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SÖZLEġME
ĠDARESĠNDE
AÇIKLAMALAR,
YORUMLAMALAR
DEĞĠġĠKLĠKLER VE KĠK MEVZUATININ ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÖZET
GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, yapım sektörü pek çok
açıdan ülke ekonomisi için büyük önem taĢımaktadır. Lokomotif sektör olarak da
anılan yapım sektörü farklı ilgi alanlarına sahip pek çok katılımcı ve süreci
içermektedir. GeliĢen teknoloji, yeni malzemeler ve yeni yapım sistemlerinin de
sektöre katılımıyla yapım süreci oldukça karmaĢık bir süreç haline gelmiĢtir. Artan
karmaĢa bu sürecin idaresini zorlaĢtırmakta ve süreçte yer alan katılımcılar
arasındaki iliĢkilerin önemi artmaktadır. ÇatıĢma için yüksek potansiyel taĢıyan
yapım projelerinde, teklif verme aĢamasından sözleĢme bitimine kadar düzenli bir
sözleĢme idaresi gereklidir. Bütün katılımcılar ortak ana hedef olan proje baĢarısına
odaklanmalı, yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeli ve yerine getirmelidir. Yapım
sözleĢmelerinde sözleĢme idaresi, proje baĢarısı için büyük önem taĢımaktadır.
SözleĢme idaresi sürecinde, yapılan iĢin sözleĢme belgelerine uygun yapılıp
yapılmadığı kontrol edilir ve bu görev Mimar/Mühendis ya da bir yapım yöneticisi
tarafından yapılabilir.
Yurt dıĢında, özellikle de Amerika vb. yerlerde sözleĢme idaresine büyük önem
verilmektedir ancak ülkemizde bu kavram henüz oturmamıĢtır. SözleĢme idaresi
kavramının ülkemizde çok iyi bilinmemesi yapım projelerinde yaĢanan sorunların en
büyük kaynaklarından biridir. Proje baĢarısı için gerekli olan sözleĢme idaresi
görevlerinden biri sözleĢme yorumlamaları ve değiĢikliklerini gerçekleĢtirmektir. Bu
süreç, zaman zaman taraflar arasında anlaĢmazlık haline dönüĢebilmekte ve yüksek
maliyetli ve yıpratıcı bir süreç olan hukuki ihtilaflara kadar uzayabilmektedir. Bu
durum hem mal sahibi hem de yüklenici için büyük risk taĢımaktadır.
Tez çalıĢmasının amacı, KĠK, AIA ve CSI belgelerinde sözleĢme yorumlamaları ve
değiĢikliklerine iliĢkin madde ve hükümlerin incelenmesi, karĢılaĢtırılması ve
ülkemizde geçerli olan mevzuattaki eksikliklerin belirlenerek yeni bir öneri
geliĢtirilmesidir. Bilindiği gibi, KĠK mevzuatı ülkemizde çok yakın zamandan beri
geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Oysa AIA ve CSI gibi kuruluĢlar 100 yılı aĢkın bir
geçmiĢe sahiptir ve her yıl geliĢtirilmektedir. Bu nedenle baĢarılı olarak
değerlendirilen bu belgelerin, KĠK belgeleriyle karĢılaĢtırılması ve bu doğrultuda
KĠK mevzuatına bir öneri getirilmesi uygun görülmüĢtür. Tezin amacı
doğrultusunda, sözleĢme idaresi görevlerinden biri olan sözleĢme yorumlamaları ve
değiĢiklikleri incelenecek ve Türkiye’de kullanılan (KĠK) standart sözleĢme
belgelerindeki madde ve hükümler, yurt dıĢında kullanılmakta olan (AIA ve CSI)
standart sözleĢme belgelerinin madde ve hükümleriyle karĢılaĢtırılacaktır.
Tezin birinci bölümünde giriĢ yer almaktadır. Bu bölümde, araĢtırma konusu olarak
seçilen sözleĢme idaresi görevlerinden biri olan yorumlamalar ve değiĢikliklerin
önemi vurgulanmıĢ, bu konuya iliĢkin sorunlar tanımlanmıĢ, çalıĢmanın amacı ve
yöntemi açıklanmıĢtır.
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Tezin ikinci bölümünde, bir sözleĢme idaresi görevi olarak büyük önem taĢıyan
sözleĢme yorumlamaları ve değiĢiklikleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu bölümde,
öncelikle “sözleĢme idaresi” kavramı üzerinde durulacak ve sözleĢme idaresinde
bulunan 9 temel görev açıklanacaktır. Daha sonra, mal sahibi ya da yüklenici
tarafından talep edilen yorumlamalar, yorumlamaların zamanlılığı ve sonuçları,
sözleĢme değiĢiklikleri, sözleĢme değiĢikliklerinin neden ve sonuçları, değiĢiklik
sürecinde kullanılan formlar (öneri talepleri, değiĢiklik emri talebi, değiĢiklik
emirleri, değiĢiklik direktifleri vb.), değiĢiklik emri prosedürleri, değiĢikliklerin
fiyatlandırılması, değiĢikliklerin sözleĢme belgelerine kaydedilmesi, süre
değiĢiklikleri, ikame talepleri ve geri besleme (feedback) üzerinde durulacaktır.
Tezin üçüncü bölümünde, yurtdıĢında kullanılan standart sözleĢme belgelerinin
değiĢiklikler ve yorumlamalara iliĢkin madde ve hükümleri incelenecektir.
Ġncelenecek belgelerden biri Amerika’da yaygın olarak kullanılan ve Amerikan
Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından yayınlanan A201-SözleĢme Genel ġartlarıbelgesinin 2007 yılında yayınlanan versiyonudur. A201 belgesinin AIA tarafından
Minnesota Üniversitesi’nde yapılacak projeler için geliĢtirilen 2008 yılı versiyonu da
örnek olması açısından incelenecektir. Yine aynı enstitü tarafından yayınlanan A511Tamamlayıcı ġartlar Kılavuzu incelenecek bir diğer belgedir. CSI Masterformat
Bölüm 01-Genel Gereksinimlerde ve CSI Yapım SözleĢme Ġdaresi Kılavuzu’nda da
sözleĢme değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin madde ve hükümler
incelenecektir. 5 farklı belgede, sözleĢme değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
madde ve hükümlerin incelemeleri, ülkemizdeki mevzuatla karĢılaĢtırılması
açısından önemli bir kaynak teĢkil etmektedir.
Tezin dördüncü bölümünde, Türkiye’deki yapım projelerinin yürütülmesinde yetkili
olan Kamu Ġhale Kurumu’nun hazırladığı Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, Yapım
ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname’de önemli bir sözleĢme idaresi görevi olan
sözleĢme yorumlamaları ve değiĢikliklerine iliĢkin madde ve hükümler incelecektir.
Bu bölüm sonunda, üçüncü bölümde incelenen, yurt dıĢında kullanılan standart
sözleĢme belgeleri ile bu bölümde incelenmiĢ olan KĠK belgeleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkların değerlendirmesi yapılacaktır.
Tezin beĢinci bölümünde, ülkemizde ve yurt dıĢında kullanılan standart sözleĢme
belgeleri arasında yapılan karĢılaĢtırmalar ve değerlendirmeler çerçevesinde,
ülkemizdeki mevzuatta bulunan eksiklikler anlatılacak ve bu doğrultuda mevzuatta
bulunan eksiklikleri gidermek için yeni bir öneri geliĢtirilecektir.
Tezin altıncı ve son bölümünde, yapılan literatür taraması, belge incelemeleri ve
yapılacak yeni öneriyle ilgili sonuç ve değerlendirmeler yapılarak çalıĢma
sonlandırılacaktır.
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CLARIFICATIONS, INTERPRETATIONS AND MODIFICATIONS IN
CONTRACT ADMINISTRATION AND EVALUATION OF RELATED
CLAUSES IN PUBLĠC PROCUREMENT AGENCY (KIK) REGULATIONS
SUMMARY
As in most of developed and developing countries, construction industry has great
importance for country’s economy in many ways. Known as “locomotive sector”, the
construction industry includes many stages as design, development, construction etc.
and many participants of different interests as owner, architect, contractor etc. With
developing technology, new materials and new systems entering into the industry,
the construction became a complicated process. In construction projects, which have
great possibility for conflicts, contract administration is required from bidding to
closeout stages. All participants in the industry must focus on the project success,
understand and fulfill their rights and obligations. Construction contract
administration is very important for the project success. In this process, the work is
checked for whether it is done according to contract documents or not and
architect/engineer or a construction manager can do this service for the owner.
Contract administration is given big importance in foreign countries especially in
USA. However, in Turkey, the term “contract administration” is not commonly used.
Being not familiar with this term is the source for problems in construction industry.
One of the responsibilities in contract administration, which is important for project
success, is contract interpretation and modifications. This process sometimes causes
conflicts between participants and ends up with litigation, which is costly and
burdensome. Thus, it is a great risk for the contractor and the owner.
The purpose of this thesis is to investigate and compare KIK documents with AIA
and CSI in terms of contract interpretation and modifications, find the errors,
omissions and discrepancies in regulations and propose a new suggestion for KIK
documents. As known, KIK regulations are new when compared to AIA and CSI,
which are upgraded every year and have 100-year histories. For this reason, AIA and
CSI documents, which are evaluated as successful, will be compared with KIK
regulations and a new suggestion will be proposed.
The first chapter of the thesis is introduction in which the subject-importance of
contract interpretations and modifications, definition of the problems related to the
subject, purpose and method of the study- is explained.
In the second chapter, contract interpretation and modifications, which are one of the
most important contract administration responsibilities, will be investigated in
details. First of all, contract administration and the 9 responsibilities of contract
administrator will be defined. Then, the interpretations which are requested by the
owner and contractor, the timeliness of interpretations and its results, contract
modifications, the causes and results of contract modifications, the forms used in
modification process (change order requests, change orders, change directives,
proposal requests and etc.), change order procedures and pricing, posting
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modifications to the contract documents, time changes, substitution requests and
feedback will be explained.
In the third chapter, the articles related to contract interpretation and modification in
the forms used in foreign countries will be investigated. One of these forms is AIA
A201-General Conditions- document developed in 2007 which is used in USA. The
2008 version of this document, which is developed for the projects in University of
Minnesota, will also be investigated. AIA A511- Guide for Supplementary
Conditions, CSI Masterformat Division 01 and CSI Construction Contract
Administration Guide are the other forms, which will be examined.
In the fourth chapter, the forms developed by Public Procurement Agency (KIK),
which is responsible in execution of construction projects, will be investigated. At
the end of this chapter, the similarities and differences between standard contract
documents investigated in third chapter and in this chapter will be evaluated.
In the fifth chapter, within the framework of evaluation and comparison of the
standard contract documents in Turkey and in foreign countries, the deficiencies in
our regulations will be defined and a new suggestion will be made in order to
eliminate these deficiencies.
In the sixth and the last chapter, the result of the literature search, document
investigation and new suggestion for the regulations of KIK will be evaluated and the
research will be finished.
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1.GĠRĠġ
Günümüzde geliĢen teknoloji, yeni yapım sistemleri ve malzemelerinin de yapım
sektörüne katılımıyla birlikte proje tasarımları oldukça karmaĢık bir hal almıĢtır.
Artan proje karmaĢıklığı ile hatalar, çeliĢkiler, eksiklikler ve belirsizliklerde de bu
doğrultuda büyük bir artıĢ görülmektedir. Bunun sonucunda, tasarım ve yapım
süreçlerinde pek çok aksaklık meydana gelmekte, maliyet ve süreye iliĢkin sorunlar
oluĢmakta ve taraflar anlaĢmazlığa düĢmektedir. Buna bağlı olarak, taraflar
arasındaki

iliĢkiler gerilebilmekte ve proje

baĢarısı

da bundan

olumsuz

etkilenmektedir.
KarmaĢık yapım projeleri, farklı ilgi alanlarına sahip birden fazla katılımcıyı içeren,
çatıĢma için yüksek potansiyel taĢıyan büyük riskli giriĢimlerdir. Genellikle bu
çatıĢmalar, tarafların hafızalarının silinmeye baĢladığı proje bitimine kadar çözümsüz
bırakılırlar. Bundan kaçınmak için teklif verme aĢamasından sözleĢme bitimine kadar
düzenli sözleĢme idaresi gereklidir. [1] SözleĢme idaresinde, gelecekte referans
olarak kullanılabilmesi amacıyla düzgün kayıt ve belgeleme yapılması kritiktir.
Yapım sözleĢmelerinde sözleĢme idaresinin iyi yapılması, yapım sektörü için de
büyük önem taĢımaktadır. Bir projenin baĢarısı, iĢin önceden belirlenmiĢ olan süre ve
bütçe kısıtları içerisinde ve istenen kalitede yapılmasına bağlıdır.
Düzgün bir sözleĢme idaresi, projenin baĢarılı olarak bitirilebilmesi için gereklidir.
Bu doğrultuda, proje katılımcıları arasında uyum, birlik, bütünlük ve karĢılıklı
anlayıĢ olması Ģarttır. Yapım sözleĢme idaresinin baĢarısı, taraflar arasındaki etkili
iletiĢime bağlıdır. Bütün katılımcılar ortak ana hedef olan proje baĢarısına
odaklanmalı, yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeli ve yerine getirmelidir. [2]
Yapım sözleĢme idaresi, geleneksel proje teslim sisteminde M/M’in temel görevleri
arasındadır. M/M, sözleĢme idarecisi olarak Ģu gibi görevleri yerine getirmekle
sorumludur;
1. Toplantılar düzenlemek,
2. Yüklenicinin teslim edeceği belgeleri incelemek ve onaylamak,
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3. Saha ziyaretleri, gözlem ve denetim yapmak,
4. Kalite kontrolü ve kalite teminatı yapmak,
5. SözleĢme belgelerinde yüklenici ya da mal sahibinin talep ettiği yorumlamaları
yapmak,
6. SözleĢme değiĢikliklerini yönetmek,
7. Hak taleplerini incelemek ve olası anlaĢmazlıkları çözümlemek,
8. Ölçüm ve hakediĢleri incelemek ve onaylamak,
9. Proje kapanıĢını yapmak
SözleĢmenin planlama, biçimlendirme ve idare aĢamalarında gösterilen en iyi
çabalara rağmen değiĢikliklerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. [3] DeğiĢiklikler
yapım sürecinin pek çok alanını etkiler; maliyetleri yükseltebilir, iĢgücü üretkenliğini
düĢürebilir, bireysel aktiviteleri ve proje tamamlanmasını geciktirebilir. [4]
Genellikle sözleĢmede öngörülen değiĢiklik, sözleĢme bedeli, yapım için gerekli süre
ya da her ikisinde de bir değiĢiklik gerektirebilir. [5]
Diğer sözleĢmelerden farklı olarak, yapım sözleĢmeleri genellikle değiĢikliklerin
olabileceğini kabul eder. DeğiĢiklikler pek çok farklı durumdan kaynaklanabilir. Bu
değiĢikliklerin maliyet ve süre etkileri üzerinde bir karara varıldığında sözleĢme
tarafları orijinal sözleĢmeyi değiĢtirerek değiĢikliği gerçekleĢtirme yoluna giderler.
DeğiĢiklik

emri

görüĢmeleri

baĢarısızlığa

uğrarsa,

değiĢiklik

anlaĢmazlığa

dönüĢebilir. Yüklenici bu durumda mal sahibine, müzakerelerin devam etmesi için
resmi bir hak talebi belgesi sunar. Eğer resmi hak talebi analizleri sonuç
getirmiyorsa, son çare hak talebini hukuki ihtilafa taĢımaktır. [6] AnlaĢmazlıkların
çözümü için son çare olarak görülen hukuki ihtilaf süreci oldukça maliyetlidir ve
kimi zaman yıllarca sürebilir. Bu durum kuĢkusuz hem mal sahibi hem de yüklenici
için oldukça yıpratıcı bir süreç olarak görülmektedir. Bu nedenle, değiĢiklikler
meydana geldiğinde zaman kaybetmeden ele alınmalı ve bu konuda anlaĢmazlık
yaĢanması halinde tarafların müzakereler yoluyla makul çözümlere ulaĢmaya
çalıĢmaları her iki tarafın da lehine olacaktır.
Türkiye’de sözleĢme idaresi konusunda yetkili olan KĠK mevzuatında sözleĢme
yorumlamaları, değiĢiklikleri ve açıklamalara iliĢkin hükümlerde var olan eksiklikler
sektörü olumsuz etkilemektedir. Mevzuatın iĢlerlik kazanması ve iyileĢtirilmesi için
KĠK mevzuatına, bu maddelere iliĢkin hükümlerin yer aldığı yeni bir öneri
geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tez çalıĢmasında bu konunun iĢlenmesine
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karar verilmiĢtir. Tez çalıĢmasında ve çalıĢmada yapılan bütün önerilerde Geleneksel
Proje Teslim Sistemi temel alınmıĢtır.
ÇalıĢma, genel olarak literatür araĢtırmasına dayanmaktadır. Yapılan araĢtırmada,
sözleĢme idaresi ve bir sözleĢme idaresi görevi olarak yorumlamalar ve
değiĢikliklere iliĢkin kitap, makale ve tezler ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Literatür
araĢtırmasının yanı sıra ülkemizde ve yurt dıĢında kullanılan standart sözleĢme
formları incelenmiĢtir.
Tez çalıĢmasının amacı, KĠK, AIA ve CSI belgelerinde sözleĢme açıklamaları,
yorumlamaları ve değiĢikliklerine iliĢkin madde ve hükümlerin incelenmesi,
karĢılaĢtırılması ve ülkemizde geçerli olan mevzuattaki eksikliklerin belirlenerek
yeni bir öneri geliĢtirilmesidir. Bilindiği gibi, KĠK mevzuatı ülkemizde çok yakın
zamandan beri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Oysa AIA ve CSI gibi kuruluĢlar 100
yılı aĢkın bir geçmiĢe sahiptir ve her yıl geliĢtirilmektedir. Bu nedenle baĢarılı olarak
değerlendirilen bu belgelerin, KĠK belgeleriyle karĢılaĢtırılması ve bu doğrultuda
KĠK

mevzuatına

bir

öneri

getirilmesi

uygun

görülmüĢtür.

Tezin

amacı

doğrultusunda, sözleĢme idaresi görevlerinden biri olan sözleĢme açıklamaları,
yorumlamaları ve değiĢiklikleri incelenecek ve Türkiye’de kullanılan (KĠK) standart
sözleĢme belgelerindeki madde ve hükümler, yurt dıĢında kullanılmakta olan (AIA
ve CSI) standart sözleĢme belgelerinin madde ve hükümleriyle karĢılaĢtırılacaktır.
Tezin ikinci bölümünde, bir sözleĢme idaresi görevi olarak büyük önem taĢıyan
sözleĢme açıklamaları, yorumlamaları ve değiĢiklikleri ayrıntılı olarak incelenecektir.
Bu bölümde, öncelikle “sözleĢme idaresi” kavramı üzerinde durulacak ve sözleĢme
idaresinde bulunan 9 temel görev açıklanacaktır. Daha sonra, mal sahibi ya da
yüklenici tarafından talep edilen yorumlamalar, yorumlamaların zamanlılığı ve
sonuçları, sözleĢme değiĢiklikleri, sözleĢme değiĢikliklerinin neden ve sonuçları,
değiĢiklik sürecinde kullanılan formlar (öneri talepleri, değiĢiklik emri talebi,
değiĢiklik emirleri, değiĢiklik direktifleri vb.), değiĢiklik emri prosedürleri,
değiĢikliklerin fiyatlandırılması, değiĢikliklerin sözleĢme belgelerine kaydedilmesi,
süre değiĢiklikleri, ikame talepleri ve geri besleme (feedback) üzerinde durulacaktır.
Tezin üçüncü bölümünde, yurtdıĢında kullanılan standart sözleĢme belgelerinin
açıklamalar,

değiĢiklikler

ve

yorumlamalara

iliĢkin

madde

ve

hükümleri

incelenecektir. Ġncelenecek belgelerden biri Amerika’da yaygın olarak kullanılan ve
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Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından yayınlanan A201-SözleĢme Genel
ġartları- (General Conditions) belgesinin 2007 yılında yayınlanan versiyonudur.
A201 belgesinin AIA tarafından Minnesota Üniversitesi’nde yapılacak projeler için
geliĢtirilen 2008 yılı versiyonu da örnek olması açısından incelenecektir. Yine aynı
enstitü tarafından yayınlanan A511-Tamamlayıcı ġartlar Kılavuzu- (Guide for
Supplementary Conditions) incelenecek bir diğer belgedir. CSI Masterformat Bölüm
01-Genel Gereksinimlerde (DIVISION 01-General Requirements) ve CSI Yapım
SözleĢme Ġdaresi Kılavuzu’nda (Construction Contract Administration Guide) da
sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin madde ve hükümler
incelenecektir.
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farklı

belgede,

sözleĢme

açıklamaları,

değiĢiklikleri

ve

yorumlamalarına iliĢkin madde ve hükümlerin incelemeleri, ülkemizdeki mevzuatla
karĢılaĢtırılması açısından önemli bir kaynak teĢkil etmektedir.
Tezin dördüncü bölümünde, Türkiye’deki yapım projelerinin yürütülmesinde yetkili
olan Kamu Ġhale Kurumu’nun hazırladığı Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, Yapım
ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname’de önemli bir sözleĢme idaresi görevi olan
sözleĢme açıklamaları, yorumlamaları ve değiĢikliklerine iliĢkin madde ve hükümler
incelecektir. Bu bölüm sonunda, üçüncü bölümde incelenen, yurt dıĢında kullanılan
standart sözleĢme belgeleri ile bu bölümde incelenmiĢ olan KĠK belgeleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkların değerlendirmesi yapılacaktır.
Tezin beĢinci bölümünde, ülkemizde ve yurt dıĢında kullanılan standart sözleĢme
belgeleri arasında yapılan karĢılaĢtırmalar ve değerlendirmeler çerçevesinde,
ülkemizdeki mevzuatta bulunan eksiklikler anlatılacak ve bu doğrultuda mevzuatta
bulunan eksiklikleri gidermek için yeni bir öneri geliĢtirilecektir.
Tezin altıncı ve son bölümünde, yapılan literatür taraması, belge incelemeleri ve
yapılacak yeni öneriyle ilgili sonuç ve değerlendirmeler yapılarak çalıĢma
sonlandırılacaktır.
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2.SÖZLEġME ĠDARESĠ VE BĠR SÖZLEġME ĠDARESĠ GÖREVĠ OLARAK
AÇIKLAMALAR, YORUMLAMALAR VE DEĞĠġĠKLĠKLER (clarificationsinterpretations-modifications)
SözleĢme idaresi görevi genellikle projeyi tasarlayan M/M tarafından mal sahibi
adına gerçekleĢtirilen bir hizmettir. [2]
Tezin bu bölümünde, bir sözleĢme idaresi görevi olarak sözleĢme açıklamaları,
değiĢiklikleri ve yorumlamaları, yapılan literatür araĢtırmasına dayalı olarak
incelenecektir. Genel olarak bu bölümde;
 SözleĢme idaresi ve sözleĢme idaresinde temel görevler,
 SözleĢme belgelerinin yorumlanması ve yorumlama talepleri,
 SözleĢme değiĢikliklerinin neden ve sonuçları,
 SözleĢme değiĢiklikleri ve bu değiĢiklikleri meydana getiren bilinmeyen durumlar
(zararlı maddeler, gizli durumlar, tadilat iĢleri),
 Yapım değiĢikliği süreci ve belgelendirme,
 DeğiĢiklik sürecinde katılımcılar tarafından kullanılan formlar (öneri talepleri,
değiĢiklik emri talepleri, küçük değiĢiklikler, değiĢiklik direktifleri, değiĢiklik
emirleri),
 Süre değiĢiklikleri, değiĢikliklerin fiyatlandırılması ve sözleĢme belgelerine
kaydedilmesi,
 Ġkame talepleri ve ikame taleplerinin değerlendirilmesi,
 Geri besleme (feedback),
gibi konular üzerinde durulacaktır.
2.1 SözleĢme Ġdaresi’ndeki Katılımcılar ve Temel Görevler
Yapım, sözleĢme belgelerinin gerektirdiği iĢin yerine getirilmesidir. Yapım;
yüklenici, alt-yüklenici, yapı denetim Ģirketleri, M/M, danıĢman, mal sahibi, yetki
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sahibi otoriteler, ürün temsilcileri ve diğerlerini içeren bir takım çalıĢmasıdır. Bu
takım içerisindeki bütün katılımcılar, ortak hedef-amaçlanan kullanıma hazır olarak
biten iĢin teslim edilmesi-için çalıĢırlar. [2]
SözleĢme

idaresi,

tasarım

profesyonelinin

mal

sahibine

olan,

projenin

programlandığı, planlandığı, tasarlandığı ve onaylandığı Ģekliyle yapılması görevini
temel alan profesyonel bir hizmettir. Mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına ve buna
iliĢkin belgelere eksiksiz ve sadık olarak bağlı kalmayı vurgular. Bunların yanı sıra
sözleĢme idaresi, dikkatli olmayı ve katılımı gerektiren ve genellikle stresli bir
süreçtir. Hiç Ģüphesiz eksiksiz koordinasyon, iĢlerin sürekliliği ve kendini iĢine
adamıĢ personel Ģarttır. Makul ve akılcı katılımcılar ve katılımcılar arasında iyi bir
anlayıĢ, süreci geliĢtirir ancak, hem fiziksel hem de idari yoğun çalıĢma kesinlikle
gereklidir. [7]
Yapım sözleĢme idaresi, sözleĢmesel prosedürlerin ve proje katılımcıları için takım
yaklaĢımının uygulanmasının birleĢimdir. Bir projenin baĢarıyla tamamlanması, her
bir katılımcının yapım içinde kullanılan belgelere aĢina olmasına, katılımcıların
sözleĢmesel yükümlülük ve sorumluluklarının iyi anlaĢılması ve karĢılanmasına ve
kullanılacak proje teslim yönteminin iyi anlaĢılmasına bağlıdır. Bunlara ek olarak,
hizmet yaĢam döngüsünün yapım aĢaması boyunca, katılımcılar arasındaki etkili
iletiĢim sağlanması ve korunmasına da bağlıdır. [2] Mal sahibi, tasarım profesyoneli,
yüklenici ve alt-yüklenici arasındaki iliĢki, tasarım ya da yapımda meydana
gelebilecek herhangi bir hata ve eksiklik, iĢ sahasındaki kazalar ve sakatlıklar ve
malzemelerin ve personelin kendilerinden beklenen performansı gösterememe
durumuna bağlı olan sorumluluk ve finansal risk nedeniyle duyarlı hale gelebilir. [5]
SözleĢme idaresi, sözleĢmesel belgelerin imzalanmasıyla baĢlar, performans
periyodu süresince devam eder ve sözleĢmesel iliĢkilerin sona erdiği resmi bitiĢle
sona erer. SözleĢme idaresinin zorluğu ya da kolaylığı, iliĢkilere, anlaĢmalara ve
formasyon periyodundaki kontrollere bağlıysa da, proje baĢarısını sağlamak ve ticari
riski azaltmak için performans periyodunda daha fazla efor gereklidir. [3]
Yapım sözleĢme idaresi görevini üstlenen kiĢi;
 Takım üyesi olmalı ve mal sahibinin, M/M’in ve M/M’in danıĢmanının
düĢüncelerini etkin bir Ģekilde sunabilmelidir. Her Ģekilde, yapım sözleĢme
idarecisi iyi bir tasarım ekibinin uzantısıdır.
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 Ġyi iletiĢim yeteneğine sahip olmalıdır.
 Mal sahibi-M/M ve mal sahibi-yüklenici anlaĢmalarının kapsam ve içeriğini iyi
bilmelidir.
 Proje için kullanılacak proje formlarını, bilhassa sözleĢme Ģartlarını ve bu Ģartların
temel aldığı sözleĢme hukukunun temel ilkelerini bilmeli ve anlamalıdır.
 Yapı malzemeleri, yapım araçları, yöntemleri ve alt-yükleniciler, tedarikçiler ve
imalatçılar arasındaki iliĢkilere yönelik yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
 Projeye hükmeden yapım yönetmelik ve mevzuatını anlamalıdır.
 Açık görüĢlü, adil ve cevap vermeye hazır olmalıdır.
Yapım sözleĢme idaresi, M/M’in temel hizmetlerinin bir parçasıdır. Yapım sözleĢme
idaresinden sorumlu birey M/M ya da M/M’in personeli ya da tam zamanlı bir proje
temsilcisi olabilir. Yapım sözleĢme idaresi görevini özel servis olarak sağlayan
bireyler vardır. Bu bireyler M/M’in danıĢmanı ya da mal sahibinin danıĢmanı olarak
çalıĢabilirler. Bazen bu görev danıĢman ile M/M arasında paylaĢılabilir. Her iki
durumda da, M/M ve danıĢman arasındaki sorumluluk paylaĢımı ve koordinasyona
önem verilmelidir. Mal sahibinin büyük bir Ģirket, bir gayrimenkul geliĢtirme firması
ya da kamu kuruluĢu olduğu durumlarda yapım sözleĢme idaresi, mal sahibinin
personeli

tarafından

M/M’den

bağımsız

ya

da

M/M’e

destek

olarak

gerçekleĢtirilebilir.
Yapım

aĢaması

boyunca

proje

katılımcılarının

yetki

ve

sorumlulukları

bulunmaktadır. Bu sürecin katılımcıları genel olarak; mal sahibi, M/M, yüklenici, altyükleniciler, tedarikçiler, danıĢmanlar, yetki sahibi otoriteler, yapı denetim
kuruluĢları ve ürün temsilcileridir.
Mal sahibinin yetki ve sorumlulukları Ģunlardır;
 Yükleniciye bilgi sağlamak,
 ĠĢle ilgili ücret ve ücrete bağlı ödemeleri (charges) yapmak,
 Yükleniciye hizmetleri karĢılığında ödeme yapmak,
 ĠĢi durdurma hakkı,
 ĠĢi yürütme hakkı,
 Yapımı gerçekleĢtirme hakkı,
 Ayrı sözleĢme imzalama hakkı,
 Arsayı temizleme (zararlı maddeler) hakkı,
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 Kısmi ikamet hakkı (partial occupancy),
 Sebep göstermeden iĢi feshetme hakkı.
M/M’in yetki ve sorumlulukları Ģunlardır;
 Mal sahibini temsil etmek,
 Yapılan iĢi incelemek,
 Yükleniciye, yapım araçları, yöntemleri, teknikleri, prosedürleri vb. öneride
bulunmak, yüklenici önerilerini onaylamak,
 SözleĢme belgelerini yorumlamak,
 AnlaĢmazlıkları çözümlemek,
 SözleĢme belgelerinde değiĢiklik yapmak,
 Teslimleri gözden geçirmek,
 Denetimi gerçekleĢtirmek.
Yüklenicinin yetki ve sorumlulukları Ģunlardır;
 SözleĢme belgelerini gözden geçirmek ve herhangi bir hata ya da eksiklik fark
ettiğinde M/M’i bu konuda bilgilendirmek,
 SözleĢme belgelerinde belirlenen ikame prosedürlerini takip etmek,
 Projenin yapımıyla ilgili tüm konularda yükleniciyi temsil edebilme kapasitesine
sahip yeterli denetim sağlamak,
 Malzeme teslimlerini ve alt-yüklenici iĢlerini, iĢin sözleĢme belgelerine uygun ve
süre kısıtları içerisinde tamamlanmasını sağlayacak Ģekilde programlamak ve
koordine etmek,
 ĠĢ performansından kaynaklanan hasar ya da kayıplardan mal sahibini korumak ve
bu konuda teminat vermek,
 Yüklenicinin

iĢi

tamamlayabileceği

ve

alt-yüklenicilere

ve

malzeme

tedarikçilerine ödeme yapabileceği garantisini veren kesin teminat mektubu ve
ödemesini mal sahibine yapmak,
 Proje yapımıyla ilgili kendi sorumluluk sigortasını(liability insurance) ve
çalıĢanların tazminat sigortasını(compensation insurance) sözleĢmede belirtilen
Ģekilde sağlamak,
 Güvenlik kuralları ve yönetmeliklerini uygulamak ve bağlı kalmak,
 Mal sahibine, sözleĢme belgelerinin gerektirdiği Ģekilde kayıt çizimleri,
iĢlem&bakım kılavuzları ve diğer proje verilerini sağlamak,
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 Alt-yüklenicilere ve tedarikçilere gerçekleĢtirilen iĢ ve teslim alınan malzemeler
için ödeme yapmak ve bu ödemenin yapıldığı konusunda mal sahibini
bilgilendirmek,
 M/M’in inceleyebilmesi için sözleĢme belgelerinin gerektirdiği Ģekilde teslim ve
numuneleri sağlamak, projeye malzeme ve imalatları dâhil etmeden önce M/M’in
onayını almak,
 Yetki sahibi otoritelerin denetimlerini temin etmek, programlamak ve bu
denetimleri gelecekte referans olarak gösterebilmek için düzgün olarak
belgelemek,
 Denetimleri, sözleĢmede belirtildiği Ģekilde programlamak ve kolaylaĢtırmak,
 Kalite kontrol ve kalite teminatını, sözleĢme gereksinimlerine uygun olarak
uygulamak ve gözlemek,
Alt-yükleniciler, malzeme sağlar ya da sağlamaz ancak mutlaka alt-yüklenicilik
iĢinin bir parçası olarak iĢgücü sağlar. Yüklenici genellikle, kendi personelinin
deneyimsiz ya da eğitimsiz olduğu ya da gerekli ekipmana sahip olmadığı
durumlarda alt-yüklenicilere iĢin bir bölümünü gerçekleĢtirme yetkisi verebilir. Altyükleniciler, çoğunlukla uzmanlık alanlarında özelleĢmiĢlerdir. Pek çok iĢ kısmı altyüklenicilere verilebilir. Alt-yükleniciler, iĢgücünün yanı sıra iĢ için gerekli malzeme
ve tedariki de sağlarlar. Yükleniciler cari ödeme(prevailing wage)

alıyorsa alt-

yükleniciler de aynı Ģekilde ödeme alır.
Tedarikçiler, genellikle iĢgücü sağlamaz. Alt-yüklenici ve yüklenici tarafından
kurulum için gereksinim duyulan malzeme ya da donanımı sağlar. Tedarikçi,
imalatçının temsilcisi ya da ürün temsilcisi görevi üstlenerek arsayı ziyaret etmek,
personeli eğitmek ve ürünün kurulumuna yardımcı olmak gibi görevlere sahip
olabilir. Tedarikçi aynı zamanda, kurulumu yapılan ürünü denetleme, düzeltme
gerektiren noktaları listeleme, imalatçı garantisinin verilebilmesi için kurulumu
onaylama görevlerini de yapabilir. Bu görevlere sahip olmak büyük çoğunlukla
imalatçının isteğine bağlıdır. Yüklenici ile mal sahibi arasındaki anlaĢmanın Ģartları
ve hükümleri tedarikçiyi de bağlar. Her ne koĢulda olursa olsun, bu anlaĢmanın
Ģartları ve hükümlerini yerine getirmek önemlidir.
Çok çeĢitli danıĢman, yapım süreci, tasarım süreci, sözleĢme idaresi süreci vb.
süreçlere katılabilir. M/M’in danıĢmanları; makine mühendisi, inĢaat mühendisi,
elektrik mühendisi, yapı mühendisi, iç mimar, peyzaj mimarı, akustik mühendisi ve
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biyolog olabilir. Mal sahibinin danıĢmanları; jeoteknik mühendisi, biyolog ve zararlı
maddelerin

temizlenmesinde

özelleĢmiĢ

mühendisler

olabilir.

Yüklenicinin

danıĢmanları ise; erozyon ve sedimantasyon mühendisi, yapı mühendisi, yangın
güvenlik mühendisi, proje programcısı, güvenlik danıĢmanı ve atık yönetim
danıĢmanı olabilir. DanıĢmanlar, mal sahibi, M/M ve yüklenici ile yaptıkları
anlamaya tabidir.
Projenin tipi ve yapıldığı yer hangi otoritelerin proje üzerinde yetki sahibi olduğunu
belirler. Genellikle birden fazla otoritenin proje üzerinde yetkisi vardır. Yetki sahibi
otoritelerin proje taraflarıyla sözleĢmesel iliĢkileri bulunmamaktadır ancak yerel,
hükümet ve federal yönetmelik ve yasalar tarafından verilen düzenleyici otoriteye
sahiptirler.
Yapım sırasında gerek duyulan test ve denetimlerin tipi ve miktarı, hizmet tipi ve
kapsamı ile kullanılan malzeme ve yöntem tarafından belirlenir. Bağımsız test ve
denetimler genellikle yetki sahibi otoriteler tarafından istenir. Bunun yanı sıra mal
sahibi, M/M ve yüklenici de bu test ve denetimleri kendi kalite teminatı ve kontrolü
için talep edebilir. Bu denetimler genellikle bu konuda uzmanlaĢmıĢ yapı denetim
firmaları tarafından gerçekleĢtirilir. Bu firma mal sahibi ya da yüklenici için
çalıĢabilir. Bağımsız test ve denetim sağlama gereksinimleri sözleĢme belgelerinde
açık olarak belirtilmelidir.
Yapı ürünlerinin ve sistemlerinin reklam ve satıĢında görev alan birey ya da firmalar
ürün temsilcileridir. Ürün ve sistem satıĢları, imalatçının baĢarısını arttırır ve yeni
teknoloji araĢtırmalarının ve yapımda kullanılan pek çok farklı ürünün finanse
edilmesi için ödenek ayırmasını sağlar. Ürün temsilcilerinin, belirlenen performans
ve fonksiyon kriterleri, teslim gereksinimleri, teslim tarihleri ve ikame talep etmek
için prosedürleri içeren proje gereksinimlerinden haberdar olmaları gereklidir. Bunun
en etkin Ģekli, ürün temsilcisinin proje takımının üyeleriyle iletiĢim halinde olması ve
gereksinimlere karar vermek için sözleĢme belgelerini incelemesi yoluyla olabilir.
Ürün temsilcileri M/M’ler, mal sahipleri, yükleniciler ve alt-yüklenicilere projede
kullanılacak ürün ve sistemlerle ilgili tavsiyelerde bulunabilir. Ürün ya da
imalatçının temsilcilerine, kurulum öncesi toplantılara katılması, kurulumu yapan
kiĢileri eğitmesi ve yardımcı olması, uygulanmakta olan iĢi kontrol etmesi, inceleme
yapması ve tamamlanan iĢle ilgili rapor hazırlaması konusunda ihtiyaç duyulabilir.
[2]
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Yapım sözleĢme idaresindeki temel görevleri 9 ana baĢlıkta toplamak mümkündür.
Bu görevler; toplantılar, yüklenici teslim belgeleri, saha ziyaretleri, gözlem ve
denetimi, kalite kontrol ve kalite teminatı, sözleĢme belgelerinin yorumlanması,
sözleĢme değiĢiklikleri, hak talepleri ve anlaĢmazlıklar, ölçüm ve hakediĢler ve proje
kapanıĢıdır.
1. Toplantılar: Toplantılar, proje katılımcıları arasındaki iletiĢimi ve her biri ortak
hedeflere sahip bu katılımcılar arasında takım yaklaĢımını destekler, fikir üretilmesi
ve paylaĢılması, karar alınması ve talimat verilmesi için önemli bir araçtır. [2, 8]
Proje toplantıları genellikle; yapım öncesi toplantılar, ilerleme toplantıları,
yüklenici/alt-yüklenici

toplantıları,

kurulum

öncesi

toplantılar

ve

kapanıĢ

toplantılarını içerir. Toplantılar, düzgün bir proje yönetimi, kontrolü ve iĢ
koordinasyonu için gereklidir. Toplantıların bir amacı, gündemi ve uygun
katılımcıları olmalıdır ve baĢarıya ulaĢabilmek için toplantılar düzenli olarak
belgelenmelidir. [2] Büyük sözleĢmeler için mal sahibi, tasarımcı ve yüklenici
arasında yapılacak periyodik toplantılar sorunların bir anlaĢmazlık haline gelmeden
çözümlenmesi için verimli olabilir. [9] Toplantılar çok değerli bir araçtır, ancak
bazen maliyetli ve zaman alıcı olabilmektedir. Toplantılar öngörülenden fazla zaman
alıyorsa, bir Ģeyler yanlıĢ gidiyor demektir. Bu nedenle yanlıĢın nerede yapıldığı
araĢtırılmalı ve proje baĢarısı için uygun çözüm bulunmalıdır. [8]
2. Yüklenici Teslim Belgeleri: Teslimler, gerek duyulan iletiĢim araçlarıdır ve proje
koordinasyonu ve projenin zamanında uygulanabilmesi için önemlidir. Teslimlere,
yapım öncesinde, yapım sırasında ve yapım bitiminde gerek duyulur. Yapım öncesi
teslimler genellikle sigorta belgeleri, iĢçilerin tazminat kapsamı, performans ve
ödeme teminatı, önerilen alt-yüklenici ve ürün listeleri vb. olabilir. Yapım teslimleri
genellikle imalat çizimleri, ürün verileri, numuneler, kalite kontrol ve kalite teminatı
teslimleri, koordinasyon çizimleri, bilgi amaçlı teslimlerden vb. oluĢur. Proje bitim
teslimleri ise son ödeme baĢvurusu, kayıt belgeleri, kısmi ve nihai tamamlanmanın
yazılı bildirimi, hakediĢ belgeleri vb. olabilir. Pek çok teslim belgesi, M/M’in,
M/M’in danıĢmanının ve mal sahibinin incelenmesi için yüklenici, alt-yüklenici ve
tedarikçiler tarafından hazırlanır. Düzgün iletiĢimi sağlamak için M/M teslimleri
sadece yükleniciden almalıdır. [2] M/M, teslimin tasarım amacıyla ve sözleĢme
belgeleriyle tutarlı olup olmadığını kontrol eder ve uygunsa mal sahibine iletir,
uygun değilse sebebini belirterek yükleniciye geri gönderir. [2, 5] M/M’in
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incelemeleri

doğrultusunda

yüklenici

teslimleri

düzelterek

tekrar

M/M’e

göndermelidir. Teslimin reddedilmesi yüklenici için gecikmeye dayalı bir hak talebi
sebebi değildir. [2]
3. Saha Ziyaretleri, Gözlem ve Denetim: Saha ziyaretleri, gözlem ve denetim,
M/M ve yüklenicinin yapım aĢaması boyunca yerine getirmeleri gereken en önemli
sorumluluklarından biridir. Mal sahibi, bu ziyaretlere, gözlem ve denetimlere
katılabilir ya da bu iĢleri yapması için bir Ģef atayabilir. Pek çok standart mal sahibiM/M sözleĢmesi, M/M’in iĢin ilerleyiĢini ve kalitesini kontrol etmek, iĢteki kusur ve
eksikliklere karĢı korunmaya çalıĢmak, mal sahibini iĢin ilerleyiĢinden haberdar
etmek ve kısmi ve nihai tamamlanma tarihlerine karar vermek için denetleme
yapmak için yapım arsasını periyodik olarak ziyaret etmesi gerektiğini belirtir.
Yüklenici de gözlem ve denetimini, sözleĢme belgeleriyle tutarlılığı kontrol etmek ve
herhangi bir tutarsızlığı M/M’e bildirmek için yapar. [2] Mal sahibi ve yüklenicinin
saha ziyaretleri, sorunların büyümeden fark edilmesi için önemlidir. [7]
4. Kalite Kontrolü ve Kalite Teminatı: Kalite, sözleĢme belgelerinde belirtilen
gereksinimlerden biridir. Her bir proje katılımcısının sorumluluğu ve performansı,
genel proje kalitesini etkiler. Projenin baĢarısı, katılımcıların takım ruhu yaratarak
gereksinimleri karĢılamasına bağlıdır. Kalite teminatı prosedürleri, iĢ öncesi ve
sırasında eksik ve kusurlara karĢı korur. Kalite kontrol prosedürleri ise tamamlanan
iĢin, gereksinimlere uygun olup olmadığını değerlendirir. Yüklenicinin kalite
teminatı süreci, iĢin gerçekleĢtirileceği arsayı ziyaret etmesiyle baĢlar. Bu süreç, saha
ölçümleri, koordinasyon, programlama ve teslimlerin hazırlanması ve gözden
geçirilmesi sırasında da devam eder. M/M ise kalite teminatını, proje tasarımının
yapılması, belgelerin hazırlanması ve yapım sözleĢmesinin idaresinde gerçekleĢtirir.
Kalite kontrolü, yetki sahibi otoriteler tarafından da istenebilir. Standart genel
koĢullar, kusurlu olduğu için ya da sözleĢme belgeleriyle tutarlı olmadığı için M/M’e
iĢi reddetme hakkı verir. Mal sahibi böyle bir durumda, sözleĢme bedelinde
düzenleme yapılmasını isteyebilir. [2]
5. SözleĢme Belgelerinin Yorumlanması: SözleĢme belgelerinin yorumlanması,
M/M’in yapım sözleĢme idaresindeki en önemli görevlerinden biridir. SözleĢme
belgeleri, mal sahibinin ve yüklenicinin yorumlama talep etmesi ya da tespit edilen
hataların, eksiklerin ve tutarsızlıkların M/M’in dikkatine sunulması ile ilgili
hükümler içermektedir. M/M, sözleĢme belgelerinin yorumlanması için birinci
yetkili olmalıdır. Kararlar zamanlı, adil ve sözleĢme belgeleriyle tutarlı olmalıdır. Ġyi
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koordine edilmiĢ sözleĢme belgeleri, olası anlaĢmazlıkların meydana gelmesini ve
sözleĢme yorumlama ve değiĢikliklerine olan ihtiyacı minimize eder. DeğiĢiklik
direktifi, mimarın ek talimatı, saha talimatı, değiĢiklik emri, hak talebi ihtarı ve hak
talebi, bir sözleĢme yorumlamasından meydana gelebilir. Bu durum, yüklenici ve
mal sahibinin yorumlamayı kabul edip etmemesine bağlıdır. [2] Yorumlamalar aynı
zamanda anlaĢmazlık, çatıĢma ve hukuki ihtilaflara da neden olabilir. SözleĢme
yorumlaması gerektiren anlaĢmazlıklar yaygındır ve genellikle ciddi maliyet
değiĢikliklerini içermezler. [10]
6. SözleĢme DeğiĢiklikleri: SözleĢme değiĢiklikleri yapılması M/M’in önemli
görevlerinden biridir. DeğiĢiklikler; sözleĢme bedeli ve süresini etkileyen ve
etkilemeyen değiĢiklikler olmak üzere 2’ye ayrılır. SözleĢme değiĢikliklerine,
sözleĢme bedeli ya da süresi ya da her ikisinde de düzenleme gerektiğinde ihtiyaç
duyulur. Yorumlama talepleri sözleĢme tutarı ya da süresinde değiĢiklik
yaratmıyorsa sözleĢme değiĢikliğine ihtiyaç duyulmaz. SözleĢme değiĢiklikleri pek
çok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar arasında; bilinmeyen durumlar, gizli durumlar,
arsadaki zararlı maddeler, hava koĢulları, doğal afetler, politik nedenler, ihtilaflar,
anlaĢmazlıklar, tasarım hataları, yetersiz Ģartnameler vb. olabilir. Düzgün
hazırlanmıĢ sözleĢme belgeleri, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, sözleĢme tutarı ve
süresinde yapılacak düzenlemelerle değiĢiklikler için hükümler içerir ancak,
değiĢiklikler sözleĢme kapsamında olmalıdır. [2] DeğiĢikliklerin, etkilerinin eksiksiz
olarak değerlendirilmesi ve nasıl uygulanacağına bilinçli olarak karar verilebilmesi
için mümkün olduğunca erken tanımlanması gerekmektedir. [3]
7. Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar: BaĢarılı proje, zamanında ve öngörülen bütçe
sınırları içinde tamamlanmıĢ ve tüm hak taleplerinin çözümlenmiĢ olduğu projedir.
SözleĢme belgeleri değiĢiklikleri ve yorumlamaları, yapım sürecinin doğal bir
bölümüdür. Ancak, sözleĢme bedeli ve süresinde düzenleme gerektirdiklerinde,
taraflar hak talebinde bulunabilir. Genellikle hak talebi, sözleĢme imzalanırkenki
durumun değiĢmesi sonucunda tazmin edilme isteğidir. AnlaĢmazlıklar ise, tarafların
üçüncü Ģahıslara ihtiyaç duymadan çözemedikleri hak talepleridir. AnlaĢmazlıklar
genellikle M/M’in hak talebine iliĢkin kararı bir ya da bütün taraflarca kabul
edilmediği ve hak talebinin müzakereler sonucunda çözümlenemediği durumlarda
meydana gelir. [2] Pek çok kaynağı olan hak talepleri, mal sahibi, yüklenici ya da
üçüncü

Ģahıslar

tarafından

talep

edilebilir.

Hak

talepleri

zamanında

çözümlenmediklerinde, taraflar çözümü tahkimde arayabilirler. [2, 3] Tahkim her ne
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kadar hak taleplerinin çözümünün tek yolu olsa da oldukça maliyetli bir süreç olduğu
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle taraflar sorunlarını en hızlı ve en anlayıĢlı
yaklaĢımla çözmeye çalıĢmalıdır. Bu yaklaĢım her zaman için mal sahibi lehine
olacaktır. [7, 8]
8. Ölçüm ve HakediĢler: Ölçüm, ödeme yapılması için uygun olan iĢin miktarının
belirlenmesidir. HakediĢ ise ölçümlerle orantılı olarak yapılan ödemelerdir.
Tamamlanan iĢ için yükleniciye yapılacak ödeme, yapım sözleĢmesinin önemli bir
unsurudur. HakediĢ ödemeleri sözleĢmelere göre iĢverenin ana sorumluluğudur. Mal
sahibi yükleniciye, yapılan üretim miktarı ve niteliğine göre ve sözleĢme Ģartlarına
uygunluğu kontrol ve tasdik edilen üretim yüzdesine bağlı olarak ödeme yapar. Bu
nedenle ödemeye tabi iĢlerin belirlenmesi ve ödemenin gerçekleĢmesi, sözleĢmenin
her iki tarafı için de önemlidir. [2] M/M, yüklenicinin ödeme baĢvurularını
incelemekle sorumludur. M/M, iĢin tamamlandığını ve yüklenicinin sorumluluklarını
yerine getirdiğini tespit ederse, hakediĢ onayı verir. [5] M/M tarafından onaylanan
hakediĢin gereken zamanda mal sahibi tarafından ödenmemesi halinde, yüklenici iĢi
bırakıp sözleĢmedeki haklarını arayabilir. Yüklenici ile ödemeler konusundaki
anlaĢmazlık durumunda ise taahhüt edilenden daha az ödeme yapılır ve eksik ödeme
belgelenerek yükleniciye sunulur. [2]
9. Proje KapanıĢı: Proje baĢarısının bir diğer ölçüsü ne kadar sorunsuz ve hızlı
bitirildiğidir. SözleĢme belgelerinde açık olarak belirtilen kapanıĢ prosedürlerinin
kapsamlı ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, tamamlanan iĢin sözleĢme süresi
sınırları içinde yüklenici tarafından mal sahibine düzgün olarak teslim edilmesini
kolaylaĢtırır. Proje kapanıĢı ise M/M tarafından düzenlenen bir kapanıĢ toplantısıyla
kolaylaĢtırılabilir. [2] Nihai tamamlanma, yüklenici iĢi eksiksiz olarak ve sözleĢme
gereksinimlerine uygun olarak teslim ettiğinde, M/M tamamlanan iĢi incelediğinde
ve onay verdiğinde, mal sahibi son ödemeyi gerçekleĢtirdiğinde ve yüklenici son
ödemeyi kabul ettiğinde gerçekleĢir. [2, 3]
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2.2 Bir SözleĢme Ġdaresi Görevi Olarak Açıklamalar, Yorumlamalar ve
DeğiĢiklikler
Net, eksiksiz, doğru, kısa ve öz sözleĢme belgelerinin alternatifi yoktur. Fakat
tasarım ve yapım sürecinin kapsamı, sözleĢme belgelerinde değiĢiklikler yapılmasını
gerektirebilir.

SözleĢme

(Mimar/Mühendis)

belgeleri

yorumlama,

nadiren

açıklama

mükemmeldir
(clarification)

ve
ve

M/M’lere
değiĢiklikler

(modifications) için baĢvurulabilir. Önceden bilinmeyen ya da gizli (concealed)
durumlardan kaynaklanan değiĢiklikler (changes) kaçınılmazdır. M/M’lerin sözleĢme
idaresindeki sorumluluklarından biri, bu tip durumlar ortaya çıktığında, düzenli ve
sistemli bir Ģekilde bu durumu yönetmektir.
Ġki tür değiĢiklik (modification) vardır. Bunlar;
 SözleĢme bedeli (contract sum) ya da süresinde değiĢiklik gerektirenler
 SözleĢme bedeli ya da süresinde değiĢiklik gerektirmeyenler
SözleĢme bedelinde ya da süresinde meydana gelebilecek herhangi bir değiĢiklik
(change), değiĢiklik emri (change order) gerektirir. SözleĢme bedelini ya da süresini
etkilemeyen bir değiĢiklik; ikame (substitution), ek talimat (supplemental
instruction), saha talimatı (field order) ya da iĢte yapılacak küçük değiĢiklik (minor
change) Ģeklini alabilir.
Proje katılımcılarının, sözleĢme hükümlerinin (contract provisions) bağlı olduğu;
 SözleĢme belgeleri arasındaki iliĢkiler
 Yorumlama talepleri (request for interpretations)
 SözleĢme belgelerinin yorumlanması
 Gizli ya da bilinmeyen durumlar
 SözleĢme belgeleri değiĢiklikleri ve proje değiĢiklikleri
 Ġkameler (substitutions)
 Ġkame taleplerinin (substitution requests) değerlendirilmesi
 Proje süresi hükümleri (project time provisions)
 Proje incelemesi, kontrolü, analizi ve değerlendirmesi
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hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Proje katılımcılarının aynı zamanda,
yorumlama ve değiĢikliklerin çoğu zaman gerektiğini kabullenmeleri ve sözleĢme
belgelerinin değiĢtirilmesinde kullanılan yöntemleri anlamaları gerekmektedir. [2]
DeğiĢikliklerin çözümlenmesi sürecine katılan taraflar genellikle; mal sahibi,
yüklenici ve bir profesyoneldir (mimar, yapım yöneticisi ya da diğer danıĢman
olabilir). Tarafların görevleri sözleĢmeye göre farklılık gösterebilir ancak tipik
görevleri “ġekil 2.1”de gösterilmiĢtir. [11]

ġekil 2.1 : Tarafların değiĢiklik sürecindeki görevleri. [11]
Geleneksel bir götürü usulü yapım sözleĢmesinde mal sahibi, mimar ya da temsilcisi
aracılığıyla bilgi tedariki yapmak, iĢin yapılabilmesi için serbest bir arsa sağlamak ve
yükleniciye yaptığı iĢ için ödeme yapmakla sorumludur. Bu madde aynı zamanda
mal sahibinin iĢi baĢlatma, sona erdirme ve proje kapsamında değiĢiklik yapma hakkı
olduğunu belirtir. Mal sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesi ertelemeden
kaynaklanan hak taleplerine ve dolayısıyla maliyet artıĢlarına neden olur.
Geleneksel bir götürü usulü yapım sözleĢmesinde yüklenicinin sorumlulukları, arsa
ve belgeleri gözden geçirmek ve aĢina olmak, yeni malzeme ve ekipmanları tedarik
etmek gerekli yapı izin ve ruhsatlarını almak, alt-yüklenici ve tedarikçilere ödeme
yapmak, proje denetimi yapmak, mal sahibi ya da tasarımcının incelemesi için teslim
verileri sağlamak, arsayı zararlı malzemelerden uzak, güvenli ve temiz tutmak ve
arsaya ulaĢımı sağlamaktır. [12] Yüklenicinin ayrıca tasarım profesyoneline,
tutarsızlık ya da çeliĢkileri bildirmesi gereklidir. SözleĢme Ģartları yüklenicinin,
tasarım profesyonelinin hata ya da eksikliklerinden kaynaklanan herhangi bir
hasarından sorumlu olmadığını belirtebilir. Ancak, keĢfedilen tutarsızlıkları bildirme
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sorumluluğunu yerine getirememe yüklenicinin aleyhinde sonuçlanabilir. [5]
DeğiĢiklik sürecinin seyri için iyi bir temel, doğru bilgiye sahip olmak ve kimin ne
yapacağını ve ne zaman yapacağını bilmektir. SözleĢme değiĢiklik durumunu, proje
toplantılarında düzenli bir gündem maddesi olarak tartıĢmak ve toplantı raporlarına
kaydetmek iyi bir uygulamadır. DeğiĢiklikleri sık sık tartıĢılan bir mevzu konumunda
tutmak, sadece hafızaların net olmasını sağlamaz, aynı zamanda çözüm sürecini de
hızlandırır.

Mimarların,

değiĢikliklerin

sonuçlarını

dikkatlice

mal

sahibine

açıklayarak, bütçeyi sürekli gözlemleyerek, belirsizliklerden faydalanmaya teĢvik
ederek, kaliteli yüklenici seçimine yönlendirerek, iyi bir belgeleme yaparak ve
değiĢiklik emri konusunun proje iletiĢiminde sürekli tartıĢılan bir konu baĢlığı
olmasında ısrar ederek değiĢiklik sürecine etkin olarak katılmaları önemlidir. [13]
2.3 SözleĢme Belgelerinin Yorumlanması
Ġyi koordine edilmiĢ sözleĢme belgeleri, olası çatıĢmaları (conflict) ve sözleĢme
yorumlamaları ve değiĢikliklerine olan ihtiyacı en aza indirger. Bilgi, açık bir Ģekilde
ve sadece bir kere ifade edilmelidir. Çizim ve Ģartnamelerdeki (specifications)
bilgiler birbirini tamamlamalı ve tekrar etmemelidir. Eğer benzer bilgiler hem
çizimde hem de Ģartnamede varsa ve birbiriyle çeliĢiyorsa, sözleĢme belgelerinin
yorumlanması ya da değiĢtirilmesine ihtiyaç duyulur. AIA ve EJCDC tarafından
hazırlanan standart sözleĢme belgeleri, M/M’lerin, belgelerin tarafsız yorumlayıcısı
olarak hareket etmeleri ve kararlarını sözleĢmenin amacına uygun vermeleri
gerektiğini belirtmiĢtir. DeğiĢiklik direktifi (change directive), mimarın ek talimatı
(architects supplemental instruction), saha talimatı (field order), değiĢiklik emri
(change order), hak talebi ihtarı (notice of claim) ve hak talebi (claim), bir sözleĢme
yorumlamasından meydana gelebilir. Bu durum, yüklenici ve mal sahibinin
yorumlamayı kabul edip etmemesine bağlıdır. [2]
Yorumlamalar aynı zamanda anlaĢmazlık, çatıĢma ve hukuki ihtilaflara da neden
olabilir. SözleĢme yorumlaması gerektiren anlaĢmazlıklar yaygındır ve genellikle
ciddi maliyet değiĢikliklerini içermezler. [10]
2.3.1 SözleĢme belgeleri iliĢkileri
AIA, A201 belgesi, Yapım için SözleĢmenin Genel ġartları ve EJCDC C–700,
Yapım SözleĢmeleri Standart Genel ġartları, sözleĢme belgelerini tamamlayıcı olarak
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tanımlar ve biri için gerekli olanı, tümü için gerektiğindeki gibi bağlayıcı kabul eder.
SözleĢme imzalandığında (when the agreement is executed) sözleĢme belgeleri,
sözleĢmenin bir bölümü haline gelen hukuken uygulanabilir gereksinimler (legally
enforceable requirements) olarak tanımlanır. SözleĢme belgelerinin içinde, sözleĢme
formları, sözleĢme Ģartları, Ģartnameler, çizimler, zeyilname (addenda) ve
değiĢiklikler bulunmaktadır. [2]
SözleĢme belgelerinin hazırlanması sürecinde, genel Ģartların ve gereksinimlerin
hazırlayıcı ve kullanıcıları, bu belgelerin yapım maliyetleri üzerinde etkileri
olduğunu anlamalıdır. Genel Ģartlar, sözleĢme taraflarının ve sözleĢmeden etkilenen
üçüncü Ģahısların görev ve sorumluluklarını belirtir ve Genel ġartların yapım
maliyeti ile projenin nihai ekonomik sonuçları üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Belirsiz ve iddialı maddeler, mal sahibini yapım süreci boyunca yapılacak önemli
hak talepleri karĢısında savunmasız bırakabilirken, kısıtlayıcı maddeler ya da
finansal sorumluluğu mal sahibinden yükleniciye aktaran maddeler baĢlangıç fiyat
tekliflerini arttırabilir.
SözleĢme Ģartlarını hazırlayanlar, mal sahibinin riskini azaltmaya ya da riski mal
sahibinden yükleniciye aktarmaya çalıĢırken bu yaklaĢımın yüklenicinin fiyat
teklifine, alınacak fiyat tekliflerinin sayısına ya da hak taleplerinin hacmi ve
büyüklüğüne

yansıyacağını

bilmelidir.

Risk

mal

sahibinden

yükleniciye

aktarıldığında yüklenici, dolaylı maliyet ihtimalini ve bilinmeyen koĢulları tazmin
etmek için kar payını arttıracaktır. Yükleniciler bu ek riskleri tazmin etmek için
maliyetlerini arttırsa bile, pek çok yüklenici günümüzde bilinmeyen koĢullar ve
sözleĢmedeki belirsizlikler için mal sahibinden çare aramaktadır.
Belgelerin birbiriyle olan iliĢkilerini ve hiyerarĢisini tanımlayarak iki belge
arasındaki çeliĢkiler hafifletilir ve belirsizlik de azaltılmıĢ olur. SözleĢmenin
uygulanabilmesi için ana katılımcıların, bu katılımcıların görevlerinin ve
sorumluluklarının

sınırlarının

belirlenmesi

kritiktir. Yüklenicinin, ödemeleri

onaylayacak, iĢi kabul edecek ve değiĢiklikleri yönlendirip yetki verecek
katılımcıları iyi anlaması gerekmektedir. Yönlendirme için yanlıĢ kiĢilere güvenmek,
hem mal sahibi hem de yüklenici için maliyetli olabilir. [12]
SözleĢme belgeleri yorumlanırken, Ģartname ve çizim içerikleri birlikte ele
alınmalıdır. Eğer bir madde hem çizim hem de Ģartnamelerde belirtilmediyse, o
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madde proje için gerekli değil anlamına gelmez. Çizim ve Ģartnameler bir bütün
olarak görülmelidir. Eğer bir madde çizim ya da Ģartnamelerde yeterli olarak
belirtildiyse, sözleĢme o maddenin yerine getirilmesini gerektirir. AIA A201 belgesi;
sözleĢme belgelerinin yüklenicinin iĢi bitirebilmesi için gereken bütün maddeleri
içermesi gerektiğini, yüklenicinin de sadece sözleĢme belgelerine uygun olarak ve
istenilen sonuca ulaĢmak için gerekli olanları yapması gerektiğini belirtir. M/M ya da
mal sahibinin, yeterli olarak tanımlanmamıĢ bir maddeyi talep etme yetkisi yoktur.
Genellikle sözleĢme Ģartları, yüklenicinin hataları, tutarsızlıkları veya eksiklikleri
M/M’e rapor etmesini gerektirir. M/M daha sonra sözleĢme belgelerinin amacıyla
tutarlı bir yorumlama yapar ve bir yorumlama, ya da sözleĢme değiĢikliği yayınlar
(issue). SözleĢme içindeki hükümler, yüklenicinin M/M’in bulgularıyla zıt düĢmesi
halinde, yüklenicinin belirli eylemler (specific actions) yapmasını sağlar. [2]
2.3.2 Yorumlama talepleri
Yorumlama talepleri – sözleĢme belgelerindeki bir unsurun yorumlanmasını istemek
– mal sahibi ya da yüklenici tarafından baĢlatılabilir. AIA ve EJCDC standart genel
Ģartları, yüklenicinin imalatlara ve iĢin yapımına baĢlamadan önce sözleĢmeyi
dikkatlice incelemekle sorumlu olduğunu belirtir. Yüklenici herhangi bir hata,
tutarsızlık, eksiklik ya da çeliĢki durumunda hiç gecikmeden M/M’e haber
vermelidir. AIA A201 belgesi mimarın, mal sahibi ya da yüklenicinin yazılı talepleri
doğrultusunda yorumlama yapmakla ve sözleĢme belgelerinin gereksinimlerine
uygun karar vermekle sorumlu olduğunu belirtir. Ayrıca, mimarın estetik etkiyle
ilgili kararlarının, sözleĢme belgelerinde belirlenen amaçla çeliĢkide olmadığı sürece,
nihai olduğunu belirtmektedir. EJCDC C–700 mühendisin, sözleĢme belgelerinin
amacına uygun ve anlaĢılır Ģekilde yazılı açıklama ve yorumlama yayınlayacağını
belirtir. ĠĢ programında, M/M’in bu sorgulara projeyi geciktirmeden cevap
verebilmesi için gerekli zaman ayrılmalıdır. Prosedürler taraflarca onaylanıp,
yorumlama talebinin yönetimi için sözleĢmeye aktarılmalıdır. Yorumlama talepleri
Ģunlara izin verir;
 Yüklenici ya da mal sahibinin, sözleĢme belgelerinde yeterince açıklanmamıĢ ya
da detaylandırılmamıĢ bir iĢ maddesi hakkında soru sorması ve yorumlama
istemesi
 M/M’in, sözleĢme bedeli ya da süresini değiĢtirmeyen bir yorumlama ya da ek
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talimatla cevap vermesi. EJCDC belgelerini içeren bir projede, “ġekil 2.2” de
gösterilen açıklama bildirimi (clarification notice) kullanılabilir. [2]
Üzerinde yorumlama talebi ve verilecek yanıt için boĢluk bırakılmıĢ bir standart
yorumlama talebi formu, hem yüklenicinin hem de M/M’in iĢlerini kolaylaĢtırır.
Eğer M/M’in elinde standart bir yorumlama talebi formu varsa, bu form proje
kılavuzunun (project manual) içine konur ve gerektiğinde kullanılmak üzere
yükleniciye verilir. Yorumlama talebi formu için “ġekil 2.3” e bakınız. ĠletiĢim
kanallarının doğru çalıĢması için yorumlama taleplerinin sadece mal sahibi ya da
yüklenici tarafından kabul edilmesi gerekir.
Eğer bir madde yeterince açık ya da anlaĢılır değilse, M/M yorumlama talebine,
sözleĢme tutarı ya da süresinde düzenleme (adjustment) gerektiren öneri talebiyle
(proposal request) cevap verebilir. Bir hatanın maliyet ve süre üzerinde etkisi olabilir
ya da olmayabilir. Eğer yorumlama talebi formu, verilecek cevap için uygunsa ve
verilecek cevap, sözleĢme tutarı ya da süresini etkilemiyorsa, M/M yorumlama
talebine doğrudan bu formla cevap verebilir. SözleĢme tutarı ya da süresini etkileyen
sözleĢme belgeleri değiĢiklikleri, iĢte yapılacak küçük değiĢiklikler olarak
hazırlanmamalıdır.
Bazı projeler yüzlerce yorumlama talebi içerebilir. Ancak fazla sayıda yorumlama
talebi, yetersiz sözleĢme belgelerinin, sözleĢme belgelerinin iyi incelenmediğinin ya
da proje toplantılarında zamanın verimli kullanılmadığının göstergesi olabilir.
SözleĢme tutarı ya da süresini etkileyen hususlar proje toplantılarında tartıĢılır ve
olası çözümler belgelenirse, pek çok yorumlama talebinden kaçınılmıĢ olunur.
Yorumlama taleplerinin hazırlanması ve cevaplanması zaman kaybına yol açar. Bu
nedenle, önceden toplantılarda tartıĢılmıĢ hususların çözümü çok daha hızlı
gerçekleĢir.
Yorumlama talepleri bazen ikame taleplerinin (request for substitution) teslimi için
belirlenen süre dolduktan sonra, bir ürün, malzeme ya da sistem ikamesi yapma
giriĢimi olabilir. Yüklenici, kendi sorumluluğu olan sözleĢme belgelerini zamanında
ve eksiksiz incelemeyi M/M’e, yorumlama talebinde bulunarak, havale etme
giriĢiminde bulunmamalıdır. Yüklenici geçerli yorumlama talepleri istemeli, M/M
ise yorumlamayı zamanında yapmalıdır. Yorumlama talepleri ve bu taleplere verilen
cevaplar, sözleĢme belgelerinde referans gösterilmelidir. [2]

20

ġekil 2.2 : CSI 13.3A formu, açıklama bildirimi. [2]
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ġekil 2.3 : CSI 13.2A formu, yorumlama talebi. [2]
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Yorumlama taleplerinin yapısına bağlı olarak “ġekil 2.4” te görüldüğü gibi birkaç
Ģekli vardır. Yükleniciye verilecek yanıt doğrudan yorumlama talebi formuyla, ek
talimatlarla, açıklamalarla, ya da iĢte yapılacak küçük değiĢikliklerle verilebilir.
Yükleniciye verilecek bu cevap içinde revize edilmiĢ çizimler, revize edilmiĢ
Ģartnameler ya da bir öneri talebi bulunabilir. [2]
2.3.3 SözleĢme belgelerinin yorumlanması
Hem AIA A201 hem de EJCDC C–700 belgesi, M/M’in sözleĢme belgelerinin
yorumlayıcısı olduğunu ve M/M’in vereceği kararların sözleĢme belgelerinden
çıkarılabilecek niyetle tutarlı olması gerektiğini belirtmektedir. SözleĢme belgeleri
tasarım kararlarıyla bağlantılıdır ancak, yapım sırasında ortaya çıkabilecek her
değiĢkeni tahmin edemeyebilirler ve mükemmel değildirler. Yorumlamalar genelde
gereklidir, değiĢiklikler de mevcut yapım koĢullarının sağlanması için gerekli
olabilir.
SözleĢme belgelerini M/M hazırladığı için anlamlarını onların yorumlaması
uygundur. Yorumlamalar makul çabuklukta, yazılı olarak ve çizim ve Ģartnamelerle
desteklenerek yayınlanmalıdır. M/M yorumlamalarını mal sahibi ya da yükleniciden
bağımsız olarak, sadece sözleĢme belgelerine göre yapmalıdır.
Mal sahibi, M/M’in yorumlama yaparken tarafsız olması gerektiğini anlamalıdır
çünkü yapılacak projenin kalitesi yorumlamalara bağlı olabilir. Yükleniciler de
yapım sırasında ortaya çıkabilecek pek çok sorunun en iyi M/M tarafından
cevaplanabileceğini anlamalıdır. M/M ise yüklenicinin inĢa edilebilirlik ile ilgili bazı
kaygılarını anlamalı ve esnekliğe izin vermelidir ancak sözleĢme belgelerinin
amacıyla mutlaka tutarlı olmak gereklidir. SözleĢme belgelerinin amacına uygun ve
belirlenmiĢ gereksinimlerle tutarlı olan küçük varyasyonlar (minor variations) da göz
önüne alınmalıdır. Mal sahibi, M/M ve yüklenici arasındaki iyi iĢbirliği ve iletiĢim,
sözleĢme gereksinimlerinin sağlanması için gereklidir. [2]
2.3.3.1 Yorumlamaların zamanlılığı
SözleĢme Ģartları genellikle sözleĢme belgelerinin yorumlama ve yüklenicinin yazılı
yorumlama taleplerine cevap verme zamanlılığı ile ilgili hükümler içerir. AIA A201
belgesi, üzerinde baĢka türlü anlaĢılmadıkça, mimarın 15 gün içinde yorumlama
talebine cevap vermesi gerektiğini, EJCDC C–700 ise mühendisin makul çabuklukta
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yazılı açıklama ya da yorumlama yayınlaması gerektiğini belirtir. M/M'in
yükleniciye cevap vermeye hazır olması çok önemlidir. Zamanında yanıt vermeme,
yükleniciyi ertelemeye ve dolayısıyla ertelemeden kaynaklanabilecek bir hak
talebine neden olabilir. [2]

ġekil 2.4 : Yorumlama talebi süreci. [2]
2.3.3.2 Hak talebi durumları
Hak talepleri, mal sahibi ya da yüklenicinin, M/M’in yaptığı yorumlama, açıklama
ya da sözleĢme tutarı ya da süresinde değiĢiklik olmayacağını öngördüğü küçük
değiĢiklik talebini (request for minor change) kabul etmeme durumunda meydana
gelebilir. [2, 9] Hak talepleri, etkin iletiĢim, müzakere ve uygun taraflara verilecek
talimatlarla minimize edilebilir. [2] Fenn, Lowe ve Speck tarafından yapılan ve 1997
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yılında yayınlanan çalıĢmada anlaĢmazlıkların kaynakları incelenmiĢ ve elde edilen
bulgular açıklanmıĢtır. “ġekil 2.5” te araĢtırmacılar tarafından yapılan çalıĢma
bulguları gösterilmektedir. [14]

ġekil 2.5 : AnlaĢmazlıkların kaynakları [14]
Yapılan araĢtırmada sözleĢme değiĢikliklerinin sık rastlanan anlaĢmazlık kaynakları
olduğu görülmektedir. [14]
AnlaĢmazlık çözümünü kolaylaĢtıran yöntemler Ģunlardır;
 Yorumlamaları, konuĢmaları ve kararları belgelemek
 Yapım sözleĢmesinde bulunan tarafların hak ve yükümlülüklerini tam olarak
anlamak
 AnlaĢmazlığı fark etmek ve bununla hızlı ve adil bir Ģekilde ilgilenmek
 Dikkatli dinlemek ve etkin iletiĢim kurmak
 Tüm taraflar için yararlı olacak çözümler bulmak
 Gerektiğinde, harici yardımı ya da uzman yardımını göz önünde bulundurmak [2]
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ĠĢ ilerlemesini ve problemleri belgeleyen bir kayıt sistemi hazırlayıp kullanmak çok
önemlidir. Sahadaki ilerlemenin ve ortaya çıkan önemli problemlerin günlük kaydı
eksiksiz ve doğru olarak personel tarafından tutulmalıdır. Tüm anlaĢmalar,
değiĢiklikler ya da ek iĢler yazılı olmalı ve ek iĢi idare eden bireyin, bu iĢi yapmaya
yetkisi olduğundan emin olunmalıdır. Tüm yazıĢmalar, anlaĢmazlık durumunda
yapılacak analizlerin kolaylaĢtırılması için ardıĢık olarak numaralandırılmalı ve bir
tutanakta saklanmalıdır. Tutanaklar; mektuplar, e-mailler, telefon raporları, yayınlar,
teslimler, bilgi talepleri, değiĢiklik uyarılar, teklifler ve ödeme talepleri de dâhil
olmak üzere her Ģeyi içermelidir. [1]
2.4 SözleĢme DeğiĢiklikleri (contract modifications)
Süre ya da maliyeti etkileyen değiĢiklikler, sözleĢme değiĢikliği yapılmasını
gerektirir. [2] DeğiĢiklik ihtiyacı mümkün olduğunca erken belirlenmelidir.
DeğiĢiklik ihtiyacı olduğu bilindiğinde, öneri talebinin (request for proposal)
hazırlanıp yükleniciye gönderilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. DeğiĢikliği
yapmak için gereken tüm bilgilerin açık bir Ģekilde öneri talebinde belirlenmesiyle
mal sahibi değiĢikliğin verimli bir Ģekilde ilerlemesi ve yerine getirilmesi için önemli
bir adım atmıĢ olacaktır. [15] SözleĢme değiĢikliği hazırlanmadan önce, yüklenicinin
kendisine gönderilen öneri talebine cevap vermesi ya da kendisinin, içinde
değiĢikliğin maliyeti ve programa etkisini belirlediği, öneri talebinde bulunması
gerekir. [2]
Yükleniciler, herhangi olası problemleri kontrol etmek için zaman kaybetmeden
öneri taleplerini gözden geçirmelidir. Eğer yüklenici sorunlarla karĢılaĢırsa, derhal
mal sahibini haberdar etmelidir. Ancak önemli bir problem yoksa fiyat teklifi
geliĢtirme süreci bir an önce baĢlamalıdır. DeğiĢiklik önerilerini fiyatlandırmak için
yüklenici belirli prosedürleri izlemelidir. Öneri talebi belgelerinin alt-yüklenicilere
dağıtılması da bu prosedürlerin içindedir. Standart bir değiĢiklik önerisi formu
kullanılması, yüklenicinin öneri talebini hızlı ve etkili olarak iĢleme sokmasına ve
yüklenicinin çalıĢanlarının formu kullanmasına yardımcı olur. Eğer mal sahibi de
yüklenicinin değiĢiklik önerisi formuna aĢinaysa ve içeriğini kabul ettiyse, aynı
Ģekilde mal sahibi de değiĢiklik önerisini hızlı olarak iĢleme sokabilir.
Yüklenici tarafından bir öneri talebi mal sahibine gönderildiğinde, mal sahibi zaman
kaybetmeden bu öneri talebini gözden geçirmelidir. Eğer gözden geçirme sırasında

26

herhangi bir problemle karĢılaĢılırsa, konunun tartıĢılması için bir toplantı
düzenlenmelidir. Öneri taleplerini ilk baĢta gözden geçirmek, öneri talebinde
gösterilen Ģekliyle yapılması mümkün olmayan iĢe baĢlamak ve fiyatlandırmak için
zaman kaybetmeden önce problemleri bulmanın en iyi yoludur. [15]
Eğer M/M, yüklenicinin önerdiği değiĢikliği, maliyet ve süre revizyonlarını kabul
ederse değiĢiklik emri (change order), kabul etmezse değiĢiklik direktifi (change
directive) yayınlanır. DeğiĢiklik direktifi, yükleniciyi iĢine devam etmeye
yönlendirir. DeğiĢiklik direktifi, eğer yüklenici sözleĢme Ģartlarının bütünüyle aynı
fikirde değilse, hak talebine yol açabilir. Yorumlama talepleri sözleĢme tutarı ya da
süresinde değiĢiklik yaratmıyorsa sözleĢme değiĢikliğine ihtiyaç duyulmaz. [2]
DeğiĢikliklerin, etkilerinin eksiksiz olarak değerlendirilmesi ve nasıl uygulanacağına
bilinçli olarak karar verilebilmesi için mümkün olduğunca erken tanımlanması
gerekmektedir. PlanlanmıĢ ya da olası değiĢiklikler mal sahibi tarafından
baĢlatıldığında, yükleniciye zaman kaybetmeden iletilmelidir.
Mal sahipleri genellikle yükleniciye geri dönüĢ yaparak ek bilgi talep ederler, fiyat
teklifini reddederler ya da yeni bir fiyat teklifi isterler. Bazen müzakerelere de ihtiyaç
duyulabilir. Ġlgili taraflar ek ödeme miktar ve gerekliliği üzerinde bir anlaĢmaya
vardıklarında bir değiĢiklik emri yayınlanır. Bir değiĢiklik emri mal sahibi tarafından
onaylandığında, yükleniciye orijinal sözleĢmeyi güncellemesi için geri gönderilir.
DeğiĢiklik emirleri numaralandırılmalı, tarihleri olmalı ve sözleĢme belgelerindeki
değiĢiklik maddesini referans almalıdır. DeğiĢiklik emirleri, değiĢikliği ve sözleĢme
bedeli ya da süresindeki revizyonları tanımlamalıdır. Yüklenici de değiĢen iĢi ve bu
iĢ için belirlenen ödemeyi kabul ettiğini belirterek değiĢiklik emrini imzalamalıdır.
[3]
“ġekil 2.6” da görüldüğü gibi, değiĢiklikleri proje bitiminden sonra yüksek
maliyetler yaratan arabuluculuk(mediation), tahkim(arbitration) ya da hukuki ihtilaf
sırasında yapmaktansa, yapım sırasında çözümlemeye çalıĢmak taraflar için daha
yararlıdır. [16]
Tüm değiĢiklikler, bu değiĢikliklerle ilgili maliyetler ve yapım programı sonuçları
üzerindeki anlaĢmalar, değiĢiklik emrinde planlanan iĢin fiilen yapılmasında önce
kararlaĢtırılmalıdır. Mal sahibinin, değiĢiklik sayılabilecek bir iĢi gerçekleĢtirmek
için vereceği sözlü direktiflerden kaçınılmalıdır. Pek çok mal sahibi sözleĢmesi,
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yüklenicinin yazılı olmayan değiĢiklikleri, çalıĢanlar ya da arazi risk altında
olmadıkça, gerçekleĢtirmesini yasaklamaktadır. ĠĢ bittiğinde ya da devam ederken
yazılı olarak belirtilmeyen ek bir iĢ için ödeme alabilmek oldukça güçtür. [17]

ġekil 2.6 : Proje değiĢiklikleri çözümünde maliyet-süre iliĢkisi. [16]
Proje değiĢikliklerini gerçekleĢtirmek için AIA tarafından kullanılan resmi belgeler;
DeğiĢiklik Emri formu (AIA G701 belgesi), Yapım DeğiĢiklik Direktifi formu (AIA
G714) ve Mimarın Ek Talimatları formudur (AIA G710). [13, 18] Bilinen görüĢün
aksine, bilgi talebine (request for information) cevap verilmesi sözleĢme değiĢikliği
meydana getirmez. [13]
2.4.1 SözleĢme değiĢikliklerinin sebep ve sonuçları
Mühendislik ve yapım sektöründe anlaĢıldığı Ģekliyle değiĢiklik, sözleĢme ana
hattından bir sapmadır. [16] DeğiĢiklikler tasarım ve yapım süreçlerini zorlaĢtırır ve
aksamalarına neden olur. Genelde zamansızdırlar, tartıĢmaya neden olurlar ve
provokatiftirler. Her Ģeye rağmen, tasarım ve yapımın ayrılmaz parçalarıdır.
DeğiĢiklikler büyük çoğunlukla baskı altında ve zamanın maliyet anlamına geldiği
anlarda yapılırlar ve risk taĢırlar.
Mal sahipleri, pek çok nedenden ötürü değiĢiklik talep edebilir. ĠĢlerindeki yeni
geliĢimlere bağlı olarak, mal sahiplerinin program gereksinimleri değiĢebilir.
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Beğenileri, tasarımdan istedikleri veya beklentileri hakkında fikirleri değiĢebilir.
Yapım sürecine katılan pek çok mal sahibi, yapım sırasında gözlem yapana kadar, ne
istediğinin tam olarak farkına varamadığını dile getirmektedir. Yükleniciler
genellikle pazar koĢullarına cevap olarak değiĢiklik talep etmektedir. Eğer benzer bir
ürün daha düĢük bir maliyetle temin edilebiliyorsa, kârlarını arttırmak amacıyla
yükleniciler

bu

ürünün

kullanılmasını

önerebilirler.

Teklif

verme/pazarlık

aĢamasından sonra yüklenici bir ürün öneriyorsa, değiĢikliği ikame olarak gözden
geçirmek uygundur. Mimar belgelerde düzeltme gerektiren hata ya da ihmal sonucu
bir değiĢikliğe neden olabilir. [13] Aynı zamanda proje tasarımını ya da
fonksiyonunu geliĢtirmek ya da yapım baĢladıktan sonra ortaya çıkan bir durumun
düzeltilmesi için bir değiĢiklik yapılmasını tavsiye edebilir. [5] Bu durumda mal
sahibi değiĢiklik maliyetinin tazmin edilmesini isteyebilir. Bu hataları savuĢturmak
ya da inkâr etmek, yapım maliyetlerinin artması ve mal sahibi ile olan iliĢkilerin
hasar görmesi gibi büyük zararlara neden olabilir. Mimarlar mükemmel değildir ve
her zaman hata yaparlar ancak, makul düzeltme uygulamaları için büyük bir çaba
harcamak yararlıdır ve hasarları minimize edebilir. [13]
Yapılan literatür araĢtırması sonucunda, sözleĢme değiĢikliklerinin sebep ve
sonuçlarına yönelik pek çok çalıĢma yapıldığı görülmüĢtür. Sun ve Meng’in 2008
yılında yayınlanan çalıĢmasında, değiĢiklik sebepleri ve değiĢiklik etkileri
taksonomisi geliĢtirdikleri görülmektedir. 23 farklı bölgede 1985-2006 yılları
arasında yapılan 101 araĢtırma incelenmiĢ ve elde edilen bulgulara göre bu
taksonomiler oluĢturulmuĢtur. “ġekil 2.7” de iki araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen
değiĢiklik sebepleri taksonomisi görülmektedir. [19]
Sun ve Meng tarafından geliĢtirilen değiĢiklik sebepleri taksonomisi, hiyerarĢik yapı
kullanılarak 3 seviyede oluĢturulmuĢtur. 1. seviyede değiĢiklik sebepleri; dıĢ
sebepler, organizasyonel sebepler ve proje içi sebepler olmak üzere 3 ana grupta
incelenmiĢtir. 2. seviyede, 1. seviyedeki ana sebepler farklı kollara ayrılmıĢ ve 3.
seviyede ise, 2. seviyedeki her bir sebep detaylı bir Ģekilde bölümlenerek
listelenmiĢtir. “ġekil 2.8” de iki araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen değiĢiklik
sonuçları taksonomisi görülmektedir. [19]
Sun ve Meng tarafından geliĢtirilen değiĢiklik sonuçları taksonomisi de, hiyerarĢik
yapı kullanılarak 3 seviyede oluĢturulmuĢtur. 1. seviyede değiĢiklik sonuçları; süre,
maliyet ve iliĢki-kiĢiler üzerindeki etkiler olmak üzere 3 ana grupta incelenmiĢtir. 2.
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seviyede, 1. seviyedeki ana sonuçlar farklı kollara ayrılmıĢ ve 3. seviyede ise, 2.
seviyedeki her bir sonuç detaylı bir Ģekilde bölümlenerek listelenmiĢtir.

ġekil 2.7 : DeğiĢiklik sebepleri taksonomisi. [19]
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ġekil 2.8 : DeğiĢiklik sonuçları taksonomisi [19]
Önerilen taksonomiler proje değiĢiklik yönetimi sürecinin farklı aĢamalarında
kullanılabilir. Öncelikle, proje risklerinin ileriye yönelik idaresi için proje ekibi
tarafından taslak olarak kullanılabilir. Proje katılımcıları taksonomilerde bulunan
değiĢiklik sebeplerini inceleyerek kendi projeleriyle bağlantılı olan faktörleri
tanımlayabilirler. Bir değiĢiklik kaçınılmaz olduğunda, proje ekibinin değiĢikliğin
etkilerine yanıt vermek ve her bir değiĢikliğin etkilerini değerlendirmek için farklı
seçenekleri göz önünde bulundurmaları gereklidir. DeğiĢiklik etkileri taksonomisi,
proje ekibinin bu değerlendirmeyi çok daha sistematik bir Ģekilde yapmasına
yardımcı olabilir. Bir değiĢiklik gerçekleĢtirildiğinde, bu taksonomiler kullanılarak
değiĢikliğin kaydı tutulup belgelendirilebilir. [19]
Hsieh, Lu ve Wu tarafından yapılan ve 2004 yılında yayınlanan çalıĢmada,
metropoliten kamu projelerinde meydana gelen değiĢiklik emirlerinin sebeplerinin
istatistikî analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢma, büyük miktarda veri toplanmasıyla
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baĢlamıĢtır. Veriler, Tayvan’da 1991–2000 yılları arasında tamamlanmıĢ 90
metropoliten kamu projesinden elde edilmiĢtir. Bu projelerin sözleĢme bedelleri 2
milyon $’ın üstündedir ve bu projeler Tayvan Ulusal Denetim Dairesi tarafından,
değiĢiklik emri yapılmaya eğilimli olarak tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmada bir değiĢikliğin
tanımlanması için kullanılan standartlar Ģunlardır;
1) Yapım aktivitelerinin doğal durumu, sözleĢme belgelerinde tanımlanandan bariz
ve belirgin bir Ģekilde farklılıkla karĢı karĢıyadır,
2) Mal sahibi ya da mal sahibinin temsilcisi, sözleĢme Ģartları ve maddelerini, ekstra
iĢ eklemek, iĢ çıkarmak ve iĢ standartlarını değiĢtirmek için resmi talimat vererek
açık bir Ģekilde değiĢtirmiĢtir.
Toplanan verilere göre, değiĢiklik emirlerinin sebepleri; teknik ve idari olmak üzere
2 ana baĢlıkta toplanmıĢtır. Teknik sebepler; planlama ve tasarım(PAD), yer altı
koĢulları (UGC), güvenlik faktörleri (SAC) ve doğa olayları (NAI) olmak üzere 4
baĢlıkta incelenmiĢtir. Ġdari sebepler ise; iĢ kuralları/yönetmeliklerin değiĢmesi
(CWR), karar verme otoritelerinin değiĢmesi (CDA), proje komisyonu ve mülkiyet
transferi için özel ihtiyaçlar (COT) ve mahalli davalar (NEP) olmak üzere 4 baĢlıkta
incelenmiĢtir. Bunlara ek olarak, pek çok küçük ve çeĢitli sebepler(MIC)
bulunmaktadır. “ġekil 2.9” da, yapılan çalıĢmada oluĢturulan değiĢiklik emri
sebeplerinin hiyerarĢisi görülmektedir. [20]
DeğiĢiklik emirlerinin etkileri, maliyet etkisi ve program etkisi olmak üzere 2 Ģekilde
olur. Maliyet varyasyonu, projede bir değiĢiklik olduğunda orijinal teklif fiyatında
meydana gelen marjinal varyasyon olarak tanımlanır. Bu varyasyonda mal sahibi ya
da yüklenicinin etkisi birbirinden ayrılmaz ve toplam etki göz önüne alınır. Program
etkisinin anlaĢılması daha kolaydır. Projede bir değiĢiklik olduğunda kritik yoldaki
programın uzatılması ya da hızlandırılması proje programını etkiler. Ancak bu
çalıĢmada detaylı veri eksikliği nedeniyle program etkisi konusu araĢtırılmamıĢtır.
DeğiĢiklik emirlerinden kaynaklanan maliyet ve süre etkilerinin ölçümünü
kolaylaĢtırmak için 7 tane indis geliĢtirilmiĢtir.
(1) DeğiĢiklik emri oranı (COR): Bu indeks, değiĢiklik emirlerinden kaynaklanan
proje maliyetindeki toplam maliyet varyasyonunun oranını ölçmektedir.
COR = (DeğiĢiklik emirlerinden dolayı proje için ekleme ve çıkarmaların değerleri
toplamı/Orijinal teklif fiyatı)x100%
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ġekil 2.9 : DeğiĢiklik emri sebeplerinin hiyerarĢisi [20]
(2) Eklenen değiĢiklik emri oranı (CORA): Bu indeks, değiĢiklik emirlerinden dolayı
proje maliyetinde meydana gelen toplam ilavelerin oranını ölçmektedir.
CORA = (DeğiĢiklik emirlerinden dolayı proje için ek değerlerin toplamı/Orijinal
teklif fiyatı)x100%
(3) Çıkarılan değiĢiklik oranı (CORS): Bu indeks, değiĢiklik emirlerinden dolayı
proje maliyetinde meydana gelen toplam düĢüĢ miktarının oranını ölçmektedir.
CORS

=

(DeğiĢiklik

emirlerinden

dolayı

toplamı/Orijinal teklif fiyatı)x100%
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proje

için

eksilen

değerlerin

(4) DeğiĢiklik emirlerinin frekansı (FCO): Bu indeks, proje sınıflarındaki değiĢiklik
emirlerinin ortalama frekansını ölçmektedir.
=

FCO

(DeğiĢiklik

emirlerinin

toplam

frekansı/Proje

sınıflarının

popülâsyonu)x100%
(5) DeğiĢiklik emri miktarı (PCO): Bu indeks, proje sınıflarındaki değiĢiklik
emirlerinin miktarını ölçmektedir.
PCO = (DeğiĢiklik emirlerinin sayısı/Proje sınıflarındaki değiĢiklik emirlerinin
popülâsyonu)x100%
(6) Katkı derecesi (CD): Bu indeks, proje maliyetinde verilen değiĢiklik sebebinin
katkı derecesini ölçmektedir.
CD = (DeğiĢiklik emri sebebinin ekleme ve çıkarma değerleri toplamı/Orijinal teklif
fiyatı)x100%
(7) Program uzatma derecesi (SED): Bu indeks, proje programındaki değiĢiklik
sebebinin etki derecesini ölçmektedir.
SED

=

(DeğiĢiklik

emrinin

sebebi

dolayısıyla

projede

meydana

gelen

uzama/Projenin sözleĢme programı)x100%
Bu indisler, örnek projelerdeki değiĢiklik emirlerinin neden ve etkileri arasındaki
iliĢkilerin analiz edilmesi için kullanılmıĢtır. “ġekil 2.10” da her bir sebep için
değiĢiklik miktarı ve katkı derecesi görülmektedir. [20]
90 projeden elde edilmiĢ olan önemli miktarda veri bu analize dâhil edilmiĢtir. 9
kategori içerisindeki 35 değiĢiklik emri, değiĢiklik emrinin etki ya da nedenlerini
temsil eden 7 indise katkı derecelerine göre sıralanmıĢtır. Bulgulara göre, elde edilen
sonuç ve öneriler Ģunlardır;
 Ġstatistikî bulgulara göre, değiĢiklik emirlerinin büyük çoğunluğu planlama ve
tasarım sorunlarından meydana gelmektedir.
 Ġstatistikî testlere göre genellikle metropoliten kamu projelerinde, değiĢiklik emri
maliyetinin toplam proje maliyetine oranı %10–17 arasındadır.
 Metropoliten kamu projelerinde karĢılaĢılan en önemli sorunlar, proje komisyonu
ve mülkiyet transferi için özel ihtiyaçlar(COT) ve yerel davalar(NEP) gibi idari
ihtiyaçlarla ilgili olanlardır. Bu nedenle, proje kullanıcılarının ihtiyaçlarını bilmek
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ve yerel halkın kaygılarını anlamak, planlama ve tasarım aĢamalarında çok
önemlidir.

ġekil 2.10 : Her bir sebep için değiĢiklik miktarı ve katkı derecesi [20]
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 AraĢtırma sonuçları, yapım Ģeklinin değiĢiklik emri sebebiyle bağlantılı olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, proje yönetim stratejisinin akıĢ çizelgesinin
oluĢturulması için proje karakteristiği göz önünde bulundurulmalıdır.
 DeğiĢiklik emirlerinin sebeplerinden kaynaklanan program uzaması ile ilgili veri
yetersizliğinden dolayı, bu araĢtırma bir değiĢiklik sebebinden dolayı tekrar
programlanmıĢ bir projenin etkilerini yansıtmamaktadır. [20]
Doyle, Molnar ve Brown tarafından yapılan ve 2008 yılında yayınlanan bir diğer
çalıĢmada yaklaĢık olarak bütün değiĢikliklerin oluĢmasına neden olan birkaç temel
faktör açıklanmıĢtır. Bu faktörler;
 Tasarım hataları (hata ve eksiklikler) ya da kusurlu Ģartnameler(defective
specifications)-Örneğin; çeliĢkiler, farklılıklar, tutarsızlıklar, eksik tasarım ya da
sözleĢme belgelerindeki imkânsızlıklar,
 Mal

sahibinin

talep

ettiği

değiĢiklikler

-

Örneğin;

mal

sahibinin

gereksinimlerindeki bir değiĢiklik ve iĢ kapsamının revize edilmesi olasılığı,
 Yeni fark edilmiĢ ya da gizli durumlar-Örneğin; tadilat sırasında ortaya çıkan
beklenmeyen toprak koĢulları,
 Yönetmeliklere uyma(code compliance)/düzenleyici kod hükümleri-Örneğin; yeni
yapım yönetmelikleri ya da kurum poliçeleri(agency policy) kullanımı,
 Disiplinler arası koordinasyon eksikliği,
 Değer mühendisliği(value engineering),
 Proje amacıyla çeliĢen durumlar tanımlayan sözleĢme belgeleri tutarsızlıkları,
 Pazar koĢullarındaki değiĢiklikler-Örneğin; belirlenen ürünlerin uygun olmaması,
finansal olarak elde edilemez olması, fiyat avantajı ya da baĢka yararlar sağlayan
yeni ürünlerin uygun olması ya da belirlenen ürünü etkileyen yeni bilginin
öğrenilmesi. [4]
2.4.2 Bilinmeyen durumlar
SözleĢme belgelerinin hazırlanması ya da fiyatlandırma sırasında tahmin edilmeyen
bilinmeyen durumlar, daha sonra ortaya çıkabilir. Tadilat iĢleri (alterations work)
çoğunlukla önceden fark edilmemiĢ durumları ya da zararlı malzemeleri ortaya
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çıkarır. Toprak raporu, kazı ya da tesviyeyi engelleyen bazı maddeleri
göstermeyebilir ya da maliyet artıĢı ya da düĢüĢüyle sonuçlanan toprak koĢullarıyla
karĢılaĢılabilir. DeğiĢtirilmiĢ durumlar mal sahibi ya da yüklenicinin, iĢ sürecini
engelleyen iĢleri ya da yüklenicinin kontrolü dıĢında var olan değiĢtirilmiĢ durumlar
olabilir.
Eğer yüklenici sözleĢme belgelerinde belirtilenden farklı durumlarla karĢılaĢırsa,
sözleĢme Ģartlarında bulunan prosedürler uygulanır. Bu prosedürler, mal sahibi ve
yüklenici gizli ve bilinmeyen durumlarda kredi ve harcamalardan dolayı meydana
gelebilecek adil ve tarafsız bir sözleĢme tutarı ve süresinde anlaĢıncaya kadar, iĢin
devam etmesini sağlar. [2]
2.4.2.1 Zararlı maddeler
AIA ve EJCDC’nin standart genel Ģartlarında, proje alanında bulunabilecek asbest,
poliklorlu bifenil (PCB) ve diğer çeĢitli zararlı maddeler hakkında uyarı hükümleri
bulunmaktadır. Diğer durumlar, arazide bulunan zararlı atıklar ve var olan binalarda
bulunan

kurĢun

tabanlı

boyaları

içerebilir.

KirlenmiĢ

alanların

çevresel

restorasyonunda, özel gereksinimler ve özel yüklenicilere ihtiyaç duyulur. AIA A201
ve EJCDC C–700 belgeleri, yüklenicinin arsada zararlı maddelerle karĢılaĢması
durumunda iĢi durdurup hemen mal sahibi ve M/M’i bu durumdan haberdar etmesi
gerektiğini belirtir. Zararlı maddeler yüklenici tarafından araziye taĢınmadıkça, bu
maddelerden mal sahibi sorumludur. M/M bu durumda ıslah edici ve düzeltici
tedbirler tavsiye edemez ancak, arsada bulunan zararlı maddelerin araĢtırılması,
değerlendirilmesi ve iyileĢtirici tedbirler önerilmesi için nitelikli bir uzmanın
çalıĢtırılmasını tavsiye edebilir. [2]
Yüklenicinin iyileĢtirme yapmak için teklif vereceği kirlenmiĢ arazilerde, yüklenici
kabul edilebilir bir teklif geliĢtirmek için, mal sahibi ya da mühendis tarafından
hazırlanmıĢ belgelere güvenmek durumundadır. Bu belgeler, Ģüphesiz belirli
toprak/yüzey altı raporları içerir. Bu raporlar, iyileĢtirme iĢinin ayrılmaz unsurlarıdır.
Bu nedenle, yüklenicinin etkin bir teklif geliĢtirebilmesi ve projede daha sonra
meydana gelebilecek anlaĢmazlık ya da çatıĢma olasılığından kaçınmak ya da bu
olasılığı azaltmak için bu belgelerin yeterli olarak tanımlanmaları gereklidir.
Mevcut saha koĢullarıyla ilgili göz önünde bulundurulması gereken diğer bir nokta,
teklif vereceklerin saha koĢullarıyla ilgili bilgi ve veri elde etmek amacıyla ek
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inceleme, araĢtırma ve çizimler sağlayabilme sorumluluklarıyla ilgili teklif
belgelerine dâhil edilen hükümler ve mal sahibinin teklif verenlerin bu araĢtırma ve
testleri yapabilmeleri için sahaya eriĢim yetkisi verme yükümlülüğüdür. Mal sahibi,
bu hükmün dâhil edilmesini tekrar düĢünmek isteyebilir çünkü tehlikeli atıkların
bulunduğu arsa normal bir yapı arsasına göre daha sıkı bir Ģekilde kontrol edilmek
zorunda olabilir. Tüm teklif verenler için teklif öncesi, programlanmıĢ bir arsa gezisi
düzenlenebilir. Bu seçenek her bir teklif verenin ayrı bir arsa gezisi yapma isteğini de
ortadan kaldırmıĢ olacaktır. [21]
Proje, zararlı maddelerin kaldırılmasını içermediği sürece, yüklenici bu durumdan
genellikle sorumlu değildir. Bu zararlı maddelerin atılması ya da kapsüllenmesi
(encapsulate) için ayrı bir özel yüklenici çalıĢtırılır. Yüklenici, zararlı maddelerin
bulunduğu yerlerde, maddeler ortadan kaldırılmadan ya da kapsüllenip zararsız hale
getirilmeden,

çalıĢmaya

zorlanamaz.

AIA

A511-

Tamamlayıcı

ġartname

Kılavuzunun Eki- belgesi, proje arsasında zararlı maddelerle karĢılaĢıldığında
izlenmesi gereken prosedürler için “ifade tarzı” (wording) önermiĢtir. [2]
Zararlı maddelerin temizlenmesini içeren bir proje geleneksel (zararlı madde
temizlenmesini içermeyen) yapım projelerinden farklı değildir ve değiĢiklik
emirlerinin tecrübe edilmesinde, geleneksel yapım projelerine göre daha yüksek bir
potansiyele sahiptir. Böyle bir projedeki değiĢiklik emri kapsamının etkileri; alınacak
izinlerin kapsamlı doğası, sigortalar, sorumluluk, atıkların uygun olarak imha
edilmesi, saha dıĢındaki laboratuarlarda yapılacak testler ve diğer etkenler nedeniyle
çok daha büyüktür. [21]
Duruma göre, yüklenici ek tutar ve süre için bir değiĢiklik emrine hak kazanabilir,
M/M de zararlı maddelerin bulunmasıyla ilgili vereceği hizmetlere bağlı olarak ek
ücret talep edebilir. M/M, mal sahibine arsada zararlı maddelere rastlandığı
durumlarda mal sahibinin sorumluluğunu anlatır ve mal sahibine, durumu
inceleyecek uzmanın yeterliliğini değerlendirirken yardımcı olabilir. [2]
2.4.2.2 Gizli durumlar
Gizli

durumlar,

fiyatlandırma

sırasında

arsada

gözlemlenemeyen

ya

da

belgelenemeyen durumlardır ve jeoteknik raporda belirtilenden farklı yüzey altı
zemin Ģartları ya da yapım sırasında ortaya çıkan gizli durumlar olabilir. [2]
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Gizli durumlar aynı zamanda yapısal olarak sağlıksız malzemelerin bulunması,
mevcut ekipman arızaları ve mevcut plan ya da son durum (as-built) çizimlerinden
farklı olan bina düzeninin (building configuration) meydana çıkması durumlarını da
içerebilir. [4]
AIA ve EJCDC standart genel Ģartlarında, gizli ya da bilinmeyen durumlar için
hükümler vardır. Gizli ya da bilinmeyen durumu fark eden tarafın, Ģartlar
değiĢmeden durumla ilgili resmi uyarı yapması gerekir. M/M durumu hemen
incelemeli ve sözleĢme belgelerinde değiĢikliğe gerek olup olmadığına karar
vermelidir. Eğer durum bilinen ya da belgelenmiĢ Ģartlardan gerçekten farklıysa,
M/M sözleĢme tutarı ya da süresinde bu bilinmeyen duruma atfedilebilecek kadar
düzenleme önerebilir. Eğer M/M sözleĢme koĢullarında bir değiĢiklik ihtiyacı
olmadığına karar verirse, mal sahibi ve yükleniciyi bilgilendirmeli ve yapılması
gerekenleri yazılı olarak bildirmelidir. [2]
2.4.2.3 Tadilat iĢleri (alteration work)
Tadilat iĢlerinin, doğası gereği, bilinmeyen ya da gizli durumları olabilir. Bu
durumlar genellikle orijinal yapım sonrasında yapılan ancak çizimlere iĢlenmeyen
tadilatlar sonucu oluĢabilir. Bilinmeyen toprak koĢulları, mal sahibinin maliyet ve
süre kısıtlarından dolayı yapılacak toprak araĢtırmasının derinliğini kısıtlaması
sonucu olabilir.
Yüklenicinin tedarik aĢamasında (procurement stage) yapacağı arsa gezileri çok
önemlidir. Çünkü tedarik talimatları, yüklenicinin sözleĢme belgeleriyle birlikte
arsayı gezmesini, mevcut durumu incelemesini ve kiĢisel gözlemler yapmasını
gerektirir. Yüklenici, bilinmeyen ya da gizli durumlarla karĢılaĢtığında yorumlama
talebinde bulunabilir. Yüklenici, M/M’i Ģartlar değiĢmeden durumu gözlemlemesi ve
değiĢiklik talebini onaylaması için bilgilendirmelidir. Bu ve buna benzer tüm uyarılar
(notifications) yazılı yapılmalıdır. [2] Erken uyarılar yapım ekibi ve mal sahibine,
etkin olarak maliyeti kontrol etme ve süre etkilerini azaltma Ģansı verir. Kapsamlı bir
belgeleme sistemi, değiĢiklik taleplerinin çözümlenmesinde önemli bir unsurdur ve
anlaĢmazlık ortaya çıktığında adil bir çözüm için gerekli olan tüm verileri sağlar. Bu
sistem, meydana gelen olayları ve problemlerin sebeplerini belgeler. DeğiĢiklik
taleplerinin çözümlenmesi ve bütün taraflarca onaylanması en gergin aĢamadır.
Maliyet faydaları için bütün taraflar değiĢiklik taleplerini yapım sırasında müzakere
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aĢamasında çözümlemek için gayret sarf etmelidir. Çünkü tahkim(arbitration) ve
hukuki ihtilaf(litigation) oldukça maliyetli ve zaman alan süreçlerdir. [16]
2.4.3 Projedeki değiĢiklikler (modifications and changes to the project)
Düzgün hazırlanmıĢ sözleĢme belgeleri, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, sözleĢme
tutarı ve süresinde yapılacak düzenlemelerle değiĢiklikler için hükümler içerir ancak,
değiĢiklikler sözleĢme kapsamında olmalıdır. M/M, yetersiz hazırlanmıĢ çizim ya da
Ģartnameleri düzeltmek için yapılan değiĢikliklere güvenmekten kaçınmalıdır. Ġyi
hazırlanmıĢ ve koordine edilmiĢ sözleĢme Ģartları ve Bölüm 01 (Division 01),
sözleĢme Ģartlarında izin verilen durumları tanımlar.
SözleĢme belgelerinde değiĢikliklere Ģu durumlarda izin verilir;
 Belgelerin niyeti açıkça anlaĢılır olmadığında ve hatalar, eksiklikler, tutarsızlıklar
ya da tasarım hatalarını gidermek için düzeltmelere ihtiyaç duyulduğunda
 Bilinmeyen durumlar, projede değiĢiklik gerektirdiğinde
 Mal sahibinin gereksinimleri değiĢtiğinde ve projeye ekleme ya da çıkarma
yapıldığında
 ĠnĢaat izni alındıktan sonra ya da fiyat teklifi kabulü ile sözleĢmenin yürürlüğe
girdiği zaman arasında yönetmeliklerde değiĢiklikler olduğunda
 Yönetmelikler, yargı yetkisi olan otoriteler (authorities having jurisdiction)
tarafından yorumlandığında
 Belirlenen bir ürün artık bulunamadığında
 Fiyat ya da diğer yararları olduğu için yeni bir ürünün projede kullanılması
düĢünüldüğünde
 Belirlenen ürünle ilgili yeni bir bilgi açığa çıktığında
 Bir ürün ya da iĢ kalemi için tahmin edilen ve gerçekleĢen maliyet arasında fark
olması sonucu, sözleĢme tutarında düzenleme yapıldığında
 Tahmin edilen iĢ miktarının birim fiyatı değiĢtiğinde
 Yapılması mümkün olmayan gereksinimler olduğunda ve bu gereksinimlerin
revizyonu gerektiğinde [2]
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2.4.3.1 Yapım değiĢikliği süreci ve belgelendirme
Bir sözleĢme belgesinin değiĢikliği, mal sahibi, yüklenici ya da M/M tarafından
baĢlatılabilir. Tarafların, önerilen değiĢiklikler (proposed changes) konusunda
harekete geçmekte yetkili olanları belirlemeleri önemlidir. Önerilen değiĢiklikler
(proposed modifications) genellikle bir toplantı ya da görüĢme sırasında bir ya da
daha fazla taraf aracılığıyla baĢlatılır. Bu sayede, yakın zamanda yapılacak bir
değiĢiklikten tarafların informel olarak haberdar olması sağlanır. DeğiĢiklik talepleri
(request for modification), alt-yüklenici ve malzeme tedarikçileri tarafından
yükleniciye yazılı ya da sözlü olarak iletilebilir. Bu talep daha sora yüklenici
tarafından, alt-yüklenici ya da malzeme tedarikçileri ile yapılan yazıĢmaların bir
kopyası ile M/M’e yazılı olarak gönderilir. Mal sahibi de M/M’i değiĢikliği
(modification) baĢlatmaya yönlendirebilir.
Projede ve sözleĢme belgelerinde değiĢiklik (contract document modification and
changes to the project) yapmak için kullanılan yöntemler Ģunlardır;
 Yazılı değiĢiklik talebi (değiĢiklik yapma direktifi değildir) (written requests for
change – not a directive to make a change)
o Öneri talebi (proposal request): Öneri talebi, kabul edildiği takdirde,
önerilen değiĢiklikler sonucu sözleĢme tutarı ya da süresinde meydana
gelebilecek değiĢikliklerin yüklenici tarafından ayrıntılı olarak hazırlanması,
fiyatlandırılması ve teslim edilmesi talebidir. Öneri talebi için kullanılan
form; AIA G709’dur. Form için bkz. “ġekil 2.11”.
o DeğiĢiklik emri talebi (change order request): Yüklenici öneri talebini
aldıktan sonra, sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de meydana
gelebilecek değiĢiklikleri ayrıntılı olarak açıklamak için değiĢiklik emri
talebini kullanarak mal sahibine cevap verir. DeğiĢiklik emri talebi,
yüklenicinin gerekli olduğunu düĢündüğü önerilen değiĢiklikleri baĢlatmak
için kullanılabilir. DeğiĢiklik emri talebi için kullanılan form; CSI 13.6A
formudur. Form için bkz. ġekil 2.12”.
o Ġkame talebi (request for substitution): Ġkame talebi, belirli bir ürün, sistem
ya da proje elemanının değiĢtirilmesi isteğidir. Ġkame talebi için kullanılan
form; CSI 13.1A formudur. Form için bkz. “ġekil 2.23” ve “ġekil 2.24”.
 Küçük değiĢiklikler (sözleĢme tutarı ya da süresini etkilemez) (minor changes)
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o Mimarın ek talimatları (AIA): Projede yapılacak küçük değiĢiklikler mimarı
ek talimatıyla gerçekleĢtirilebilir. Küçük değiĢiklikler, sözleĢme tutarı ya da
süresinde düzenleme yapılmasını gerektirmeyen ek talimat ya da
açıklamalar olarak tanımlanır. Ek talimat verme için kullanılan form AIA
G710 belgesidir. Form için bkz. “ġekil 2.16”.
o Saha talimatı (EJCDC) (field order): Saha talimatı, sözleĢmede küçük
değiĢiklikler yapmak için mühendis tarafından kullanılan bir diğer araçtır.
Saha talimatı vermek için kullanılan form CSI 13.4A’dır. Form için bkz.
“ġekil 2.15”.
o Yazılı düzeltme (EJCDC) (written amendment): Projede değiĢiklik
yapılmasını sağlayan bir diğer araç yazılı düzeltmedir. [2] Yazılı
düzeltmeler mühendislik ya da teknik ile ilgili olmayan konularla ilgilidir.
[22] Yazılı düzeltme için kullanılan bir form bulunmamaktadır.
 DeğiĢiklik direktifi (değiĢikliğin yapılmasını sağlar, sözleĢme tutarı ve süresi
daha sonra bir değiĢiklik emri (change order) ile düzenlenir) (change directive)
o Yapım değiĢikliği direktifi (AIA) (construction change directive): Yapım
değiĢikliği direktifi yükleniciyi, sözleĢme tutarı ya da süresinde önerilen
değiĢiklik üzerinde mal sahibi ile anlaĢmadan önce, projede değiĢiklik
yapılmasına yönlendirir. Yapım değiĢiklik direktifi yayınlamak için
kullanılan form AIA G714 belgesidir. Form için bkz. “ġekil 2.17”.
o ĠĢ değiĢiklik direktifi (EJCDC) (work change directive): ĠĢ değiĢiklik
direktifleri, yüklenici ile mal sahibi arasında bir değiĢiklik emrinin
maddeleri üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya da bir değiĢikliğin
değerinin iĢ tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği durumlarda kullanılır. ĠĢ
değiĢiklik direktifi yayınlamak için kullanılan form EJCDC C–940
belgesidir. Form için bkz “ġekil 2.18”.
 DeğiĢiklik emri (sözleĢme tutarı ya da süresini taahhüt ederek değiĢiklik
yapılmasını sağlar) (change order): DeğiĢiklik emri; sözleĢme tutarı, süresi ya da
her ikisinde de yapılacak düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma
ya da revizyon yapma yetkisi verir. Bir değiĢiklik emri sözleĢme belgelerinde,
sözleĢme tutarı ya da süresini etkileyen değiĢiklikler için kullanılır. DeğiĢiklik
emri için kullanılan form AIA G701 belgesidir. Form için bkz. “ġekil 2.19”.
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Yüklenici, sözleĢme belgelerindeki değiĢiklik prosedürleri tamamlanmadan, ödeme
yapılması beklenen ekstra iĢleri yapmamalıdır. Ancak, çalıĢan personel ya da projeyi
hasardan korumak için derhal yapılması gereken acil iĢler, bu durumun dıĢında
tutulmalıdır. Bu tip iĢlerin esasları belgelenmeli, uygulanabilir iĢ gücü değerleri,
malzeme ve ekipman maliyetleri, yüklenici genel Ģartlarının maliyetinin payının
tanımı ve tüm maliyetlere eklenecek genel gider ve karın yüzdesi eklenerek M/M ve
mal sahibine iletilmelidir. [2]
Her bir değiĢiklik emri dosyası, ilgili tüm belgelemelerin birer kopyasını içermelidir.
Teslim edilen değiĢiklik emirleri ardıĢık olarak numaralandırılmalı ve değiĢiklik emri
tutanağı tutulmalıdır. Tutanaklar düzenli olarak güncellenmelidir. Zamanında
yapılmayan değiĢiklik emri belgelemeleri, mal sahibinin koĢulları inceleyip
araĢtırmasını, tasarımı değiĢtirmesini, problemleri minimize etmek için düzeltici
eylemlerde bulunmasını, finansal, politik, süreye iliĢkin ya da hukuki hükümleri
yerine getirmeleri için yöneticileri uyarmasını imkânsızlaĢtırır. [1]
Her bir değiĢiklik emriyle ilgili proje kontrol sistemi ve maliyet muhasebe sisteminde
bulunan tüm maliyetler toplanmalıdır. Genellikle iĢ gücü, malzeme, ekipman ve pek
çok genel Ģartların maliyeti gibi dolaysız maliyetleri (direct costs) hesaplayıp
üzerinde anlaĢmaya varmak kolaydır. Ancak iĢ gücü verimsizliği, eskalasyon, dolaylı
iĢ gücü maliyetleri (fringes), vergi ve sigortaların saat baĢı oranları, artan malzeme
taĢıma maliyetleri ve üretim kesintileri primi, atıl ekipman, artan tamir maliyetleri ve
sahip olunan ve kiralanan ekipmanların oran farkları gibi süreksiz maliyetler (soft
costs) kanıtlanması en güç hasarlardır. [1, 24]
2.4.3.2 Öneri talepleri (proposal requests)
Öneri talepleri, projede önerilen değiĢiklikleri tanımlayan ve M/M tarafından
hazırlanan yazılı belgelerdir. Öneri talepleri;
 Önerilen değiĢikliğin sözleĢme tutarı ve süresinde nasıl bir etki yaratacağının
değerlendirilmesi için yükleniciye gönderilir.
 Projede yapılması önerilen değiĢikliğin, süre ve maliyet üstündeki etkisinin
yüklenici tarafından kesin olarak değerlendirilebilmesi için, yeterli detayı içeriyor
olmalıdır.
 DeğiĢikliklerin sebeplerini belirtmelidir.
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 Projede değiĢiklik yapmak için bir değiĢiklik emri ya da değiĢiklik direktifi
değildir.
 Sadece, kabul edildiği takdirde, önerilen değiĢiklikler sonucu sözleĢme tutarı ya
da süresinde meydana gelebilecek değiĢikliklerin yüklenici tarafından ayrıntılı
olarak hazırlanması, fiyatlandırılması ve teslim edilmesi talebidir.
 Sadece bilgi içindir, önerilen değiĢikliklerin yapılması ya da süregelen iĢin
durması için bir talimat değildir. [2]
Yükleniciyle değiĢikliğin sebep olduğu sözleĢme bedeli ve süresi üzerindeki etkiler
üzerinde anlaĢılmadan mal sahibi, önerilen değiĢikliği yapıp yapmama konusunda
kararsız olabilir. Bu nedenle deneme niteliğinde, sözleĢmeye dayalı olmayan bir
belge olan ve yükleniciden değiĢikliğin etkilerini görebilmek için önerisinin istendiği
bir “öneri talebi” (proposal request) ya da “değiĢiklik bildirimi” (notice of change)
yayınlanması alıĢılagelmiĢtir. Yüklenicinin öneri talebine vereceği yanıt bir
değiĢiklik emri yayınlanmasına neden olabilir ya da herhangi bir iĢlem
yapılmayabilir ya da değiĢiklik emrinin yayınlanmasının ardından müzakere süreci
baĢlayabilir. [24]
M/M öneri talebini, AIA G709- Öneri Talebi- formuna benzer bir form yayınlayarak
baĢlatabilir. Talep, ilave ya da revize edilmiĢ çizim ve Ģartnamelerle tamamlanabilir.
“ġekil 2.11” de AIA G709 belgesinde belirtildiği üzere, öneri talebi bir değiĢiklik
emri, yapım değiĢikliği direktifi ya da öneri talebi tarafından tanımlanan iĢin
yapılması talimatı değildir. Yüklenici daha sonra, sözleĢme tutarı, süresi ya da her
ikisinde de meydana gelebilecek değiĢiklikleri ayrıntılı olarak yazdığı değiĢiklik emri
talebiyle (change order request) mal sahibine cevap verir. DeğiĢiklik emri talebi,
öneri talebiyle karıĢtırılmamalıdır. Farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı
katılımcılar tarafından hazırlanırlar. M/M, yüklenicinin iĢ birimleri maliyetlerinden
haberdar olmak için, hakediĢ programını gözden geçirmelidir. Bu haberdar olma,
M/M’in yüklenicinin önerilerini değerlendirmesine yardımcı olur. [2]
2.4.3.3 DeğiĢiklik emri talebi (change order request)
DeğiĢiklik emri talebi, yüklenicinin gerekli olduğunu düĢündüğü önerilen
değiĢiklikleri baĢlatmak için, yüklenici tarafından kullanılabilir. Yüklenici tarafından
baĢlatılan değiĢiklik emri talebi, önerilen değiĢikliğin sebeplerini iĢ gücü
maliyetlerinin ayrıntıları, malzemeler, vergiler (tax), alt-sözleĢmeler, senetler (bond),
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ġekil 2.11 : AIA G907 belgesi – öneri talebi. [2]
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sigortalar (insurance), genel giderler ve kar ile birlikte belirtmelidir. Yüklenici,
değiĢiklik ihtiyacını meydana getiren çizim ya da Ģartname bölümlerini referans
göstermelidir. M/M, mal sahibi ve yüklenici, yüklenici ya da mal sahibinin baĢlattığı
değiĢikliklerin, M/M tarafından gözden geçirilmesi gibi ek hizmet masraflarının
ödenmesine yönelik sözleĢme belgesi Ģartlarından haberdar olmalıdır. Birlikte
kullanılan değiĢiklik emri talebi form örnekleri “ġekil 2.12”, “ġekil 2.13” ve “ġekil
2.14” te görülmektedir. [2]
SözleĢme Ģartlarında değiĢiklik emri talebine nelerin nasıl eklenmesi gerektiğiyle
ilgili ne kadar çok bilgi verilirse, teklifin kalitesi o kadar yükselir ve mal sahibi ya da
yüklenicinin değiĢiklikleri çözmesi ve görüĢme yapması için daha az süre gerekli
olur. Genel Ģartlar; genel gider ve kar çarpanlarını, ekipman maliyetlerini,
hesaplamada kullanılacak araçları ve değiĢiklik emri önerisini teslim etme ve
uygulama süreçlerini tanımlayabilir. DeğiĢiklik emri sisteminin akıĢ çizelgesini
hazırlamak, yüklenicinin ödeme almasını kolaylaĢtırır. Eğer yüklenici, değiĢikliklerin
uygulanmasındaki ertelemelerin para kaybı olduğuna karar verirse, hak taleplerinde
bulunmaya baĢlar. [12]
Yükleniciler büyük çoğunlukla nitelikli personel eksikliği nedeniyle, değiĢiklik emri
talepleri hazırlarken detaylı bir süre analizi yapmayı ertelerler. Bu uygulama
kesinlikle yanlıĢtır ve genellikle anlaĢmazlıklara neden olur. [1] Yüklenicinin, altyüklenicilerin talep ettikleri değiĢiklikleri gözden geçirme ve bu değiĢikliklerin haklı
ve mantıklı olup olmadıklarını kontrol etme sorumluluğu da vardır. Yüklenici
tarafından yapılan bu ilk inceleme, değiĢiklik emrinin gözden geçirilmesinde zaman
kazandırır ve geçersiz değiĢiklik emirlerinin ayıklanmasını sağlar. Yüklenici bu
kontrol sayesinde değiĢiklik emri taleplerini, mal sahibine gönderilmeden önce, altyüklenicilere geri gönderebilir. [25]
Eğer yapım ekibi, değiĢiklik emri talebini yapım sırasında çözümleyemezse, mal
sahibi ve yüklenicinin bu anlaĢmazlığı, müzakere sürecinde çözümleme olasılığı
vardır. Müzakereler, iĢin yapımından aylar hatta yıllar sonra yapılabilir ve iĢi
gerçekleĢtiren katılımcılar belirli konularla ilgili detayları hatırlayamayabilirler.
Ayrıca, mahkeme (court) ve hakemler (arbitrator) eĢzamanlı yazılı belgelemelere
tanıklıktan daha çok güvenme eğilimindedir. [16] Eğer değiĢiklik emri talebi,
müzakereler sırasında ya da sonrasında reddedilirse, sözleĢmede bulunan anlaĢmazlık
prosedürleri takip edilmeli ve hak talebi olarak hemen yeniden teslim edilmelidir. [1]
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ġekil 2.12 : CSI 13.6A formu, değiĢiklik emri talebi (önerisi). [2]
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ġekil 2.13 : CSI 13.6D formu, öneri taslak özeti. [2]
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ġekil 2.14 : CSI 13.6D formu, öneri taslak detayı. [2]
Yükleniciler bir hak talebi ileri sürmek için hükümleri kelimesi kelimesine takip
etmek zorundadır. [26] DeğiĢiklik emri talebi, ikame talebi ile karıĢtırılmamalıdır.
Ġkame talebi, maliyet ve sözleĢme belgelerinin gereksinimleri göz önüne alınarak
imalatçı, ürün, malzeme ya da sistemin değiĢtirilmesini önerir. [2]
2.4.3.4 Küçük değiĢiklikler (minor changes)
Projede yapılacak küçük değiĢiklikler ya da sözleĢme belgeleri açıklamaları,
sözleĢme tutarı ya da süresinde düzenleme yapılmasını gerektirmeyen talimat ya da
açıklamalar olarak tanımlanır. Küçük değiĢiklikler, mimarın ek talimatıyla ya da
mühendisin, yükleniciyi belirlenen değiĢiklikleri yapma konusunda yönlendirdiği
saha talimatıyla baĢlatılabilir. [2] Saha talimatı, sözleĢmede küçük değiĢiklikler
yapmak için- bu değiĢiklikler sözleĢme bedelinde artma ya da azalma yaratmadıkça
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ya da iĢ bitiminin programlanmıĢ tarihini değiĢtirmedikçe- yararlıdır. Herhangi bir
Ģekilde sözleĢme bedelini değiĢtiren ya da iĢin bitimi için ek süre gerektiren
değiĢiklikler, değiĢiklik emri formunda hazırlanmalıdır. [5]
Mimarın ek talimatı, mal sahibi ya da yüklenicinin imzasını gerektirmez. Bunun için
kullanılan standart form; AIA G710–Mimarın Ek talimatları-belgesidir. EJCDC C–
700 belgesi, mühendisin saha talimatını kullanarak projede yapılacak küçük
varyasyon emri vermesini sağlar. Saha talimatı da mal sahibinin imzasını
gerektirmez. “ġekil 2.15” te, bir saha talimatı formunun “ġekil 2.16” da ise mimarın
ek talimatı formunun bir örneği gösterilmiĢtir. [2]
Küçük değiĢiklik, yükleniciye M/M tarafından yazılı talimat ya da emir
yönlendirilmesiyle baĢlatılır. Bu değiĢiklik, mal sahibi ve yükleniciyi bağlar. Bu
talimat ya da emirler, sözleĢme tutarı ya da süresini etkilemediği için yürürlüğe
koyulmuĢ bir değiĢiklik emri (executed change order) değildir ve dolayısıyla mal
sahibi ya da yüklenicinin imzasını gerektirmez. Mal sahibi, bu talimat ya da
emirlerden haberdar edilmeli ve bunların birer kopyalarını almalıdır. Yüklenici,
projede yapılacak küçük değiĢiklikler için yazılı talimat ya da emirleri yerine
getirmekle yükümlüdür. [2] Küçük değiĢikliklere bağlı olarak bir anlaĢmazlık
meydana gelirse, bu genellikle yüklenicinin maliyetin arttığını ya da daha fazla
süreye ihtiyacı olduğunu düĢünmesinden kaynaklanır. [26]
2.4.3.5 DeğiĢiklik direktifleri (change directives)
1987 yılından önce, AIA sözleĢme belge formları kullanılarak yapılan projelerde,
mal sahipleri, mimarlar ve yüklenicilerin iĢte geçerli değiĢiklik yapmak için
kullanabilecekleri tek seçenek “DeğiĢiklik Emri” idi. AIA A201 belgesinin 1987
sürümünde, AIA değiĢiklik süreçlerini taraflarca üzerinde anlaĢılan değiĢiklikler ve
tarafların üzerinde anlaĢmakta zorlandıkları değiĢiklikler olmak üzere ikiye
ayırmıĢtır. Ġlk grup DeğiĢiklik Emri, ikinci grup ise Yapım DeğiĢiklik Direktifi
olarak adlandırılmıĢtır. [28] “ġekil 2.17” de AIA G714 belgesinin 1987 sürümü
gösterilmiĢtir.
Geleneksel değiĢiklik belgelerine yapılan son eklenti olan yapım değiĢiklik direktifi,
yüklenicinin onayına gerek duyulmadan, tasarım profesyoneli ya da yapım yöneticisi
tarafından onaylanan ve mal sahibi tarafından baĢlatılmak üzere tasarlanmıĢ bir
değiĢiklik aracıdır. Amacı, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, sözleĢme bedeli, süresi ya
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ġekil 2.15 : CSI 13.4A formu, saha talimatı (field order). [2]
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ġekil 2.16 : AIA G710-Mimar’ın ek talimatları belgesi. [27]
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da her ikisini de düzenlemek için uygun bir sebep belirterek iĢte önerilen bir
değiĢikliği yönlendirmek ve iĢin ilerlemesinde meydana gelebilecek gecikmelerden
kaynaklanan herhangi bir hak talebinden kaçınmaktır. Yapım değiĢiklik direktifi,
yapım sırasında iĢte bir değiĢiklik gerektiğinde meydana gelebilecek önemli
gecikmelerden ve diğer sorunlardan kaçınmak için yararlıdır. Önerilen değiĢiklik için
uygun bir değer(fiyat) görüĢülmelidir. Yüklenici, ek iĢleri fiyatlandırmak için süre
talep edebilir ya da yüklenicinin önerdiği fiyat anlamsız bir Ģekilde yüksek olabilir.
Eğer değiĢiklik reddedilirse müzakereler baĢlamalıdır. Mal sahibi tarafından
baĢlatılan yapım değiĢiklik direktifi, büyük maliyetler içeren anlaĢmazlıklara neden
olmamak için çok dikkatli kullanılmalıdır. [5]
AIA G714-Yapım DeğiĢikliği Direktifi (construction change directive) ile EJCDC
C–940-ĠĢ DeğiĢiklik Direktifi (work change directive) belgeleri yükleniciyi,
sözleĢme tutarı ya da süresinde önerilen değiĢiklik üzerinde mal sahibi ile
anlaĢmadan önce, projede değiĢiklik yapılmasına yönlendirir. ĠĢ değiĢiklik direktifi
formu olan EJCDC C-940 belgesi “ġekil 2.18” de gösterilmektedir. DeğiĢiklik
direktifleri, yüklenici ile mal sahibi arasında bir değiĢiklik emrinin maddeleri
üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya da bir değiĢikliğin değerinin iĢ
tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği durumlarda kullanılır. Bir değiĢiklik direktifi,
sözleĢme tutarı ya da süresini etkileyebilir veya etkilemez ancak, iĢin değeri
belirlendikten sonra değiĢikliğin bir değiĢiklik emrinin içine dâhil olacağının bildirisi
olarak hizmet eder. Bu durum, iĢ yapılmadan önce tarafların sözleĢme tutarı ya da
süresinde yapılacak düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya vardığı değiĢiklik emrinin tam
aksinedir. DeğiĢiklik direktifi, M/M tarafından hazırlanır ve mal sahibi tarafından
imzalanır. [2]
Yüklenici, sözleĢme tutarı ya da süresinde yapılacak düzenlemenin, daha sonra kabul
edilip edilmemesine bakmaksızın değiĢikliği yapmakla yükümlüdür. Maliyet ve süre
üzerinde anlaĢmaya varıldığında değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri içine dâhil olur.
DeğiĢiklik direktifinin hazırlanması ve masrafların değiĢikliğin içine dâhil
edilmesinin yöntemi AIA A201 ve EJCDC C–700 belgelerinde tanımlanmıĢtır. [2]
Yüklenicinin yapım değiĢiklik direktifine zamanında cevap verememesi durumunda
sözleĢme Ģartları ya da sözleĢmenin tamamlayıcı Ģartları, tasarım profesyonelinin
düzenlemelere karar vermesine yetki vermelidir. Buna ek olarak, sözleĢme Ģartları ya
da sözleĢmenin tamamlayıcı Ģartları yüklenicinin, tasarım profesyoneli tarafından
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ġekil 2.17 : AIA G714-DeğiĢiklik direktifi belgesi. [29]
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karar verilen formlarda herhangi bir değiĢiklikle ilgili giderlerin ayrıntılı bir hesabını,
uygun destekleyici veriyle birlikte belgelemesini gerektirmelidir. Mal sahibi ve
yüklenici, yapım değiĢiklik direktifinin bütün hükümleri üzerinde anlaĢmaya
vardığında, anlaĢma zaman kaybetmeden aktif hale getirilmeli ve uygun bir
değiĢiklik emri yayınlanmalıdır. [5]
Maliyet ya da süre üzerindeki anlaĢmazlıklar bir problem olabilir. Pek çok mal
sahibi, yüklenicilerin yükselen maliyetleri sorumlu tutarak, değiĢiklik durumunda
fırsattan istifade etmelerinden korkmaktadır. Ancak pek çok yüklenici de, mal
sahiplerinin değiĢikliklerle ilgili gerçek maliyetleri anlamadıklarını ve mal
sahiplerinin yüksek fiyatla ilgili kuĢkularının doğru olmadığını düĢünmektedir.
Gerçek maliyetler belgelenmeli ve dürüst ve doğru performans kanıtı olarak mevcut
olmalıdır. [2]
SözleĢme bedeli genellikle yüklenicinin genel gider ve kârını içerir. Ancak değiĢiklik
söz konusu olduğunda, yüklenicinin genel gider ve kârına uygulanacak miktar
tartıĢma ve ihtilafların sebebi olabilir. Bu durum özellikle yapım değiĢiklik direktifi
kullanıldığında doğrudur. AnlaĢmazlıklardan kaçınmak için, değiĢiklik emri ve
yapım değiĢiklik direktifi için yüklenicinin genel gider ve kârına eklenecek miktar
sözleĢmenin tamamlayıcı Ģartlarında belirtilmelidir. [5]
DeğiĢikliklerde kaynaklanan anlaĢmazlık ve hak taleplerinin en fazla meydana
geldiği sözleĢme türü götürü usulü sözleĢmelerdir. Bazı yükleniciler, mal sahibinin
baĢlattığı değiĢikliklerin kendileri için bir avantaj olduğunu itiraf etmektedir. Yapım
değiĢiklik direktifinin yürürlüğe girmesinin en önemli sebeplerinde biri budur.
Yapım değiĢiklik direktifi olmadan önce yükleniciler, mal sahibinin talep ettiği
değiĢiklikler için çok daha avantajlı bir fiyat talep edebiliyordu. Yapım değiĢiklik
direktifiyle birlikte ve tasarımcı aracılığıyla mal sahibi, yükleniciyle anlaĢmaya gerek
duymadan, sözleĢmenin amacına, Ģartlarına ve kapsamına uygun olmak Ģartıyla,
yükleniciyi iĢte bir değiĢiklik yapmaya yönlendirebilmektedir. [24]
SözleĢme belgelerindeki ilk görünüĢünden bu yana yapım değiĢiklik direktifi, mal
sahibi ile yüklenici arasındaki değiĢiklik emri sürecinde devrim yaratmıĢtır. AIA
A201 belgesindeki yapım değiĢiklik direktifi hükümlerinde yapılan son revizyonlarla
birlikte yükleniciler, üzerinde anlaĢılmıĢ bir değiĢiklik emrine sahip olmasalar bile,
değiĢiklik iĢi için eĢzamanlı ödemeler alabilmeyi garantilemiĢlerdir. Bunun yanı sıra,
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yapım değiĢiklik direktifi ile yönlendirilen değiĢiklik iĢinde, sözleĢme süresi ya da
tutarındaki düzenlemelerden kaynaklanabilecek anlaĢmazlıklarda, tüm tarafların
çözümü tahkimde(arbitration) arama hakları vardır. [28]

ġekil 2.18 : EJCDC C-940-ĠĢ değiĢiklik direktifi belgesi. [30]
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2.4.3.6 DeğiĢiklik emirleri (change orders)
DeğiĢiklik emri, anlaĢmaya varıldıktan sonra yükleniciye gönderilen yazılı
talimatlardır. DeğiĢiklik emri; sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da revizyon yapma yetkisi
verir. Bir değiĢiklik emri sözleĢme belgelerinde, sözleĢme tutarı ya da süresini
etkileyen değiĢiklikler için kullanılır. [2] DeğiĢiklik emirleri bir kere tüm katılımcılar
tarafından imzalandıktan ve tasarım profesyoneli tarafından onaylandıktan sonra
sözleĢme belgelerinin bir parçası haline gelir. [5] “ġekil 2.19” da değiĢiklik emri
formu gösterilmiĢtir.
Her bir projenin tek defaya mahsus olması, beklenmeyen koĢullar ve proje planlama,
uygulama ve teslimi için kısıtlı süre ve maliyet kaynakları nedeniyle, yapım
projelerinde değiĢiklikler kaçınılmazdır. DeğiĢiklik emirleri ile olası maliyet artıĢları
arasındaki iliĢki, sözleĢme taraflarınca doğal olarak kabul edilir; tasarımcılar
tahminlerine bu belirsizliği (contingency) katar, mal sahipleri değiĢiklikler için
bütçelerinde belirsizlik için belirli bir tutar (contingency fund) ayırır ve yükleniciler
tekliflerine bir risk ya da verimsizlik faktörü (inefficiency factor) ekler. Bu
olasılıklar, teklif verme zamanında, toplam proje yapım tahmini maliyetinin %3-10’u
düzeyindedir ve değiĢiklikler meydana geldiğinde kullanılmak üzere uygun hale
gelir. [4]
Günümüzde mal sahipleri, zamanın büyük önemi ve değeri nedeniyle yapım
projelerine son tasarım bitmeden baĢlama arzusundadır. Bunun sonucunda eksik ve
hatalı tasarımlar meydana gelebilmektedir. Mal sahiplerinin ihtiyaçları, sektördeki ve
ekonomideki değiĢiklikler nedeniyle değiĢmektedir. Tüm bu unsurlar, değiĢiklik
emirlerinin sayısında ve boyutunda ciddi bir artıĢa yol açmıĢtır. DeğiĢiklik emirleri,
hem mal sahibi hem de yükleniciler için kabul edilmesi ve yönetilmesi gereken bir
risk temsil etmektedir. Bu nedenle değiĢiklik emirleri, mal sahibi ile yüklenici
arasındaki anlaĢmazlıkların temel sebeplerinden biridir. Mal sahipleri ve tasarım
profesyonellerinin, uygun proje değiĢikliklerine olanak tanımaları için, değiĢiklik
emirleri yayınlamalarına izin verilmelidir. Yüklenicinin bu değiĢiklikleri yerine
getirmeleri beklenmektedir ancak iĢlemlerinde meydana gelebilecek etkilerin adil
olarak tazmin edilmesi gerekmektedir. [23] DeğiĢiklik emirleri aynı zamanda altyükleniciler, gayrimenkul geliĢtirme sorumluları(developers), bankacılar ve ticaretle
uğraĢan kiĢileri de olumsuz etkileyebilir. [4]
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Tasarım belgeleri ne kadar kusursuzsa, değiĢiklik emri sayısı da o kadar düĢük
olacaktır. Tasarım kapsamında ya da konseptinde meydana gelen değiĢiklikler, en iyi
Ģekilde tasarımın erken aĢamalarında ele alınır. Eğer tasarım kapsamı, tasarım
geliĢtirme evresinde belirlenirse, tasarımcı da disiplinler arası koordinasyon üzerine
yoğunlaĢabilir. Ġyi koordinasyon, hata ya da eksikliklerden kaynaklanabilecek
değiĢiklik emri olasılığını düĢürür. [32]
Tasarım ve yapım projelerinde yer alan tüm katılımcılar değiĢiklik yapılmasını talep
edebilir ancak sadece mal sahibi değiĢiklik yapılmasını onaylayabilir. [13] Hem AIA
hem de EJCDC standart genel Ģartlarında, sadece mal sahibinin değiĢiklik emri
yetkisi olduğu belirtilmiĢtir. M/M genellikle değiĢiklik emrini hazırlayıp imzalar,
daha sonra yüklenici de bunu imzalayarak değiĢikliği kabul ettiğini belirtir. Son
olarak mal sahibi de, değiĢikliğe resmen yetki vermek için değiĢiklik emrini imzalar.
[2]
DeğiĢiklik emirlerinin, tüm ekibin katılabileceği açık bir toplantı sırasında gözden
geçirilmesi en iyi uygulamadır. Bu uygulama, mimarın yüklenici önerisini gözden
geçirip, G701 belgesinin taslağını hazırlamasından sonra yapılmalıdır. Mimar,
incelemelerini ancak değiĢiklikle ilgili konular proje toplantılarında tartıĢıldıktan,
gerekli çizimler, eskizler ve Ģartnameler hazırlandıktan ve yüklenici tarafından
değiĢiklik önerisi ya da fiyatlandırması teslim edildikten sonra yapabilir. DeğiĢiklik
inceleme toplantısının amacı, maliyet ve süre etkilerini gözden geçirmek,
değiĢiklikleri onaylamak, kararları belgelemek ve iĢin yapılması için yükleniciye
yetki vermektir. Eğer fiyatlandırma ya da süre etkisiyle ilgili bilgi uygun değilse,
taraflar değiĢikliğe yapım değiĢiklik direktifi aracılığıyla yetki verilmesini
görüĢebilirler. TartıĢma kapsamında, iĢ bittikten sonra olası bir anlaĢmazlık
durumunda maliyet ve sürenin nasıl çözümleneceği de olmalıdır.
Mal sahipleri kendi tercihlerine göre kapsam değiĢikliği yapabilirler ancak mal
sahibi, mimarın önermediği bir değiĢikliği onaylarsa sorunlar meydana gelebilir.
Eğer değiĢiklik yönetmelik gereksinimlerini ihlal ediyorsa, reddedilmesi için
genellikle baĢarılı bir savunma yapılır. Ancak değiĢiklik, performans ya da kaliteyi
etkiliyorsa, mimar her zaman duruma hâkim olamayabilir. Bu durumda mimar,
ürünün kabul edilebilir bir Ģekilde uygulanıp uygulanamayacağına karar vermelidir.
Ġncelemeler sonunda mimar ürünün beklentileri karĢılayamadığını hissederse, mal
sahibine destekleyici bilgi sağlamalı ve reddedilmesi için fikir birliğine varılmalıdır.
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ġekil 2.19 : AIA G701-DeğiĢiklik emri belgesi. [31]
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Bu giriĢim baĢarısız olursa, mimar için bir alternatif, iĢi sözleĢmeye aykırı iĢ olarak
belirtmek ve çizimleri değiĢtirmeyi reddetmektir. Bu, mal sahibi tarafından kabul
edilen uygunsuz iĢ haline gelir ve AIA G704-Kısmi Tamamlanma Sertifikası
(Certificate of Substantial Completion)- belgesine bir istisna olarak kaydedilmelidir.
Aksi takdirde, mimarın değiĢikliği geçerli olarak onayladığı iddia edilebilir. Mimarın
çizimleri değiĢtirmeyi reddetmesi, mal sahibi tarafından uygun görülmeyebilir ve bir
açıklama gerekebilir. Mal sahibine, mimarın bir ürün performansı nedeniyle
genellikle hatalı yargılandığını ve önerilen ürünün kabul edilebilir bir kalite düzeyini
karĢılamadığını açıklamak yararlı olabilir. [13]
DeğiĢiklik emri bir değiĢiklik direktifinden, değiĢiklik emri talebinden ya da öneri
talebinden kaynaklanabilir. “ġekil 2.20” değiĢiklik emri sürecini anlatmaktadır.
Yapım yönetimi, fast-track ya da tasarım-yapım proje teslim sisteminde M/M
dıĢındaki taraflar, değiĢiklik emrini baĢlatmak, hazırlamak, değerlendirmek ya da
onaylamakla sorumlu olabilir. Öneri talebi için hazırlanan belgelendirme,
fiyatlandırma için yeterli olabilir ancak, yapım amacı için ilavelere ihtiyaç
duyulabilir. DeğiĢiklik emrinin yapılabilmesi için ek çizim ya da Ģartnameler
hazırlanması gerekebilir. Bu ek belgeler, değiĢiklik emri yürürlüğe girince, sözleĢme
belgelerinin bir parçası haline gelir. [2]
DeğiĢiklik emirleri ve bunlarla iliĢkili maliyetler üzerinde anlaĢamama, hak
talepleriyle sonuçlanabilen, anlaĢmazlık ve iliĢkilerin bozulmasına neden olan en
önemli problem olarak tanımlanmaktadır. [33] DeğiĢiklik emirlerine iliĢkin fikir
ayrılıkları genellikle yüksek maliyetli anlaĢmazlıklarla sonuçlanabilir. Ġleriki
projelerde meydana gelebilecek değiĢiklik emirlerinin sayısını azaltmak için ilk
adım, benzer projelerde meydana gelmiĢ değiĢiklik emirlerinin temel nedenlerinin
anlaĢılmasıdır. [4] Çözümlenmeyen değiĢiklik emirleri nedeniyle hem mal sahibi
hem de yüklenici için oldukça maliyetli olan hukuki ihtilaflar da olasıdır. DeğiĢiklik
emirlerini meydana geldiğinde çözmek, detayların unutulduğu proje bitiminde
çözmekten çok daha kolaydır. DeğiĢiklik emirleriyle ne kadar erken ilgilenilir ve
çözümlenirse, projenin baĢarılı olma Ģansı o kadar yükselir. [25]
Yapım projelerindeki değiĢiklik emri sorununun hiçbir kolay çözümü yoktur. Ancak,
mal sahibi ve tasarımcılar için, hata sayısını ve meydana gelen maliyetleri
azaltabilecek birkaç kural bulunmaktadır. Bunlar;
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ġekil 2.20 : DeğiĢiklik emri süreci (change order process). [2]
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 Tasarım aĢaması için makul süre ayrılmalıdır. SıkıĢtırılmıĢ tasarım ve yapım
programına sahip projeler, büyük olasılıkla önemli değiĢiklik emirlerinin meydana
gelebileceği projelerdir.
 Tasarım süreci boyunca mal sahipleri, kullanıcılar ve tasarımcılar arasındaki
iletiĢim, değiĢiklik emirlerinin minimize edilmesi için gereklidir. Yapım
baĢladıktan sonra yüklenici de bu iletiĢim döngüsüne katılmalıdır.
 Ġnceleme yapmaya teĢvik Ģarttır. Özellikle çizim ve diğer proje belgelerinin,
tasarımcı tarafından incelenmesi gereklidir. En önemli kurallardan biri, çizimlere
göz atmak ve yorum yapmak için gerekli süreye sahip herhangi birine inceleme
çizimlerini vermektir. Projeye dâhil olmayan birinin hataları fark etmesi, tasarımla
iç içe olan kiĢinin fark etmesinden büyük olasılıkla çok daha kolaydır.
 Yapım sürecine gerekli önem verilmeli ve hatalar büyük birer problem haline
gelmeden önce yakalanmalıdır.
 DeğiĢiklik emri sürecine aĢina olunmalıdır. Her projenin, değiĢiklik emirleri için
farklı prosedürleri vardır ve bu prosedürleri takip etmede yapılacak hata, proje
maliyetlerini attırıp gereksiz ertelemelere neden olabilir.
 DeğiĢiklik emrinin temel nedeninin, değiĢiklik emri formuna koyulduğundan
emin

olunmalıdır.

Bu

küçük

detaya

önem

göstermeme,

tasarımcıyı

sorumluluğa(liability) maruz bırakabilir ya da mal sahibinin tasarımcıyı gelecek
projelerde görevlendirmemesiyle sonuçlanabilir.
 DeğiĢiklik emirleri, proje bütünü açısından incelenmeli ve takip edilmelidir. [18]
2.4.3.7 DeğiĢiklik emri prosedürleri (change order procedures)
Yapım baĢlamadan önce yapılan proje baĢlangıç toplantısında, mal sahibi ve
yüklenicinin temsilcileri, değiĢiklikleri idare etmek için gerekli olan uygulama ve
prosedürleri belirlemelidir. [34] ĠĢ baĢlamadan önce, değiĢiklik emirlerinin
uygulanması için düzenli ve iyi tanımlanmıĢ prosedürler geliĢtirmek, verimli bir
değiĢiklik yönetimi için baĢlıca gerekenlerden biridir. Bu prosedürler, iĢte gereksinim
duyulan ve/veya arzulanan değiĢikliklerin kolaylaĢtırılması için akıĢ düzeni
oluĢturmak anlamına gelir. Bu akıĢ düzenindeki her bir adım belirlendiğinde,
görevleri kimin uygulayacağının ve görevlerin ne kadar süreceğinin tanımlanması
çok daha kolay yapılır. Bu prosedürler mal sahibi tarafından belirlenebileceği gibi
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yükleniciden de prosedür geliĢtirmesi ve mal sahibine, gözden geçirilmesi için teslim
etmesi istenebilir. Bu prosedürlerin resmi olarak belgelendirilmesi; akıĢ diyagramı
yayınlanmasını ve sürecin tanımlanmasını içerir. Tüm tarafların sorumluluklarını
anlayabilmeleri için prosedürlerin gözden geçirileceği bir toplantı düzenlenebilir.
[15]
DeğiĢiklik emirleri, gecikmelerden kaçınmak için derhal iĢleme tabi tutulmalıdır.
Maliyet görüĢmeleri, değiĢiklik emrinin hazırlanması, imzaların temin edilmesi ve
bilgi sirkülâsyonu için gerekli formaliteler zaman alır. M/M’in önerilen değiĢiklikler
için kendi maliyet tahminini hazırlaması, bu tahmini yüklenicinin tahminiyle
karĢılaĢtırması, kabul edilebilir bir fiyat pazarlığı yapması ve sonra değiĢikliğin
içerdiği herhangi bir iĢ yapılmadan, resmi bir değiĢiklik emri yayınlaması yararlıdır.
M/M yapım sürecinden haberdar olmalı ve ertelemeye neden olabilecek ya da
tamamlanmıĢ iĢlerin maliyetini etkileyecek değiĢikliklerden mümkünse kaçınmalıdır.
Önceden tartıĢıldığı gibi, M/M ve mal sahibi bir değiĢiklik direktifi yayınlayarak,
değiĢikliğin maliyetinin daha sonra görüĢülmesine bağlı olarak yükleniciye ilerleme
yetkisi verir.
DeğiĢiklik emirlerinde karĢılaĢılan bir diğer zorluk, fiyat düzenlemelerinde
anlaĢmaya varmaktır. SözleĢmeye yapılan pek çok eklentinin maliyeti, bu iĢler
tedarik belgelerine iĢlenmiĢ olsaydı ortaya çıkacak olan maliyetten çok daha fazladır.
Diğer taraftan, değiĢiklik emrinde bulunan maddelerin bütün maliyeti mal sahibi
tarafından karĢılanmaz. Ġmalatçı ya da tedarikçi nakliye ve masraflarla, yüklenici ise
değiĢikliklerin koordinasyonu için genel giderler ve karla ilgilenme sorumluluğuna
sahiptir. Bir değiĢiklik emri için, maliyette azalma ya da artma birkaç yöntem ile
belirlenebilir;
 Belirlenen götürü bedel tutarının (stipulated sum) karĢılıklı olarak kabul edilmesi
 SözleĢme belgelerinde belirtilen ya da sonradan üzerinde anlaĢılan birim fiyatlar
 Yüklenicinin, maliyet+sabit ücret ya da maliyet+genel gider ve karın belirli bir
oranında ücret
Yüklenici, değiĢikliğin etkilerini ve sunduğu masrafların (costs) eksiksiz olduğunu
değerlendirmeli ve yüklenicinin proje değiĢiklikleri için sunduğu fiyat (price),
orijinal teklifte olduğu gibi önerilmelidir. Önerilen değiĢiklikten sonra ortaya çıkan
ek maliyetler için yapılan hak talebi, M/M tarafından kabul edilir ve mal sahibi
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hakkından feragat eder. Eğer yüklenici, gelecekteki hak taleplerinden feragat etmeye
zorlanırsa, iĢ baĢladıktan hemen sonra ortaya çıkabilecek bilinmeyen maliyetler için
yüklenicinin bir belirsizlik miktarı (contingency amount) tutmasına izin verilmelidir.
Götürü bedel sözleĢmelerde, delgili beton payandalar (drilled concrete piers), Ģaftlar,
kazıklar (piles) ve hafriyat gibi imalatlar için birim fiyatlar ortaktır. Birim fiyat, hem
mal sahibi hem de yüklenici için adil olmak adına kullanılmaktadır ancak, yine de
zorluklarla karĢılaĢılabilir. Örneğin; bazı delgili beton payandalar ve Ģaftlar için ilave
derinliğin maliyeti (cost for additional depth), diğerleri için azaltılmıĢ derinliğin
maliyeti (cost for decreased depth for others) ile aynı olmayabilir. Çünkü payandalar,
delgi iĢinin bitmesinin hemen ardından betonarme çeliğinin döĢenmesi ve betonun
dökülmesini gerektirir. Destek kafesleri üretilmiĢ ve kullanıma hazır olmalı, beton
sipariĢi

ise delgi

iĢi

bitmeden önce

yapılmalıdır. Bu nedenle,

maliyet

değiĢikliklerinin hesaplanması için adil bir prosedüre ihtiyaç vardır.
Bir değiĢikliğin maliyetine karar verirken göz önünde bulundurulması gerekenlerden
bazıları;
 Yüklenicinin genel gider ve kar miktarı
 Eksiltmeler (deductions) için mal sahibinin kredi yöntemleri
 Maliyet belirlenirken kullanılan birim fiyatlar
 Yükleniciden kaynaklanan maliyetlerin onaylanması
 Hem kullanılan hem de atıl durumdaki ekipmanın kira bedeli
 Uygulanabiliyorsa, süre ilavesi ve iliĢkili maliyetlerin (related costs) miktarı
Yüklenicinin, herhangi bir değiĢiklikte genel gider ve kara yapılacak ekleme ve
çıkarmaların miktarını teklif ya da öneri formunda (bid or proposal form) belirtmesi
Ģartıyla, yüklenici ve alt-yüklenicilerin genel gider ve karı, orijinal tedarikin bir
parçası haline getirilebilir. Alternatif bir yöntem, tamamlayıcı Ģartlarda bulunan izin
verilebilir genel gider ve karı belirtir. AIA ve EJCDC belgeleri bu konuyu farklı
yollardan ele almaktadır;
 AIA A201-Yapım için SözleĢme Genel ġartları- belgesi bu konuyu ele
almamaktadır. Ancak, AIA A511-Tamamlayıcı ġartlar kılavuzu- tamamlayıcı
Ģartlar içine katılacak ek bir alt paragrafta bu konuyu ele almıĢtır ve genel gider ve
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kar izinlerinin temelinde kullanılan miktarları (yüzdeleri) belirtmiĢtir. Bu belge
daha sonra, değiĢiklik emrinin maliyetinin hesaplanmasında kullanım için
uygundur.
 EJCDC C–700, yüklenici ve alt-yüklenicilerin, genel gider ve kar olarak
alacakları bedel için bir taslak oluĢturmuĢtur. Eğer mal sahibi bu değerlerde bir
değiĢiklik istiyorsa, bu değerler tamamlayıcı Ģartlarda değiĢtirilir ve EJCDC C–
700 belgesi ile koordine edilir.
ĠĢin maliyetine bağlı olarak, genel gider ve kar için farklı yüzdeler (rates) olabilir.
Örneğin; tamamlayıcı koĢullar $5000’a kadar olan değiĢiklikler için yükleniciye
genel gider ve karın %20’sini, $30000’e kadar olan değiĢiklikler için %15’ini,
$30000 üstü değiĢiklikler için %10’unu almayı Ģart koĢabilir. Bu yüzdeler, altyüklenici ve alt-altyükleniciler (sub-subcontractors) için de Ģart koĢulabilir.
SözleĢmede değiĢiklikler yapıldığında, bu yüzdeler büyük dikkat gerektirir.
Azaltılan iĢlerle (deductions) birlikte değiĢiklik emrinin hesaplanması yöntemi,
yüklenicinin bu azaltılan iĢlerdeki genel gider ve karla ilgili olup olmadığı sorularını
ortaya çıkarır. Örneğin; betonarme çeliğinin tasarımında yapılan değiĢiklik, maliyeti
$10000 azaltırken, yeni çelikle yapılan değiĢim $30000’a mal olmaktadır. Kullanılan
değiĢiklik emri formatı (change order format), 2 farklı fiyatla sonuçlanabilir. “ġekil
2.21” de değiĢiklik emri formatında farklı fiyat sonuçları gösterilmektedir.
EJCDC C–700, hem eklemeler hem de eksiltmeler, net ilave maliyete sahip
değiĢikliğin içine katılırsa, yüklenici ücretinde yapılacak düzenlemelerin net
değiĢiklik üzerinden yapılması gerektiğini belirtmektedir. Hangi standart genel
Ģartların kullanıldığına bağlı olarak, sözleĢme tutarında değiĢiklik emri kredisine
(change order credit) yol açan değiĢiklikler için yüklenici, genel gider ve karın bir
kısmı ya da tamamını tutmakla yetkilidir. SözleĢme bedelindeki net düĢüĢte,
yüklenicinin genel gider ve karının doğru yöntemlerle belirlenebilmesi için uygun
genel Ģartlar refere edilmelidir.
AIA ve EJCDC standart genel Ģartları, değiĢikliklerin maliyetinin belirlenmesinde
kullanılan yöntemleri, oldukça detaylı olarak kapsamaktadır. Ancak, eğer genel
Ģartlar hesaplama yöntemlerini belirtmiyorsa, anlaĢmazlıkları (dispute) en aza
indirgemek için bu konu tamamlayıcı Ģartlar içinde belirtilmelidir. Bazı kamu
kurumları, sözleĢme tutarındaki düzenlemelerde esas alınacak izin verilebilir genel
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gider ve kar yüzdelerini belirtmiĢtir. Bu yüzdeler genellikle tamamlayıcı Ģartlarda
özetlenmiĢtir.
Birim fiyatlar genellikle değiĢiklik emri maliyetinin hesaplanması yönteminde
kullanılır. Karayolu yapımında olduğu gibi, hakediĢ için ana temel birim fiyatlar ise,
problemler minimum düzeydedir. Ancak bu duruma, gerçek miktarların, tedarik
belgelerinde belirtilen tahmini miktarlardan belirgin bir Ģekilde farklı olduğu
durumlar dâhil değildir. Bu tip projelerde, pek çok değiĢikliğe dikkat etmek için,
yeterli görülen birim fiyatlar sözleĢmede belirlenir. Birim fiyatlar; götürü bedel
sözleĢmelerde ya da diğer sözleĢme türlerinde önemli bir bölümde değilse,
problemler ortaya çıkabilir. Birim fiyatlı iĢler ölçüsüz olabilir ve dolayısıyla bu birim
fiyatları esas alan değiĢiklik emri gerçekçi olmayabilir.
ÖRNEK 1: Yanlış Yöntem
Eklenen çelik

$30000

Genel gider ve kar yüzdesi

%15

Toplam

$34500

Çıkarılan çelik

$10000

DeğiĢiklik emri fiyatı

$24500

ÖRNEK 2: Doğru Yöntem
Eklenen çelik

$30000

Çıkarılan çelik

$10000

Toplam

$20000

Genel gider ve kar yüzdesi
DeğiĢiklik emri fiyatı

%15
$23000

ġekil 2.21 : DeğiĢiklik emri formatında farklı fiyat sonuçları. [2]
Yüklenicinin değiĢiklikler için talep ettiği maliyetleri onaylamak zor olabilir. Bazı
M/M firmaları, yükleniciden teklifi ya da öneri sırasında, projenin toplam mali
dökümünü (cost breakdown) talep etmektedir. Mali döküm tabloları, kayıtların bir
parçasıdır ve değiĢiklik emri için referans alınabilir. Bu tip durumlarda, tedarik ve
sözleĢme belgeleri hükümleri, mal sahibi ve mal sahibinin yasal danıĢmanıyla
koordineli olarak dikkatlice revize edilip hazırlanır.
DeğiĢiklik emri iĢlerinde anlaĢmazlık yaratan bir diğer husus ekipman kiralarıdır.
Ekipman kira değerlerinin içine nelerin eklenmesi gerektiğinin (yakıt, iĢgücü, izin
verilen genel gider ve kar vb.) açık bir Ģekilde belirtilmesi önemlidir. Eğer yüklenici
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ekipmanı sadece değiĢiklik için kiraladıysa bir problem oluĢmaz. Ancak değiĢiklik
yapmada kullanılacak ekipman önceden kiralanmıĢ ve arsada bulunuyorsa,
ekipmanın değiĢiklik yapımında ne kadar süre kullanılmasına izin verileceği ile ilgili
anlaĢmazlıklar ortaya çıkabilir. Yüklenici değiĢikliği yapmada kendi ekipmanını
kullanıyorsa yüzdeler yeniden gözden geçirilmelidir. Ekipman kiralanmıĢ da olsa
yükleniciye de ait olsa, kullanılmadığı zaman gün içinde değiĢken periyotlar geçirir.
Örneğin; bir ekskavatör sabah 4 saat süreyle kullanılır ve sonra yer altı boruları
döĢenirken 4 saat atıl durur. Ekipman atıl durumda olduğu için, yüklenici toplam kira
yüzdesini mal sahibine fatura (bill) etmekle yetkili olmayabilir ama bu atıl süreyi
kapatmak için daha düĢük bir yüzdeyle bunu mal sahibine fatura edebilmelidir. [2]
Proje katılımcıları (mal sahibi, M/M ve yüklenici) arasındaki iletiĢim, proje
değiĢikliklerinin zamanında uygulanması için büyük önem taĢımaktadır. [35, 36]
DeğiĢiklik

emirlerinde

karĢılaĢılan

zorlukların

çoğu

iletiĢim

eksikliğinden

kaynaklanmaktadır. M/M için, takip edilmesi gereken değiĢiklik prosedürlerini ve
Ģartnamenin 1. Bölümünde (Division 01), ekstra maliyetlerin hak taleplerini
doğrulamak için gerekli verileri belirlemek yararlıdır.
Bir değiĢiklik emri yayınlandıktan sonra, uygun değiĢiklikleri yansıtmak için
yüklenici,

yapım

süreci

ve

hakediĢ

programlarını

(schedule

of

values)

düzenlemelidir. [2]
2.4.3.8 DeğiĢiklikleri fiyatlandırma
AnlaĢmaya varılmadan önce değiĢiklik emirlerinin fiyatlandırılmasının nasıl ele
alınacağının detaylı olarak çözümlenememesi, projenin baĢarılı olarak yapılması
amacıyla çeliĢen, yapım sözleĢmelerindeki temel eksikliktir. DeğiĢikliklerin
fiyatlandırılmasıyla ilgili bugünkü sözleĢme maddeleri, anlaĢmaya varılmadan önce
sözleĢmedeki değiĢikliklerin nasıl ele alınacağını belirlemek yerine, sözleĢme
imzalandıktan sonra karĢılıklı anlaĢmaya varma umuduyla yapım sırasındaki
müzakerelere dayanan, açık uçlu tanımlar içermeye meyillidir. Fiyatlandırma
kararının müzakere sürecine bırakılması, değiĢiklik emri sürecini etkileyen ve proje
baĢarısını tehlikeye atan, taraflar arası muhalif iliĢkilerle sonuçlanabilir. [33]
Yapım endüstrisi ve yapımın doğasında bulunan, farklı saha koĢulları, tasarım
revizyonları ve eriĢim gecikmeleri gibi sözleĢme taraflarınca tahmin edilmeyen ortak
faktörler, sözleĢme bedeli ve süresinde değiĢiklikler gerektirmektedir. SözleĢme
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tarafları, bu faktörlerden kaynaklanan riski kabul ederler. Mal sahibi, her bir
sözleĢme belgesi için bu tip olayların riskini belirlemelidir. GeçmiĢten bugüne, proje
bütçesinin arttırılması ya da yeniden finanse edilmesi, pek çok faktörden dolayı
imkânsızsa ya da uzun bir süre gerektiriyorsa da (özellikle kamu sektöründe),
sözleĢmenin ikinci yarısı boyunca ek ödenek ihtiyacı mal sahibi için kaçınılmazdır.
Bu değerlendirmeden meydana gelen maliyetler, yapım baĢlamadan önce sözleĢme
için genel bütçe planlamasına dâhil edilmelidir. Bu gibi iyileĢtirici hükümlerin yapım
sözleĢmesine dâhil edilmesinin mal sahipleri için yararı, teklif verenlerin bu
faktörlerden biri meydana geldiğinde maliyetlerini tazmin etmek için teklif fiyatlarını
yükseltmeleri gerekmediğidir. Diğer taraftan, mal sahibi bu maliyetlerden, sadece bu
faktörlerden biri fiilen gerçekleĢtiğinde ve bu faktörler teklif verenlerin, teklif
fiyatlarına dâhil ettikleri kabul riski içinde olmadığında sorumludur.
Kamu sektöründe mal sahibinin beklenmeyen maliyet artıĢlarına gücü yetmediği
için, belirsizlikler için ayrılan bir meblağ (contingency amount), bu beklenmeyen
artıĢları tazmin etmek ve mal sahibine projenin gerçek maliyetini tanımlamak için,
mühendisin tahminlerine dâhil edilmelidir. Bu belirsizlikler genellikle “değiĢken
faktör” (fudge factor) olarak eklenir. Bir projenin ihtiyatlı mali yönetimi, gerçekçi ve
uygun bütçelerin hazırlanabilmesi için belirsizlik maliyeti unsurlarının(contingent
cost elements) önceden belirlenmesi gerektiğini dikte eder. Mal sahiplerinin, yapım
sözleĢmesinde bir belirsizlik faktörü geliĢtirmeleri için rasyonel bir değerlendirme
süreci kullanmaları tavsiye edilmektedir. [36]
DeğiĢiklik maliyetlerinin etkili olarak tahmin edilmesi zordur ve yüklenici için
önemli risk faktörlerinden birini temsil eder. DeğiĢiklik önerilerini sunarken ve
fiyatlandırırken uygun, organize ve tutarlı bir yaklaĢımın eksikliği halinde, değiĢiklik
yüklenici için para kaybetme anlamına gelir. [15] SözleĢme genellikle değiĢiklikleri
fiyatlandırırken izlenilmesi gereken belirli prensipleri içerir. Bu prensiplerin içinde,
yüklenicinin iĢ gücü, ekipman, malzeme ve tedarik maliyetlerine eklemesine izin
verilen genel gider ve kar miktarı olabilir. [2] DeğiĢiklikleri fiyatlandırmak için
izlenilmesi gereken prensipleri içermeyen sözleĢmelerde, taraflar kılavuz olarak
geçmiĢ deneyimlerini kullanarak kendileri için en iyi anlaĢmanın pazarlığını
yapmaya mecbur bırakılırlar. [9]
Proje yapımını üstlenen yüklenici, değiĢen ya da ilave iĢler için sözleĢme
gereksinimleriyle tutarlı fiyatlandırmasını teslim etmelidir. Bu fiyatlandırma içindeki
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maliyet bileĢenleri; belirlenen ekipman ve malzeme maliyetleri, dolaysız saha iĢ gücü
saatleri(direct field labor hours), dolaysız saha iĢ gücü maliyetleri(direct field labor
costs),

yapım

ekipman

ve

araçların

kira

değerleri,

dolaylı

saha

genel

giderleri(indirect field overhead), genel ve idari genel giderler ve kârdır. [33]
Yüklenici, değiĢikliklerin maliyetlerini hesaplarken adil olmalı, değiĢikliklerle ilgili
tüm yasal maliyetleri (legitimate costs) eklemeli ancak maliyetleri gereksiz olarak
yükseltmekten kaçınmalıdır. DeğiĢiklik genellikle, iĢ parçaları için alt-yüklenici ve
tedarikçilerden fiyat almayı da içerir. Yüklenici M/M’e değiĢikliğin maliyetini
sunarken, bu maliyetin mümkün olduğunca kesine yakın ve eksiksiz olması çok
önemlidir. Eğer M/M’ten alınan bilgi, kesin fiyatı (accurate price) hesaplamak için
yeterli değilse, yüklenici M/M’ten ek bilgi istemekle sorumludur. Eğer yapılacak
değiĢiklik, projenin tamamlanmasını uzatacak kadar önemliyse, yüklenici ek proje
genel gider maliyetlerine (additional project site overhead costs) bakmalı ve onları da
değiĢikliğin içine eklemelidir. [2]
Teklif verme öncesinde mal sahibi ya da tasarımcının, yüklenicinin tahminleriyle
karĢılaĢtırmak için bir tahmin hazırlaması yararlıdır. Her bir bileĢen ya da servis için
önerilen detay seviyesi toplu miktarlar, dolaysız adam-saat, iĢgücü maliyetleri ve
malzeme maliyetlerini içerir. [9]
DeğiĢiklik emirlerinin fiyatlandırılması aslında bir planlama ve tahmin etme
sürecidir. DeğiĢiklik emirlerinin fiyatlandırılması, sadece tahmini yapan kiĢiye ve bu
kiĢinin kullandığı yazılıma bırakılmamalıdır ve tüm proje katılımcıları, değiĢikliğin
program ve maliyet unsurlarının hepsinin göz önünde bulundurulduğundan emin
olmak için bu sürece katılmalıdır. Yüklenici, değiĢikliklerin önceki ve sonraki
etkilerini karĢılaĢtırabilmek için planlama, tahmin ve kontrol kayıtlarını referans
belgeler

olarak

muhafaza

etmelidir.

Bütün

olarak

fiyatlandırılmıĢ

ve

programlandırılmıĢ yapım değiĢiklik emirleri, mal sahibi tarafından kabul
edilmelidir. [34]
2.4.3.9 Süre değiĢiklikleri
AIA ve EJCDC standart genel Ģartları, sözleĢme belgelerindeki süre kısıtlamalarının
son derece önemli olduğunu belirtmektedir. Süre kısıtlaması, projenin bir bütün
olarak tamamlanması için sözleĢme belgelerinde belirlenen zaman dilimidir.
Yüklenici anlaĢmayı imzalayarak, belirtilen zaman zarfının projeyi yapmak için

69

makul bir süre olduğunu kabul etmiĢ olur. Yüklenicinin yapım ilerleme programı,
öngörülen yapım faaliyetlerini ve zaman dilimlerini yansıtmalıdır. Bazı durumlarda
M/M yükleniciden, yerel meteoroloji dairesinin raporlarına göre önceden belirlenmiĢ
hava koĢullarına bağlı ertelemeleri, yapım programına eklemesini isteyebilir. Bu
sayede, yapım programının uzatılmasında, sadece hava koĢulları dıĢındaki
ertelemelere izin verilmiĢ olunacaktır. Ancak, hava koĢullarına bağlı ertelemeler
yapıldığında, yüklenici ek genel giderleri için sözleĢme tutarında değiĢiklik yapmak
olağan bir durum değildir. Yapım sırasında, sözleĢme süresi hükümlerini dikkatli
olarak gözlemlemek gerekmektedir.
SözleĢmedeki bir değiĢiklik çoğunlukla projenin tamamlanma süresini de etkiler.
DeğiĢiklik emirleri yüklenici tarafından fiyatlandırılıp hazırlandıktan sonra,
mümkünse sürenin etkisi de göz önünde bulundurulmalı ve eklenmelidir. Bazı
değiĢikliklerin önemli maddi etkileri olmasa da, tamamlanmak için daha fazla zaman
gerektirirler. Süre değiĢiklikleri, sözleĢmede tarif edildiği Ģekilde belgelemelidir.
Çoğunlukla, projenin gün sayısının resmi kaydı tutulur. Bu durumda, sözleĢmede yer
alan tüm taraflar bunu düzenli olarak gözden geçirmeli ve belirtilen gün sayısıyla
ilgili bir anlaĢmazlık olduğunda diğerleri haberdar edilmelidir.
Gecikmelerin haklı bulunduğu ve sözleĢmede süre uzatılmasına izin verilen bazı
durumlar vardır. Eğer mal sahibi ya da M/M, zamanında hareket etmeyip yükleniciyi
ertelerse ya da yüklenicinin kontrolü dıĢında, projenin yapılmasını engelleyen hava
koĢulları veya grev gibi durumlar söz konusuysa, sözleĢme süresi, değiĢiklik emriyle
makul bir Ģekilde uzatılabilir. Sürede yapılan bazı değiĢiklikler, hak taleplerindeki
uzlaĢmadan kaynaklanabilir. [2]
2.4.3.10 DeğiĢikliklerin sözleĢme belgelerine kaydedilmesi
Yapım sözleĢmeleriyle bağlantılı anlaĢmazlıkların en yaygın nedeni, iĢte yapılan
değiĢikliklerle ilgili yanlıĢ anlaĢılmalardır. Bu tip sorunlardan kaçınmanın en önemli
unsuru düzenli belgelemedir. Bütün taraflar, süre uzamaları ve ertelemelerden
kaçınmak isterler. Bununla birlikte uygun bir belgeleme formu, sözleĢmede taraflarca
yapılan değiĢikliklerin, karĢılıklı olarak anlaĢılması ve kabul edilmesi için
kullanılmalıdır. Herhangi bir iĢ değiĢtirilmeden ya da bir maliyetle karĢılaĢılmadan,
bu gibi belgelerin bütün taraflarca imzalanması ile anlaĢmazlık durumundan
kaçınılmıĢ olunur. SözleĢmede yapılacak herhangi bir değiĢiklik yazılı olmalıdır ve
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eğer uygunsa, tasarım profesyoneli ya da mal sahibinin proje temsilcisi tarafından
onaylanmalıdır. Üçüncü kiĢiler tarafından alınacak onay, ileride meydana gelebilecek
hukuki ihtilaflarda, belgeler için önemli bir tanık sağlayacaktır. [5]
Hafızalar zayıfladığında, iyi bir belgeleme gerçekçi bir anlayıĢ sağlar ve sorunlar
daha iyi idare edilebilir. Mimar, her bir değiĢikliğin nedenini değiĢiklik günlüğünde,
mümkün olduğunca tam olarak, belgelemeye gayret göstermelidir. Takım elemanları
bazen değiĢikliğe sebep olan faktörleri hatırlamayabilir ve mimarın olayların seyrini
belgelemesiyle birlikte anlaĢmazlık olasılığı azaltılmıĢ olur. Etkili bir değiĢiklik
günlüğü “ġekil 2.22” de görülmektedir. [13]

ġekil 2.22 : DeğiĢiklik günlüğü örneği. [13]
Bir değiĢiklik yayınlandığında (issue), M/M ve yüklenicinin sözleĢme belgelerine
kaydedilmelidir. Proje taraflarının kullandığı belgelerle ilgili güncel bilgiye sahip
olmak, kesin hazırlık yapılmasını kolaylaĢtırır. Teslim belgelerinin gözden
geçirilmesi, yüklenicinin iĢi koordine etmesine yardımcı olur ve kayıt belgelerinin
hazırlanması için gerekli bilgiyi sağlar.
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Bu değiĢiklikler, kapsamlı bir çizim revizyonu, küçük eskizler ya da program veya
bir Ģartname bölümü değiĢikliği de olsa uygun belgeye iĢlenmelidir. Bu tip
değiĢikliklerin hepsi, ilgili alt-yüklenici ve tedarikçilere derhal iletilmelidir. [2]
DeğiĢiklik emri, oldukça karmaĢık bir bilgi transferidir ve dikkatle yönetilmesi
gerekir. Aksi takdirde, mal sahibi ve yüklenici arasında maliyet ve süreye iliĢkin
anlaĢmazlıklar meydana gelebilir. DeğiĢiklik emri karmaĢıktır, çünkü tüm yapım ve
proje

katılımcılarıyla

birlikte

gönderilmesi,

kontrol

edilmesi,

düzeltilmesi,

onaylanması, talep edilmesi, açıklanması, aktarılması ya da teslim edilmesi gereken
çok miktarda bilgiyi içerir. Yapım sektörü, pek çok katılımcının dâhil olduğu bir iĢ
süreci olduğu için oldukça karmaĢık bir iletiĢim doğasına sahiptir. Enformasyonun
tüm organizasyonlara, departmanlara ve bu enformasyonu kullanacak olan personele
iletildiğinden emin olunması için birden fazla rapor hazırlanmalıdır. Eğer bir iletiĢim
kanalı ya da mekanizması yetersiz tasarlanmıĢsa bu bir sorun olabilir. Bu problem,
her katılımcının bilgiyi zamanında elde edebileceği Ģekilde bilgi transferini
destekleyen internet tabanlı bir iletiĢim kanalının kurulmasıyla çözülebilir.
Charoenngam, Coquinco ve Hadikusumo tarafından yapılan ve 2003 yılında
yayınlanan çalıĢmada, yapım projelerindeki değiĢiklik emirlerinin yönetimi için webtabanlı bir uygulama geliĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢma sonunda değiĢiklik emri sürecinin tamamlanması için gerekli olan toplam
süre,

geleneksel

yöntem

ve

web-tabanlı

yöntem

için

hesaplanmıĢ

ve

karĢılaĢtırılmıĢtır. Geleneksel yöntem için toplam süre bulguları “ġekil 2.23” te, webtabanlı yöntem için toplam süre bulguları ise “ġekil 2.24” te görülmektedir. [35]

ġekil 2.23 : DeğiĢiklik emri sürecinin tamamlanması için toplam süre: geleneksel
yöntem [35]
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ġekil 2.24 : DeğiĢiklik emri sürecinin tamamlanması için toplam süre: web-tabanlı
yöntem [35]
GeliĢtirilen bu uygulamanın değiĢiklik emri yönetim sürecine adapte edilmesinin
avantajları Ģunlardır;
 Süreçteki her bir aktivite için standart bir form kullanılması
 Belgelerin proje sürecindeki katılımcılara hızlı teslimi
 Diğer katılımcıların gönderilen belgeleri okuyup okumadıklarının öğrenilmesi
 Kayıt tutma iĢlemi ortak merkezi veritabanı aracılığıyla olduğu için tüm
katılımcıların aynı belgeler sahip olması ve belirli belgelerin kaybolmasına iliĢkin
anlaĢmazlıkların oluĢmaması
 Belgelerin kötü yönetiminin son bulması [35]
2.5 Ġkameler (substitutions)
AIA A701-Teklif Verenlere Talimatlar- belgesi, sözleĢme belgelerinde özel olarak
gereksinim olmadıkça, sözleĢmenin yapılmasından (contract award) sonra ikamelerin
hesaba katılmayacağını belirtir. EJCDC belgeleri ise teklif verme ve müzakere
sürecinden sonra malzeme ikamelerine izin vermektedir. [2]
Ġkameler, mimar ve mal sahipleri için risk taĢımaktadırlar. Çünkü belirlenen yeni
ürün, orijinal olarak belirlenmiĢ ürüne eĢit ya da bu üründen daha iyi olmayabilir. Bu
durumda bazen mimar suçlanır. Bir alternatif, değiĢiklik emriyle sözleĢmeye
ikamenin Ģartname ve detaylarını eklememektir. [13] Ürün, malzeme ya da sistem
ikameleri, pek çok farklı yoldan ele alınabilir. SözleĢme imzalandıktan sonra
(execution of agreement), önerilen ikamelerde prosedürler, Bölüm 01’de (Division
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01) tanımlanmıĢtır. Eğer 1. Bölüm, tedarik aĢamasından sonra ikamelere izin
veriyorsa, ikame talebi formu kullanılarak ikamenin kabulü yapılabilir. EJCDC C–
700 belgesinin, mühendisin ikamenin uygunluğunu gözden geçirip değerlendirme
süresi için yüklenicinin, mal sahibinin masraflarını karĢılamasını gerektiren bir
hükmü vardır. AIA B141-Mal sahibi ile Mimar arasındaki Standart AnlaĢma Formubelgesi, M/M tarafından sağlanan çizim ve Ģartnamelerde revizyon yapmak ve
önerilen ikameden kaynaklanan diğer belgelendirmeleri hazırlamak için, yüklenici
tarafından önerilen ikameleri değerlendirmenin, mal sahibi ile M/M arasındaki
anlaĢmaya dâhil edilen beklenmedik ek servisler olduğunu belirtir. Ġkameleri
değerlendirme servisi için M/M’lere yapılacak ödemeler değiĢiklik emrine
eklenebilir ya da yüklenici doğrudan mal sahibine ödeme yapar.
“ġekil 2.25” ve “ġekil 2.26” da ikame talebi formu örneği görülmektedir. Eğer M/M,
yapım aĢamasında ikame taleplerini göz önüne alıp ikame talebi için gerekli kriterleri
listelemek isterse 1. Bölümden (Division 01) yardım alabilir. Ancak genellikle,
yapım

aĢamasında ikameler desteklenmez. SözleĢme belgelerindeki ikame

prosedürleri uygulanmalıdır. Uygun olmayan ikameler, baĢarısız teklif ya da öneri
verenler (unsuccessful bidders or proposers) tarafından haksız görülebilir.
Ġkameler, Ģu durumlarda göz önüne alınmalıdır;
 Ġkame talebi, yorumlama talebi gibi yapıldıysa
 Ġkame, imalat çizimlerinde (shop drawings) ya da ürün bilgi tesliminde, 1.
Bölüme (Division 01) göre resmi bir talep olmadan belirtildiyse
 Teslim edilen ikame talebi, yüklenici tarafından gözden geçirilmemiĢ ve
onaylanmamıĢsa
 Katılımcılar, sözleĢme belgelerinde yapılan değiĢikliğin maliyetini karĢılamakta
anlaĢamadığında, kabul için sözleĢme belgeleri ya da projenin diğer maddelerinin
revizyonu gerektiğinde ve ikame talebi, önerilen ikame ile belirlenen ürünün
maddeler halinde karĢılaĢtırmasını içermiyorsa [2]
Bazen, alt-yüklenici ya da tedarikçiler, belirlenmemiĢ ürünü, resmi yazılı bir uyarı
olmadan, imalat çizimleri ya da diğer teslimlere dâhil ederek kabul ettirme
giriĢiminde bulunurlar. AIA A201 belgesi, uygun olarak kabul edilmemiĢ ve yetki
verilmemiĢ ikamelerin kusurlu sayıldığını belirtmektedir. Hem yüklenici hem de
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ġekil 2.25 : CSI 13.1A formu-Ġkame talebi (fiyat verme/müzakere sonrası). [2]
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ġekil 2.26 : CSI 13.1A formu(devamı)-Ġkame talebi (fiyat verme/müzakere sonrası).
[2]
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M/M, bu uygulamadan haberdar olmalı ve sadece belirlenmiĢ maddeler ve daha
önceden kabul görmüĢ ikamelerin tedarik edileceğini teyit etmek için, yapacağı
teslim belgeleri incelemelerine yeterli zamanı ayırmalıdır. [2]
2.5.1 Teklif verme ve müzakere sonrası ikameler
SözleĢme yapıldıktan sonra (award of the contract) ikamelere izin verilen bazı
durumlar vardır. Belirli proje teslim sistemlerinde mal sahibi, yükleniciyi yapım
devam ederken (on the course of construction) alternatif önermeye teĢvik edebilir.
Buna genellikle, maliyeti düĢürmek ve alternatif ürün ve sistemleri değerlendirmek
için izin verilir.
Mal sahibi, yüklenicinin değer analizlerini (value analysis) ve inĢa edilebilirlik
deneyimini (constructability experience) kullanmak isteyebilir. Mal sahibi aynı
zamanda, mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına paylaĢılan birikimler (shared savings)
maddesi de koyarak teĢvik sağlayabilir. Bu madde, nakit birikiminin yüklenici ile
paylaĢılacağını belirtebilir.
Değer analizleri, baĢlangıç maliyetinin (initial cost) ölçülmesi ve incelenmesi, belirli
malzeme, bileĢen ve sistemlerin bakım giderleri ve yaĢam maliyetlerinin (life cycle
cost) değerlendirilmesi ve proje kriterleriyle tutarlı, en düĢük maliyetle performans
tahmini için özel bir çabadır. Eğer, değer analizi önerileri ya da ürün ikameleri
dikkatli olarak gözden geçirilmezse, projenin kalite gereksinimlerinden ödün
verilebilir. Hem yüklenici hem M/M’in, her bir değer analizi önerisinin,
gereksinimleri en düĢük olası yaĢam maliyeti ile karĢılayarak projeye değer
kattığından ya da proje değerini koruduğundan emin olmak için, bu önerileri gözden
geçirmesi önemlidir. Ancak bazen değer analizleri, minimum proje gereksinimlerinin
temelini çürüterek, proje kalitesindeki düĢüĢü gizlemek için de kullanılabilir. Gerçek
değer

analizleri,

kaliteyi

düĢürmeden

veya

bakım/değiĢim

maliyetlerini

yükseltmeden, yapım maliyeti ya da süresini azaltmak için ürün ya da sistem
ikamelerine izin verir. [2]
Değer mühendisliği olarak da bilinen değer analizi iĢlemi, mimara önemli bir risk
yükleyebilir. Değer analizi süreci baĢlatıldığında, pek çok yüklenici yükselen değermaliyet oranını değil, düĢen maliyetleri temel alarak ürün önerisinde bulunur.
Mimardan genellikle çok kısa bir sürede, önerilen değiĢiklikleri gözden geçirmesi ve
karar vermesi istenir. Kurumsal hafıza geçersiz kalır ve mal sahibi genellikle
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harcanan meblağ için düĢük değer alır. Bu nedenle, bu tip değiĢiklikler sözleĢme
bedelinde uygun bir indirim yapılmadan kabul edilmemelidir. [13]
2.5.2 Yapım sırasındaki ikameler
Ġkameler için doğru zaman genellikle, tedarik süreci ve sözleĢme imzalandıktan
(contract award) önce ya da bu süreçler sırasındadır. Pek çok sözleĢmenin ikame
önermek için belirli prosedürleri vardır. Yapım sırasındaki ikameler, iĢleri aksatabilir
ve mümkün olduğunca bu ikamelerden kaçınılmalıdır. Ancak yapım sırasındaki
ikamelere ihtiyaç duyulan ya da izin verilen 2 meĢru durum vardır;
 Mal sahibinin baĢlattığı ikameler (owner-initiated substitutions)
 Ürünün uygun olmaması (unavailability of product) [2]
2.5.2.1 Mal sahibin baĢlattığı ikameler
SözleĢme imzalandıktan sonra, mal sahibi belirli bir ürün, sistem ya da proje
elemanının değiĢtirilmesine karar verebilir. Bu durumda M/M, yükleniciye bu
ikamenin maliyet ve süre üzerindeki etkilerini soruĢturmak için bir öneri talebi
yayınlayabilir. Eğer mal sahibi, maliyet ve süre değiĢikliklerini kabul ederse
değiĢiklik emri yapılır. [2]
2.5.2.2 Ürünün uygun olmaması
Bazı durumlarda, belirlenen ürün ya da sistem elde edilemez. Bunun için belirli
sebepler olabilir. Örneğin; ürünün artık imal edilmemesi ya da iĢçi grevleri vb.
Yüklenicinin, ürünü zamanında davranmama hatasından değil teslimat probleminden
kaynaklanan elde edememe durumunda, ürün ikamesine ihtiyaç duyulabilir.
Yüklenicinin, ikame talebini teslim etmeden önce, ürünün sözleĢme gereksinimlerini
karĢıladığından emin olmak için araĢtırma yapması gerekmektedir. [2]
2.5.3 Ġkame taleplerinin değerlendirilmesi
Ġkameleri değerlendirirken bazı noktalar göz önünde bulundurulur. Bunlardan ilki ve
en önemlisi, önerilen ikamenin sözleĢme belgelerinin gereksinimlerini karĢılayıp
karĢılamadığıdır. Bunun içinde; ürün, imalatçı, ürün temsilcisi, montaj, iĢletme
maliyetleri, bakım maliyetleri ve garanti bilgileri vardır. Enerji gereksinimi, değiĢen
parça ömürleri ve rutin bakım maliyetleri gibi ekipman iĢletme maliyetleri,
değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. [2]
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2.5.3.1 Ürün
Bir ürün değerlendirilirken, performans, referans standartları, imalat, garanti, iĢletme
ve bitirme gibi ürünün genel karakteristikleri göz önünde bulundurulmalıdır. [2]
2.5.3.2 Ġmalatçı
Ġkameler değerlendirilirken imalatçı, ürünün kendisi kadar önemlidir. Çünkü ürün ve
ürünün uygulanmasıyla ilgili bilgi ve tavsiyelerin çoğu imalatçıdan gelir. Göz
önünde bulundurulması gerekenler Ģunlardır;
 Ġmalatçının, bu iĢ sektöründe bulunma (çalıĢma) süresi
 Ġmalatçının, Ģartname gereksinimlerini karĢılayabilme kabiliyeti
 Teknik servisin, imalatçı tarafından sağlanıp sağlanmadığı ve servisin yerel olarak
uygunluğu
 Teslimlerin eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması
 Zamanında sevkiyat ve montaj sırasında denetleme (supervision)
 Ġmalatçının, ürünle ilgili problemleri çözmede geçmiĢ deneyim ve baĢarıları [2]
2.5.3.3 Ürün temsilcisi
Ürün temsilcisi, ikame edilen ürünle ilgili değerli bir bilgi kaynağı olabilir. Yetenekli
ürün temsilcileri, ürünün faydalarının yanı sıra kısıtlamalarıyla da ilgili tavsiyelerde
bulunabilir. Ürünün ne yapamadığını bilmek, ürünün ne yaptığını bilmek kadar
önemlidir. [2]
2.5.3.4 Kurulum ve kurulumu yapan
Yüklenici, imalatçının kurulumla ilgili verdiği talimatları dikkatlice incelemelidir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler Ģunlardır;
 Projenin ayrıntılı durumunun kapsamı
 ġartnamelerde tanımlanan kurulum yöntemleri
 Yetenekli iĢçilerin uygunluğu ve kurulumun zorluğu
 Hazırlanma ve bitirme gereksinimleri
 Kurulum yapan kiĢinin, Ģartnamelerdeki nitelik gereksinimlerine uygunluğu [2]
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2.5.3.5 Ġkame taleplerine cevap verme
Ġkamenin, planlanan kullanıma uygun olduğunu kanıtlamak için, ikame talebinin
teslim edilmesine ihtiyaç duyulur. Belirlenen ürün, sadece gereken fonksiyonları
yerine getirdiği için değil, proje için ihtiyaç duyulan özel niteliklere de sahip olduğu
için seçilmiĢ olabilir. Ġkame teklifi yapan kiĢi, projedeki ürün ya da sistemin
planlanan kullanımının, imalatçınınkiyle tutarlı olması gerektiğini fark etmelidir.
Orijinal

sözleĢme

gereksinimlerinden

önerilen

sapmanın,

eksiksiz

gözden

geçirilmesinin yerini hiçbir Ģey tutamaz. Talep için önerilen zaman, bu talebin proje
için önemiyle orantılı olmalıdır. Bir perde duvar sisteminin kabul talebi, bir havlu
asacağının kabul talebinden çok daha büyük ilgi ister. Eğer bir talep, yetersiz
belgeyle teslim edildiyse reddedilmeli ve tamamlanarak tekrar teslim edilmelidir. Bu
araĢtırmayı yapıp belgeleme sorumluluğu, ikame talebinde bulunan kiĢiye aittir.
M/M, önerilen ikamenin kabul edilebilirliğine karar verir ve geçerli talepleri makul
bir hızla gözden geçirmelidir. Önerilen ikamenin kabul ya da ret kararı, ikame talebi
formunda belirtilmelidir. Önerilen ikamenin reddedilmesi, önceden belirlenmiĢ
ürünün kullanılmasını gerektirir. Pek çok mal sahibi ve mahkeme, ikame ürünü
öneren kiĢiyi değil, M/M’i bilirkiĢi olarak sorumlu görür. Bu prensip, belirlenen ürün
için de ikame ürün için de geçerlidir.
Ġkame talebi sürecinde, standart prosedürleri yerine getirmek önemlidir. Ġkame
talebinin pek çok farklı sebebi olsa da tedarik ve sözleĢme belgeleri; malzeme
tedarikçileri, ürün temsilcileri, imalatçılar, yükleniciler ve M/M’lerin izlemesi
gereken prosedürlerin açıklamalarını içermelidir. ġartname gereksinimlerinin, sadece
belirlenen ürün ya da kabul edilmiĢ ikamelerin kullanıldığını ve bu sayede teklif
verme ve müzakere süreçlerinin dürüstlüğü ve adaletinin korunduğunu kanıtlaması
gerekmektedir. [2]
2.6 Geri Besleme (feedback)
Yorumlama ve değiĢiklikler bir kere kabul edildiğinde, bu yorumlama ve
değiĢikliklerin, projeye özel olarak mı yoksa M/M’in standart ya da sistemlerinin
revizyonunu gerektiren, daha genel bir amaç için mi yapıldığına karar verilmelidir.
Eğer bir standart detay ya da Ģartname maddesi yorumlama ya da açıklama
gerektiriyorsa, gelecekte yorumlama ve açıklamaya ihtiyaç duyulmaması için M/M,
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uygun çizim ve Ģartname sistemlerini gözden geçirmelidir. Sistem geliĢtirmesinde
yapılacak hata, problemin devam etmesine ve gelecekteki projeler için daha fazla
bilgi ve açıklama talebi yapılmasına neden olacaktır. Yorumlama yapmak için
gerekli zaman, aynı madde tekrar açıklama gerektiriyorsa, çok daha maliyetli olur.
Daha fazla verim için, geri besleme sürekli yapılmalıdır. Değerlendirme ve geri
beslemenin amacı, proje takımına bilgi sağlayarak geçmiĢ deneyimlerden
yararlanmalarıdır.
Geri beslemenin yararları Ģunlardır;


ÇeĢitli proje tipleri, malzemeler, sistemler ve süreçlerde deneyim artıĢı



Gelecek projelerde kullanılmak üzere değerli bilgi girdisi



Daha iyi kalite teminatı (quality assurance) ve geliĢmiĢ yöntemler



Yenilikçi tasarım, malzeme ve yapım teknikleri



Gelecek projelerin yararı için, düzeltilebilen durumların açıklanması [2]

2.7 Değerlendirme
Yapılan literatür araĢtırması neticesinde, sözleĢmede yapılan değiĢikliklerin farklı
katılımcılar tarafından baĢlatıldığı ve bu değiĢikliklerin bazılarının farklı katılımcılar
tarafından imzalanması ve onaylanması gerekirken, bazı değiĢikliklerin imza ve
onaya gerek duymadığı görülmektedir. SözleĢme değiĢiklikleri yapılması için
kullanılan araçların, katılımcılara belirli formlarla iletildikleri anlaĢılmıĢtır. Bu
doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonunda, değiĢiklik yapmakta kullanılan bu
formlar hangi katılımcılar tarafından (mal sahibi, M/M ya da yüklenici)
gönderildiklerine göre gruplandırılmıĢtır. “ġekil 2.27” de bu gruplandırma
gösterilmiĢtir.
2.7.1 Mal sahibi tarafından gönderilen değiĢiklik formları
SözleĢmede değiĢiklik yapmak için mal sahibi tarafından ilgili katılımcılara
gönderilen formlar; değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri, yorumlama talebi, öneri
talebi ve ikame talebi formudur. Bu formların hazırlanması sırasında M/M, mal
sahibine yardımcı olabilir.
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DEĞĠġĠKLĠK,
YORUMLAMA ve
ĠKAME FORMLARI

Mimar/Mühendis

Mal Sahibi

DeğiĢiklik Direktifi
(AIA G714 ve
EJCDC C-940),
Bkz. “ġekil 2.17” ve
“ġekil 2.18”

DeğiĢiklik Emri
(AIA G701),
Bkz. “ġekil 2.19”

Yorumlama Talebi
(CSI 13.2A),
Bkz. “ġekil 2.3”

Yüklenici

Mimar’ın Ek Talimatı
(AIA G710),
Bkz. “ġekil 2.16”

DeğiĢiklik Emri Talebi
(CSI 13.6A)
Bkz. “ġekil 2.12”

Saha Talimatı
(CSI 13.4A),
Bkz. “ġekil 2.15”

Yorumlama Talebi
(CSI 13.2A),
Bkz. “ġekil 2.3”

Küçük DeğiĢiklikler
(CSI 13.4A ve
AIA G710)
Bkz. “ġekil 2.15” ve
“ġekil 2.16”

Öneri Talebi
(AIA G907),
Bkz. “ġekil 2.11”

Öneri Talebi
(AIA G907),
Bkz. “ġekil 2.11”

Ġkame Talebi
(CSI 13.1A)
Bkz. “ġekill 2.24” ve
“ġekil 2.25”

Yorumlama

Öneri Talebi
(AIA G907),
Bkz. “ġekil 2.11”

Ġkame Talebi
(CSI 13.1A)
Bkz. “ġekil 2.24” ve
“ġekil 2.25”

ġekil 2.27 : DeğiĢiklik formları gruplandırması.
DeğiĢiklik Direktifi: DeğiĢiklik direktifi M/M tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve
mimar tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde
de yapılacak düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak
değiĢiklikleri yönlendirir. Bu süreç, mal sahibi tarafından baĢlatılır ve mal sahibi ile
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M/M’in anlaĢmasını gerektirir. Yüklenicinin onayı ve imzası değiĢiklik direktifi
sürecinde gerekli değildir. AIA G714-Yapım DeğiĢikliği Direktifi ile EJCDC C–940ĠĢ DeğiĢiklik Direktifi belgeleri yükleniciyi mal sahibi ile anlaĢmadan önce, projede
değiĢiklik yapılmasına yönlendirir. Yüklenici, sözleĢme tutarı ya da süresinde
yapılacak düzenlemenin, daha sonra kabul edilip edilmemesine bakmaksızın
değiĢikliği yapmakla yükümlüdür.
DeğiĢiklik Emri: DeğiĢiklik emri; sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de
yapılacak düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da revizyon
yapma yetkisi verir. DeğiĢiklik emri M/M tarafından hazırlanan, yüklenici, mal
sahibi ve M/M tarafından imzalanan ve bu 3 katılımcının da onayını gerektiren bir
yazılı araçtır. Sadece mal sahibinin değiĢiklik emri sürecini baĢlatma yetkisi vardır.
DeğiĢiklik emri için kullanılan standart form AIA G701-DeğiĢiklik emri belgesidir.
Yorumlama Talebi: Mal sahibi, sözleĢme belgelerindeki bir unsurun yorumlanmasını
istemek için bu süreci baĢlatabilir. AIA A201 belgesi mimarın, mal sahibinin yazılı
talepleri

doğrultusunda

yorumlama

yapmakla

ve

sözleĢme

belgelerinin

gereksinimlerine uygun karar vermekle sorumlu olduğunu belirtir. EJCDC C–700
belgesi mühendisin, sözleĢme belgelerinin amacına uygun ve anlaĢılır Ģekilde yazılı
açıklama ve yorumlama yayınlayacağını belirtir. Yorumlama talebi için kullanılan
standart form CSI 13.2A formudur.
Öneri Talebi: Yükleniciyle değiĢikliğin sebep olduğu sözleĢme bedeli ve süresi
üzerindeki etkiler üzerinde anlaĢılmadan önce mal sahibi deneme niteliğinde,
sözleĢmeye dayalı olmayan bir belge olan ve yükleniciden değiĢikliğin etkilerini
görebilmek için önerisinin istendiği bir öneri talebi yayınlayabilir. Öneri talepleri,
projede önerilen değiĢiklikleri tanımlayan ve M/M tarafından hazırlanan yazılı
belgelerdir. Öneri talepleri, önerilen değiĢikliğin sözleĢme tutarı ve süresinde nasıl
bir etki yaratacağının değerlendirilmesi için mal sahibi tarafından yükleniciye
gönderilir. Herhangi bir iĢin yapılması talimatı değildir, sadece bilgi içindir. Öneri
talebi için kullanılan standart form AIA G907 formudur.
Ġkame Talebi: Yapım sırasındaki ikamelere ihtiyaç duyulan ya da izin verilen bir
meĢru durum mal sahibi tarafından talep edilen ikamelerdir. SözleĢme imzalandıktan
sonra, mal sahibi belirli bir ürün, sistem ya da proje elemanının değiĢtirilmesine
karar verebilir. Bu durumda ikame talebi yükleniciye M/M’in vasıtasıyla iletilir. Eğer
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mal sahibi, maliyet ve süre değiĢikliklerini kabul ederse değiĢiklik emri yapılır.
Ġkame talebi için kullanılan standart form CSI 13.1A formudur.
2.7.2 M/M tarafından gönderilen değiĢiklik formları
Mimar’ın Ek Talimatı: Küçük değiĢiklikler, mimarın ek talimatıyla baĢlatılabilir.
Mimar’ın ek talimatı bir yorumlama sonucu da meydana gelebilir ve mal sahibi ya da
yüklenicinin imzasını gerektirmez. Bunun için kullanılan standart form; AIA G710–
Mimarın Ek talimatları-belgesidir.
Saha Talimatı: Küçük değiĢiklikler mühendisin, yükleniciyi belirlenen değiĢiklikleri
yapma konusunda yönlendirdiği saha talimatıyla baĢlatılabilir. EJCDC C–700
belgesi, mühendisin saha talimatını kullanarak projede yapılacak küçük değiĢiklik
emri vermesini sağlar. Saha talimatı da mal sahibinin imzasını gerektirmez. Saha
talimatı için kullanılan standart form CSI 13.4A formudur.
Küçük DeğiĢiklikler: Projede yapılacak küçük değiĢiklikler, sözleĢme tutarı ya da
süresinde düzenleme yapılmasını gerektirmeyen talimatlar olarak tanımlanır. Küçük
değiĢiklikler sadece mimarın ek talimatıyla ve mühendisin saha talimatıyla
baĢlatılabilir. Küçük değiĢiklikler yüklenici ya da mal sahibinin imzasını
gerektirmez. Mal sahibinin ve yüklenicinin, mimarın verdiği kararla aynı fikirde
olmaması halinde bu tip değiĢiklikler hak talebinde bulunma hakkına bağlı olarak,
mal sahibi ve yükleniciyi bağlar.
Öneri Talebi: Öneri talepleri, projede önerilen değiĢiklikleri tanımlayan ve M/M
tarafından hazırlanan yazılı belgelerdir. M/M yorumlama talebine, sözleĢme tutarı ya
da süresinde düzenleme gerektiren öneri talebiyle cevap verebilir. M/M aynı
zamanda mal sahibinin talep ettiği ikamelerde yükleniciye, ikamenin maliyet ve süre
üzerindeki etkilerini soruĢturmak için bir öneri talebi yayınlayabilir. M/M öneri
talebini, AIA G709- Öneri Talebi- formuna benzer bir form yayınlayarak baĢlatabilir.
Yorumlama: Yüklenici herhangi bir hata, tutarsızlık, eksiklik ya da çeliĢki
durumunda hiç gecikmeden M/M’e haber vermelidir. M/M, mal sahibi ya da
yüklenicinin yazılı talepleri doğrultusunda yorumlama yapmakla ve sözleĢme
belgelerinin gereksinimlerine uygun karar vermekle sorumludur. SözleĢme
belgelerini M/M hazırladığı için anlamlarını onların yorumlaması uygundur.
Yorumlamalar makul çabuklukta, yazılı olarak ve çizim ve Ģartnamelerle
desteklenerek yayınlanmalıdır. M/M yorumlamalarını mal sahibi ya da yükleniciden
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bağımsız olarak, sadece sözleĢme belgelerine göre yapmalı ve yorumlama yaparken
tarafsız olmalıdır.
2.7.3 Yüklenici tarafından gönderilen değiĢiklik formları
DeğiĢiklik Emri Talebi: Mal sahibinin talebinin alınmasıyla ya da yüklenici
tarafından değiĢiklik emri baĢlatıldığında, yüklenici sözleĢme tutarı ve süresinde
önerilen değiĢikliği tanımlayan bir değiĢiklik emri talebi teslim eder. DeğiĢiklik emri
talebi, yüklenicinin gerekli olduğunu düĢündüğü önerilen değiĢiklikleri baĢlatmak
için, yüklenici tarafından kullanılabilir. DeğiĢiklik emri talebi için kullanılan standart
form CSI 13.6A formudur.
Yorumlama Talebi: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde yeterince açıklanmamıĢ ya da
detaylandırılmamıĢ bir iĢ maddesi hakkında soru sormak ve yorumlama istemek için
yorumlama talebini kullanabilir. AIA A201 ve EJCDC C–700 belgeleri M/M’in, mal
sahibinin yazılı talepleri doğrultusunda yorumlama yapmakla ve sözleĢme
belgelerinin amaç ve gereksinimlerine uygun ve anlaĢılır Ģekilde yorumlama
yayınlayacağını belirtir. Yorumlama talebi için kullanılan standart form CSI 13.2A
formudur.
Öneri Talebi:

Öneri talebi

mal sahibi

ve M/M

tarafından

yükleniciye

gönderilebileceği gibi, yüklenici tarafından mal sahibine de gönderilebilir. SözleĢme
değiĢikliği hazırlanmadan önce, yüklenicinin kendisine gönderilen öneri talebine
cevap vermesi ya da kendisinin, içinde değiĢikliğin maliyeti ve programa etkisini
belirlediği, öneri talebinde bulunması gerekir. Öneri talebi için kullanılan standart
form AIA G907 formudur.
Ġkame Talebi: Yüklenici, ikame edilecek ve sözleĢme belgelerinde ihtiyaç duyulan
malzeme ya da ekipmanın referanslarıyla birlikte tanımını içeren bir değiĢiklik emri
talebi teslim ederek, belirlenen malzeme ya da ekipmanın ikame onayını talep
edebilir. M/M önerilen ikameden kaynaklanan belgelendirmeleri hazırlamak için,
yüklenici

tarafından

önerilen

ikameleri

değerlendirmek

zorundadır.

M/M

onaylamadıkça ve bu ikameyi sözleĢme belgelerine dâhil ederek sorumluluk kabul
etmedikçe, mal sahibi herhangi bir ikameyi kabul edemez. Ġkame talebi için
kullanılan standart form CSI 13.1A formudur.
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3. AIA A201, AIA A511, CSI MASTERFORMAT BÖLÜM 01’DE (DIVISION
01) ve CSI YAPIM SÖZLEġME ĠDARESĠ KLAVUZUNDA SÖZLEġME
AÇIKLAMALARI, DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ve YORUMLAMALARINA ĠLĠġKĠN
MADDELER
Her bir sözleĢme belgesi, bir diğerini tamamlar ve bu belgeler arasında belirli bir
iliĢki vardır. Genel gereksinimler olarak da bilinen Bölüm 01, idari gereksinimler,
prosedürel gereksinimler, geçici servisler ve kontroller, performans gereksinimleri ve
yaĢam döngüsü faaliyetlerini belirler ve sözleĢme Ģartları hükümlerini detaylandırır.
“ġekil 3.1” de, Bölüm 01’in diğer belgelerle olan iliĢkisi gösterilmektedir.
AIA ve EJCDC genel Ģartlarındaki tanıma göre, tedarik gereksinimleri sözleĢme
belgelerinin bir parçası değildir. Tedarik gereksinimleri, Bölüm 01 hükümlerini
tekrarlamamalı, bunun yerine uygun Bölüm 01 kısımlarını numara ve baĢlık vererek,
teklif verecekleri ilgili bilgiye yönlendirmek için, referans göstermelidir. Teklif
güvenlik gereksinimleri, tekliflerin açılma tarihleri vb. sadece teklif verme
aĢamasında uygulanabilen hükümler, Bölüm 01’de değil tedarik gereksinimlerinde
belirtilmelidir.
Mal sahibi-yüklenici anlaĢması, referans göstererek, diğer tüm sözleĢme belgelerini
içerir. Mal sahibi-yüklenici anlaĢmasının bazı hükümleri, sözleĢme taraflarının
sorumluluklarını geniĢ detayda tanımlayan Bölüm 01’in hükümleri tarafından
tamamlanır. [2]
SözleĢmenin genel Ģartları, iĢin yapılmasını kontrol eder ve Bölüm 01’dekileri de
içeren tüm Ģartname bölümlerine geniĢ olarak uygulanır. Genel koĢulların kapsadığı
tüm konular, Bölüm 01’de detaylı olarak açıklanmalıdır.
Tamamlayıcı Ģartlar, Genel ġartlardaki bilgiyi tekrarlamamalı ya da Bölüm 01’e ait
olan konulara girmemelidir. Tamamlayıcı ġartlar ile Bölüm 01 arasındaki düzenli
koordinasyon, anlaĢmazlık, eksiklik ve tekrarlamalardan kaçınılmasını sağlar. Bölüm
01’in yetkisini onaylayan ifadeler dıĢında Tamamlayıcı ġartlar, Bölüm 01’e
yapılacak referansları içermemelidir. Diğer ġartname Bölümleri, sözleĢme Ģartlarının
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ve Bölüm 01’in idari ve prosedürel gereksinimlerine bağlıdır. ġartname bölümleri,
Bölüm 01’in içerdiği konu baĢlıklarını detaylandırır.
Çizimler, Bölüm 01’e konu olan iĢ kapsamını vb. ve sözleĢmenin bir parçası olan ya
da olmayan ilgili iĢleri grafiksel olarak tanımlar. Kalite gereksinimleri, bitiĢ
prosedürleri ve teslimler gibi Bölüm 01’in prosedürel bölümlerinin çizimlerle
koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaz. Ancak arsa kullanımı vb. diğer bölümler
çizimlerde belirtilmelidir ve çizimler ile Bölüm 01 arasında koordinasyonu gerektirir.

ġekil 3.1 : Bölüm 01’in diğer belgelerle iliĢkisi. [2]
“ġekil 3.2” de, sözleĢme Ģartları ile Bölüm 01 - Genel Gereksinimlerin
karĢılaĢtırılması gösterilmiĢtir. [2]
ġekilden de anlaĢılabileceği gibi Bölüm 01, Ģartname bölümlerine idari olarak
hükmeder ve bir projeye direkt olarak uygulanabilen detayları içerir. SözleĢme
Ģartlarıysa anlaĢmayla birlikte sözleĢme bütününün kapsamına hükmeder ve pek çok
projeye uygulanabilen sözleĢmesel prensipler ve ekler içerir.
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ġekil 3.2 : SözleĢme Ģartları ile Bölüm 01-Genel Gereksinimlerin karĢılaĢtırılması.
[2]
3.1 AIA A201-SözleĢme Genel ġartları-Belgesinde(2007) SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
SözleĢmenin genel Ģartları, iĢin yapılmasını kontrol eder ve Bölüm 01’dekileri de
içeren tüm Ģartname bölümlerine geniĢ olarak uygulanır. [2] AIA A201 - SözleĢme
Genel ġartları – belgesinde (2007), sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve
yorumlamalarına iliĢkin çeĢitli hükümler bulunmaktadır. Madde 1.1.1’de sözleĢme
belgelerinin kapsamı ve tanımı Ģu Ģekilde yapılmıĢtır;
“Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
1.1.1: SözleĢme Belgeleri: SözleĢme belgeleri, mal sahibi ile yüklenici arasında yapılan
anlaĢmada sıralanmıĢtır ve anlaĢma, sözleĢme Ģartları (genel Ģartlar ve tamamlayıcı Ģartlar),
çizimler, Ģartnameler, sözleĢme imzalanmadan önce yayınlanan zeyilname, anlaĢmada
listelenen diğer belgeler ve sözleĢme imzalandıktan sonra yayınlanan değiĢikliklerden oluĢur.
DeğiĢiklik; taraflarca imzalanan sözleĢmede yapılan yazılı düzeltme, değiĢiklik emri (change
order), yapım değiĢiklik direktifi(construction change directive) ya da mimar tarafından
yayınlanan iĢte yapılacak küçük değiĢiklik (minor change in the work) için yazılı emirdir.
…….” [37]

Madde 1.1.2’de sözleĢmenin nasıl değiĢtirilebileceği ile ilgili hüküm Ģu Ģekildedir;
“Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
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1.1.2: SözleĢme:.........SözleĢme sadece bir değiĢiklikle (modification) değiĢtirilebilir…” [37]

Madde 2.2’de mal sahibinden gereksinim duyulan bilgi ve hizmetlere yönelik
hükümler bulunmaktadır. Bu madde altında bulunan 2.2.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 2: Mal Sahibi
2.2: Mal Sahibinden Gereksinim Duyulan Bilgi ve Hizmetler
2.2.1: ĠĢe baĢlamadan önce, yüklenici mal sahibinden yazılı olarak, sözleĢmede belirttiği
yükümlülükleri yerine getirebilmesini sağlayacak finansal düzenlemeler yaptığını gösteren
makul bir kanıt isteyebilir. Daha sonra yüklenici, eğer mal sahibi sözleĢme belgelerinde
belirtilen ödemeyi yükleniciye yapmazsa, iĢte bir değiĢiklik sözleĢme bedelini değiĢtirirse ya
da yüklenici mal sahibinin ödemeleri zamanında yapamaması durumda kaygı duyarsa böyle bir
kanıt talep edebilir. Mal sahibi böyle bir kanıtı, değiĢiklikten etkilenen iĢin ya da iĢin bir
bölümünün baĢlaması ya da devamı öncesinde bir durum olarak sunmalıdır. Mal sahibi kanıtı
sunduktan sonra, yükleniciye bildirmeden bu tip finansal düzenlemeleri önemli Ģekilde
değiĢtirmemelidir.” [37]

Mal sahibinin iĢi durdurma hakkına yönelik hükümler Madde 2.3’te Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 2: Mal Sahibi
2.3: Mal Sahibinin ĠĢi Durdurma Hakkı: Eğer yüklenici, Madde 12.2’de gerek duyulan
sözleĢme belgelerinin gereksinimlerine uygun olmayan iĢi düzeltmezse ya da iĢi sözleĢme
belgelerine uygun olarak yapmamaya devam ederse, mal sahibi yükleniciye yazılı bir emirle iĢi
ya da iĢin bir bölümünü durdurma talimatı (bu talimatı meydana getiren durum ortadan
kalkıncaya kadar) verebilir ancak, mal sahibinin iĢi durdurma hakkı, mal sahibi tarafından bu
hakkın yüklenici ya da diğer kiĢi ya da kuruluĢun menfaatine kullanmada bir artıĢ
yaratmamalıdır. (Madde 6.1.3’te gerek duyulan kapsam dıĢında).” [37]

Madde 2.4’te mal sahibinin iĢi gerçekleĢtirme hakkına iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 2: Mal Sahibi
2.4: Mal Sahibinin ĠĢi GerçekleĢtirme Hakkı: Eğer yüklenici, sözleĢme belgelerine uygun
olarak iĢi gerçekleĢtiremez ya da yükümlülüğünü yerine getiremezse ve mal sahibinin bu iĢleri
düzeltmesi gerektiğini belirten yazılı uyarısını aldıktan sonra da baĢarısız olursa, yazılı emirden
10 gün sonra kanuni yollara uygun olarak, mal sahibi bu tip kusurları düzeltebilir. Böyle bir
durumda, yüklenicinin hatalı iĢlerini düzeltme maliyetinden kaynaklanan, mal sahibinin
giderleri ve mimarın ek servis bedelini içeren uygun bir değiĢiklik emri(change order)
yayınlanabilir. Mal sahibi tarafından gerçekleĢtirilecek bu eylem ve yüklenici ödemelerinden
kesilecek miktar, mimarın önceki onayına tabidir. Yüklenicinin hatasından kaynaklanan
ödemeler hatalı iĢ miktarını karĢılamada yetersizse, yüklenici farkı mal sahibine ödemelidir.”
[37]

Madde 3.2.4’te, yüklenicinin mimarın yaptığı açıklama ve talimatların sözleĢme
bedeli ya da süresinde artıĢ yarattığına inandığı durumlarda yapması gerekenler Ģu
Ģekilde açıklanmıĢtır;
“Madde 3: Yüklenici
3.2: Yüklenici Tarafından SözleĢme Belgelerinin ve Arsa KoĢullarının Gözden Geçirilmesi
3.2.4: Eğer yüklenici, yüklenici tarafından Madde 3.2.2 ve 3.2.3’e uygun olarak gönderilen
uyarı ya da bilgi taleplerine cevap olarak mimarın yaptığı açıklama ya da talimatların sözleĢme
bedeli ve süresinde artıĢ yarattığına inanıyorsa, Madde 15’e uygun olarak hak talebinde
bulunabilir……….” [37]

Madde 3.4.2’de yüklenicinin nasıl ikame yapabileceği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
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“Madde 3: Yüklenici
3.4: ĠĢ Gücü ve Malzemeler
3.4.2: Madde 3.12.8 ya da 7.4’e göre mimar tarafından yetki verilen iĢte küçük değiĢiklikler
durumu dıĢında, mimarın değerlendirmesinden sonra, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik
direktifine uygun olarak, sadece mal sahibinin yazılı izni ile yüklenici ikame yapabilir.” [37]

Madde 3.7.4’te gizli ya da bilinmeyen durumlara iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar ve Yasalara Uygunluk
3.7.4: Gizli ya da Bilinmeyen Durumlar: Eğer yüklenici arsada (1) sözleĢme belgelerinde
belirtilenden önemli bir Ģekilde farklılık gösteren yüzey altı ya da baĢka gizli fiziki koĢullarla
ya da (2) sözleĢme belgelerinde belirtilen yapım aktiviteleri karakterinde doğal karĢılanan ve
olağan bir Ģekilde mevcut olduğu bilinen durumdan önemli bir Ģekilde farklılık gösteren
alıĢılmadık nitelikte bilinmeyen gizli fiziki koĢullarla karĢı karĢıya gelirse, duruma müdahale
edilmeden önce ve herhangi bir durumda en geç durumun gözlenmesinden itibaren 21 gün
içinde yüklenici, mal sahibi ve mimara durumu bir an önce bildirmelidir. Mimar zaman
kaybetmeden durumu incelemelidir ve eğer durumun gerçekten de farklı olduğuna ve sözleĢme
bedeli ya da süresinde bir artma ya azalma yaratacağına karar verirse, sözleĢme bedeli ya da
süresi ya da her ikisinde de uygun bir düzenleme tavsiye eder. Eğer mimar, arsadaki koĢulların
sözleĢme belgelerinde belirtilenden farklı olmadığına ve sözleĢmede herhangi bir değiĢiklik
yaratmadığına karar verirse, mimar zaman kaybetmeden ve nedenlerini belirterek mal sahibi ve
yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Eğer herhangi bir taraf, mimarın verdiği karar ya da
tavsiye üzerinde anlaĢamazsa, o taraf Madde 15’te belirtilen Ģekilde sürece devam edebilir.”
[37]

Madde 3.7.5, Madde 3.7.4’ün devamı niteliğindedir. Madde 3.7.5’te sözleĢme
belgelerinde belirtilmeyen insan kalıntılarıyla(ceset vb.) ya da mezar iĢaretleri,
arkeolojik saha ya da bataklık arazi ile karĢılaĢıldığında yapılması gerekenler Ģu
Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar ve Yasalara Uygunluk
3.7.5: Eğer iĢ devam ederken yüklenici, sözleĢme belgelerinde belirtilmeyen insan
kalıntılarıyla(ceset vb.) karĢılaĢır ya da mezar iĢaretleri, arkeolojik saha ya da bataklık arazi
varlığını fark ederse, yüklenici derhal durumu etkileyecek iĢlemlerini durdurmalı ve mal sahibi
ile mimarı bilgilendirmelidir. Bu gibi bir uyarı alındıktan sonra mal sahibi iĢe devam etmesi
için ihtiyaç duyulan hükümet yetkisini alabilmek için gerekli olan tüm eylemlerde
bulunmalıdır. Mal sahibi tarafından baĢka bir talimat almadıkça yüklenici, bu tip iĢlerini
durdurmalı ancak durumu etkilemeyecek iĢlerine devam etmelidir. Bu gibi kalıntıların ya da
özelliklerin mevcudiyetinden kaynaklanan sözleĢme bedeli ya da süresinde yapılacak
düzenleme talepleri, Madde 15’te belirtilen Ģekilde yapılmalıdır.” [37]

Ödeneklere iliĢkin hükümler Madde 3.8’de bulunmaktadır. Bu madde altında
bulunan Madde 3.8.2.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.8: Ödenekler
3.8.2.3: SözleĢme belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, maliyetler (costs) ödeneklerden
(allowances) fazla ya da eksikse, sözleĢme tutarı değiĢiklik emrine(change order) uygun olarak
düzenlenmelidir. DeğiĢiklik emri miktarı, gerçek maliyet ve Bölüm 3.8.2.1’deki ödenekler
arasındaki farkı ve Bölüm 3.8.2.2’deki yüklenici maliyetlerindeki değiĢiklikleri (Changes in
the contractor’s costs) yansıtmalıdır.” [37]
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Madde 3.10.2’de yüklenicinin bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden
geçirilmesi için gerekli olan süre ya da sözleĢme bedeli düzenlemelerinin nasıl
yapılacağına iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.10: Yüklenicinin Yapım Programı
3.10.2:………Eğer yüklenici, bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden geçirilmesi
için gerekli olan süre uzatımına ya da sözleĢme bedelinde bir artıĢa hak kazanamaz.” [37]

Yüklenicinin mal sahibine saha değiĢikliklerini ve yapım sırasında yapılan seçimleri
göstermek için sahada bulundurması gereken belgeler Madde 3.11’de Ģu Ģekilde
ifade edilmiĢtir;
“Madde 3: Yüklenici
3.11: Sahadaki Belgeler ve Numuneler: Yüklenici, mal sahibine saha değiĢikliklerini (field
changes) ve yapım sırasında yapılan seçimleri göstermek için, sahada çizimler, Ģartnameler,
zeyilname, değiĢiklik emri(change order), onaylanmıĢ imalat çizimleri(shop drawings), ürün
bilgileri, numuneler(samples), gerekli benzer teslimler (submittals) ve diğer tüm
değiĢikliklerin(modifications) birer kopyasını, düzgün bir sırada ve iĢaretlenmiĢ olarak
bulundurmalıdır...........” [37]

Ġmalat çizimleri, ürün bilgileri ve numunelere iliĢkin hükümlerin bulunduğu Madde
3.12 altında bulunan Madde 3.12.8’de Ģu hükümler bulunmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.12: Ġmalat Çizimleri, Ürün Bilgileri ve Numuneler
3.12.8: ĠĢ, kabul edilmiĢ teslimlere uygun olmalıdır. Ancak yüklenici, mimarı teslim sırasında
bir sapmadan haberdar etmedikçe ve mimar bu sapmayı iĢte küçük bir değiĢiklik, değiĢiklik
emri ya da yapım değiĢiklik direktifi olarak onaylayıp sapmaya yetki vermedikçe, mimarın
imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da benzer teslimleri onaylaması, yükleniciyi
sözleĢme belgeleri gereksinimlerindeki sapmaların sorumluluğundan kurtarmaz..........” [37]

Mimar’ın sözleĢme idaresindeki görevleri, Madde 4.2.8’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.8: Mimar, değiĢiklik emri ve yapım değiĢiklik direktifi hazırlar ve Madde 7.4’te belirtildiği
gibi iĢte küçük değiĢikliklere yetki verebilir. Mimar, Madde 3.7.4’te belirtildiği gibi gizli ve
bilinmeyen durumlarla ilgili inceleme yapar, karar verir ve tavsiyede bulunur.” [37]

Mimar’ın yorumlama yapması ile ilgili hükümler Madde 4.2.11’de Ģu Ģekildedir;
“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.11: Mimar, mal sahibi ya da yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilen sözleĢme
belgeleri gereksinimleri ve performansına iliĢkin konularda yorumlama yapar ve karar verir.
Mimarın bu taleplere cevabı yazılı ve üzerinde anlaĢılan süre içerisinde ya da makul
çabuklukta olmalıdır.” [37]

Mimar’ın yorumlamaları nasıl yapması gerektiği Madde 4.2.12’de Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;

92

“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.12: Mimarın yorumlama ve kararları, yazılı ya da çizim formatında ve sözleĢme
belgelerinin amacıyla tutarlı ve anlaĢılır olmalıdır. Bu tip yorumlamalar yaparken ya da karar
verirken mimar, mal sahibi ve yüklenicinin dürüst performanslarını korumaya gayret etmeli,
herhangi birinin tarafında olarak yorumlama ve kararlarını göstermemeli ve iyi niyetle sunulan
bu yorumlama ve kararların sonucundan sorumlu tutulmamalıdır.” [37]

Mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa, ne yapılması
gerektiği Madde 5.2.3’te Ģu Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 5: Alt-Yükleniciler
5.2: ĠĢ Kısımları Ġçin Alt-SözleĢme ve Diğer SözleĢmelerin Ġhaleleri
5.2.3: Eğer mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa, yüklenici
mal sahibinin karĢı çıkmayacağı baĢka bir öneri yapabilir. Eğer önerilen ancak reddedilen altyüklenici makul bir Ģekilde iĢi gerçekleĢtirebilme yeteneğine sahipse, sözleĢme tutarı ve süresi,
varsa, böyle bir değiĢiklikten meydana gelen aradaki farka göre yükseltilir ya da düĢürülür ve
ikame alt-yüklenici iĢe baĢlamadan önce uygun bir değiĢiklik emri yayınlanır. Ancak yüklenici,
alt-yüklenici isimlerini verirken gerektiği gibi zamanında ve duyarlı davranmadıkça, böyle
değiĢiklikler için sözleĢme tutarı ya da süresinde artıĢa izin verilmemelidir.” [37]

AIA A201 belgesinde, iĢ değiĢikliklerine iliĢkin hükümler Madde 7’de
bulunmaktadır. Madde 7 altında bulunan alt-baĢlıklar Ģunlardır;
7.1 Genel
7.2 DeğiĢiklik emirleri
7.3 Yapım değiĢiklik direktifleri
7.4 ĠĢte küçük değiĢiklikler
Madde 7.1.1’de, iĢte değiĢikliğin nasıl yapılması gerektiği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.1: ĠĢte değiĢiklik, sözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan,
değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük değiĢiklik emri ile Madde 7’de ve
sözleĢme belgelerinde belirtilen kısıtlamalara bağlı olarak yapılabilir.” [37]

Madde 7.1.2’de değiĢiklik emirlerine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.2: DeğiĢiklik emri; mal sahibi, yüklenici ve mimar arasındaki anlaĢmaya dayanır, yapım
değiĢiklik direktifi; mal sahibi ile mimarın anlaĢmasını gerektirir, anlaĢma yüklenici tarafından
kabul edilebilir ya da edilmez, iĢte küçük değiĢiklik emri; sadece mimar tarafından
yayınlanabilir.” [37]

ĠĢte değiĢikliğin yüklenici tarafından ne zaman uygulanması gerektiği, Madde
7.1.3’te Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
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7.1: Genel
7.1.3: ĠĢte değiĢiklikler, uygulanabilir sözleĢme belgeleri hükümleri altında
gerçekleĢtirilmelidir ve yüklenici, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük
değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce uygulamaya baĢlamalıdır.” [37]

Madde 7.2.1’de değiĢiklik emri tanımı Ģu Ģekilde yapılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.2: DeğiĢiklik Emirleri
7.2.1: DeğiĢiklik emri mimar tarafından hazırlanan, yüklenici, mal sahibi ve mimar tarafından
imzalanan bir yazılı araçtır ve aĢağıdaki maddeler üzerinde anlaĢmaya varıldığını belirtir;
.1: ĠĢte değiĢiklik
.2: Varsa, sözleĢme bedelindeki düzenleme miktarı
.3: Varsa, sözleĢme süresindeki düzenleme kapsamı” [37]

Yapım değiĢiklik direktifi, Madde 7.3.1’de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.1: Yapım değiĢiklik direktifi mimar tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve mimar
tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak değiĢiklikleri yönlendirir.
Yapım değiĢiklik direktifi ile mal sahibi, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, eklemeler, çıkarmalar
ya da revizyonları içeren sözleĢmenin genel kapsamı içinde iĢte değiĢiklik emri verebilir.
SözleĢme tutarı ya da süresindeki düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.” [37]

Madde 7.3.2’de yapım değiĢiklik direktifinin hangi Ģartlar altında kullanılabileceği Ģu
Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.2: Bir yapım değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri Ģartlarında bütünsel bir anlaĢma
olmadığında kullanılır.” [37]

Bir değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme süresinde bir düzenleme
gerektiriyorsa, bu düzenlemenin nasıl yapılması gerektiği Madde 7.3.3’te Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.3: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi(construction change directive) sözleĢme bedelinde
bir düzenleme gerektiriyorsa, düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.1: Düzgün olarak ayrıntıları belirlenmiĢ ve değerlendirme izni almak için yeterli
doğrulayıcı bilgiyle desteklenmiĢ götürü usulü sözleĢmenin(lump sum) karĢılıklı kabulü,
.2: SözleĢmede belirtilen ya da daha sonra üzerinde anlaĢılan birim fiyatlar,
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak kabul
edilebilir sabit (fixed) ücret ya da yüzde ücreti (percentage fee) ya da
.4: Madde 7.3.7’de belirtildiği Ģekilde” [37]
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SözleĢme bedelindeki düzenlemelerin, birim fiyatlar temel alınarak yapılacağı
koĢullar, Madde 7.3.4’te Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.4: Eğer birim fiyatlar sözleĢme belgelerinde belirtildiyse ya da daha sonra üzerinde
anlaĢıldıysa, bu birim fiyatlar sözleĢme bedelinde yapılacak düzenlemelere temel
oluĢturmalıdır. (Ancak, baĢlangıçta tahmin edilen miktarlar, önerilen değiĢiklik emri ya da
yapım değiĢiklik direktifinde önemli bir Ģekilde değiĢtiyse ve bu nedenle birim fiyatların
önerilen iĢ miktarlarına uygulanması mal sahibi ya da yükleniciye önemli bir haksızlık
yapılmasına neden oluyorsa, uygulanabilir birim fiyatların adil olarak düzenlenmesi Ģartıyla.)”
[37]

Madde 7.3.5’te, yapım değiĢiklik direktifi alındığında yüklenicinin yapması
gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.5: Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, yüklenici bir an önce iĢteki değiĢikliğe
baĢlamalıdır ve mimara, eğer varsa, yapım değiĢiklik direktifinde karar verilen sözleĢme süresi
ya da tutarında önerilen düzenlemelerin yöntemi üzerinde anlaĢıp anlaĢmadığını belirtmelidir.”
[37]

Yapım değiĢiklik direktifi yüklenici tarafından imzalandığında, meydana gelecek
anlaĢma, Madde 7.3.6’da Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.6: Yüklenici tarafından imzalanan yapım değiĢiklik direktifi, yüklenicinin sözleĢme tutarı
ve süresindeki düzenlemeler ya da bu düzenlemeler için karar verme yöntemi üzerinde
anlaĢtığını gösterir. Bu anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve bir değiĢiklik emri olarak kayda
geçer.” [37]

Madde 7.3.7’de sözleĢme bedelinde yapılacak düzenlemenin nasıl olması gerektiği
Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.7: Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme bedelinde yapılacak
düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar, değiĢikliğe (sözleĢme bedelinde bir artıĢ varsa,
anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir miktar ya da anlaĢmada böyle bir miktar
belirlenmediyse makul bir miktarı içeren) atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama
ve tasarruflarını temel alan düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve
Madde 7.3.3.3’e göre yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve
listelenmiĢ muhasebe verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve sunmalıdır. SözleĢme
belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, Madde 7.3.7’deki kararların maliyetleri aĢağıdakilerle
sınırlanmalıdır;
.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma tarafından
ihtiyaç duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri(fringe benefits) ve çalıĢanların tazminat
sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman kiralama
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maliyetleri (el aletleri dıĢında)
.4: Kefalet(bond) ve sigorta(insurance) primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri(permit fees),
satıĢlar, kullanım ve iĢle ilgili benzer vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin ilave
maliyetleri.” [37]

Yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı Madde 7.3.8’deĢu
Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.8: SözleĢme tutarında net düĢüĢe yol açan değiĢiklik ya da eksiltme (deletion) için
yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı, mimar tarafından onaylanan
gerçek net maliyettir(actual net cost). Ġlgili iĢi ya da ikameleri kapsayan eklemeler ve krediler
değiĢikliğin içine katıldığı zaman, izin verilen genel gider ve kar (ya da yüklenici ücretindeki
düzenlemeler), varsa, değiĢikliğe bağlı olarak net artıĢ temel alınarak hesaplanır.” [37]

Madde 7.3.9’da yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai
kararı verilirken, yüklenicinin yapacağı ödeme baĢvurularına yönelik hükümler Ģu
Ģekildedir;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.9: Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai kararı verilirken
yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için ödeme baĢvurusuyla birlikte
ödeme talebinde bulunabilir. Mimar bu maliyetlerin ödemeleri için aylık onaylama kararları ile
ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar verdiği makul olarak
düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın maliyetle ilgili geçici kararı, sözleĢme
bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan temele göre düzenlemelidir. (Herhangi bir tarafın bu
konuda anlaĢmazlığa düĢmesi ve Madde 15’e uygun olarak hak talebinde bulunabilmesine
bağlı olarak)” [37]

Madde 7.3.10’da mal sahibi ile yüklenicinin sözleĢme süresi ve bedeli üzerindeki
anlaĢması Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.10: Mal sahibi ve yüklenici, sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın verdiği
kararı kabul ederse ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya varılırsa, böyle bir anlaĢma hemen
yürürlüğe girer ve mimar bir değiĢiklik emri hazırlar. DeğiĢiklik emirleri, yapım değiĢiklik
direktifinin bir kısmı ya da bütünü için yayınlanabilir.” [37]

Madde 7.4’te anlatılan iĢte küçük değiĢikliklere iliĢkin hükümler Ģunlardır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.4: ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir
düzenleme gerektirmeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte küçük değiĢiklik
emri verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından onaylanan yazılı
emirlerden etkilenir ve mal sahibi ile yükleniciyi bağlar.” [37]

Madde 8.3’te gecikmeler ve süre uzatımlarına iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu
madde altında bulunan Madde 8.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
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“Madde 8: Süre
8.3: Gecikmeler ve Süre Uzatımları
8.3.1: Eğer yüklenici, iĢin baĢlangıcında ya da iĢ devam ederken herhangi bir zaman, mal
sahibi, mimar, mal sahibinin çalıĢtırdığı ayrı bir yüklenici ya da baĢka bir çalıĢanın bir eylemi
ya da ihmali, iĢte yapılması emredilen bir değiĢiklik, iĢçi-iĢveren uyuĢmazlığı, yangın,
teslimatlarda alıĢılmadık bir gecikme, yüklenicinin kontrolü dıĢında kaçınılmaz kazalar ya da
diğer sebepler, mal sahibi tarafından askıda olan bir hukuki ihtilafla ilgili yetki verilen bir
gecikme ya da mimar tarafından gecikme yaratacağına karar verilen diğer sebepler nedeniyle
gecikme yaĢarsa, sözleĢme süresi mimarın karar vereceği Ģekilde, makul olarak bir değiĢiklik
emiyle uzatılır.” [37]

HakediĢ ödemelerine iliĢkin hükümlerin Madde 9.3’te yer almaktadır. Bu madde
altında bulunan Madde 9.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.3: HakediĢ Ödemeleri
9.3.1.1: “Madde 7.3.9’da belirtildiği gibi, bu tip baĢvurular yapım değiĢiklik direktifi ile ya da
mimarın geçici kararıyla uygun olarak yetki verilmiĢ ancak değiĢiklik emrine henüz dâhil
edilmemiĢ iĢteki değiĢikliklerle ilgili ödeme talepleri içerebilir.” [37]

Madde 9.7’de ödeme yapmada meydana gelebilecek aksamalara iliĢkin hükümler Ģu
Ģekildedir;
“Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.7: Ödeme Yapmada Aksaklıklar: Eğer mimar, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına
rağmen, yüklenicinin yaptığı ödeme baĢvurusunu aldıktan sonra 7 gün içinde ödeme onayı
(certificate of payment) vermezse ya da mal sahibi sözleĢme belgelerinde mimar tarafından
onaylanmıĢ ya da bir anlaĢmazlık çözümünde hak kazanılmıĢ olan tarihten itibaren 7 gün
içinde yükleniciye ödeme yapmazsa, mal sahibi ve mimara 7 gün ilave süre veren yazılı uyarıyı
yaptıktan sonra yüklenici ödemeyi alana kadar iĢi durdurabilir. SözleĢme süresi uygun olarak
uzatılmalı ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme, iĢe yeniden baĢlama
ve sözleĢme belgelerinde belirtilen artı faizleri karĢılayacak Ģekilde arttırılmalıdır.” [37]

Kesin tamamlanma ve son ödemeye iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 9.10 altında
bulunan Madde 9.10.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.10: Kesin Tamamlanma ve Son Ödeme
9.10.3: Eğer kısmi tamamlanma sonrasında (substantial completion), kesin tamamlanma
yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen önemli bir Ģekilde gecikirse ya da
yayınlanan bir değiĢiklik emri son tamamlanmayı etkiliyorsa ve mimar da bunu doğruluyorsa,
mal sahibi yüklenicinin baĢvurusuyla ve mimarın onayıyla birlikte sözleĢmeyi feshetmeden,
bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme yapmalıdır……………” [37]

Zararlı maddelere iliĢkin hükümlerden olan Madde 10.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.1: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün
gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da sözleĢme
belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler, bu maddelerden
(asbest ve poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu maddelerle sınırlı olmayan)
kaynaklanan tahmin edilen fiziki yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici
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durumu fark ettiğinde zaman kaybetmeden bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara
durumu yazılı olarak açıklayan bir rapor sunmalıdır.” [37]

Madde 10.3 altında yer alan bir diğer madde olan Madde 10.3.2 hükümleri ise
Ģöyledir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.2: Yüklenicinin yazılı uyarısının alınmasından sonra mal sahibi, yüklenici tarafından rapor
edilen bu maddelerin var olup olmadığını doğrulamak ve arsada bu maddeler mevcutsa zararsız
hale getirilmesini sağlamak için lisanslı bir laboratuar hizmeti almalıdır. SözleĢme belgelerinde
baĢka türlü gereksinim duyulmadıkça mal sahibi, yüklenici ve mimara bu zararlı maddelerin
var olup olmadığını test edecek ve eğer bu maddeler varsa sahadan uzaklaĢtıracak ya da
zararsız hale getirecek kiĢi ya da kuruluĢların adını ve niteliklerini yazılı olarak bildirmelidir.
Yüklenici ve mimar, mal sahibi tarafından önerilen bu kiĢi ya da kuruluĢlara kabul edilebilir bir
itirazları olup olmadığını zaman kaybetmeden yazılı olarak mal sahibine bildirmelidir. Eğer
yüklenici ya da mimardan herhangi biri, mal sahibi tarafından önerilen kiĢi ya da kuruluĢa
itiraz ederse mal sahibi, yüklenici ve mimarın itiraz etmedikleri bir kiĢi ya da kuruluĢu
önermelidir. Bu maddeler zararsız hale getirildikten sonra, zararlı maddeden etkilenen alandaki
iĢ, mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına uygun olarak devam etmelidir. DeğiĢiklik emriyle
sözleĢme süresi uygun olarak ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme ve
iĢe yeniden baĢlama maliyetlerini karĢılayacak Ģekilde uzatılmalıdır.” [37]

Zararlı maddelere iliĢkin bir diğer madde olan Madde 10.3.4 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.4: Mal sahibi, Madde 10.3’te belirtilen, sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulmayan ve
yüklenici tarafından sahaya getirilen maddelerden sorumlu tutulmamalıdır. Mal sahibi,
sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulan (yüklenicinin bu tip maddeleri kullanma ya da
bakımında yapacağı kusur ya da ihmali kapsamı dıĢında) maddelerden sorumlu olmalıdır.” [37]

Madde 10.3.5’te de zararlı maddelere iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu madde
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.5: Yüklenici, arsaya taĢıdığı ya da bakımında ihmalkâr davrandığı zararlı maddelerin
iyileĢtirilmesi ya da mal sahibinin kusur ya da ihmalinden kaynaklanan maliyet ve giderler
dıĢında, yüklenicinin Madde 10.3.1 altında bulunan sorumluluklarını yerine getirememesi
durumunda meydana gelen maliyet ve giderlerden mal sahibini korumalı ve tazmin etmelidir.”
[37]

Sigorta ve kefaletlere (bond) iliĢkin hükümler Madde 11’de bulunmaktadır. Madde
11.3’te ise mülk sigortası hükümleri yer almaktadır. Bu madde altında bulunan
Madde 11.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası (property insurance)
11.3.1: “BaĢka türlü belirtilmedikçe, mal sahibi (projenin yer aldığı alanda yasal olarak iĢ
yapmaya yetkili olan Ģirket ya da Ģirketler içinde) yüklenicinin all-risk (tüm tehlikeler) sigorta
formu ya da eĢdeğer poliçe formunda yazılı olan mülk sigortasını (arsada yapılmakta olan,
opsiyonlu sigorta kapsamı dıĢında kalan tutar haricinde yenileme maliyeti temel alınan proje
bütününün toplam değerini oluĢturan; baĢlangıç aĢamasındaki sözleĢme bedeli+sonradan
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yapılan sözleĢme değiĢikliklerinin değeri ve tedarik edilen ya da diğer kiĢiler tarafından
montajı yapılmıĢ olan malzemelerin maliyeti) satın almalı ve devamlılığını sağlamalıdır.” [37]

Madde 11.3.1 altında yer alan Madde 11.3.1.2 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.1.2: Eğer mal sahibi, sözleĢme tarafından gereksinim duyulan ve Madde 11.3.1.1’de
tanımlanan bütün sigorta kapsamıyla birlikte böyle bir mülk sigortası satın almayı
düĢünmüyorsa, iĢ baĢlamadan önce yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Yüklenici bu
durumda, iĢte görev alan alt-yüklenici, alt-altyüklenici ve kendi menfaatlerini koruyacak
sigortayı satın alabilir. Uygun bir değiĢiklik emriyle sigortaya bağlı maliyetler mal sahibine
yüklenmelidir…….” [37]

Madde 11.3 altında yer alan bir diğer madde, Madde 11.3.4’tür. Bu maddenin
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.4: Eğer yüklenici, burada tanımlananlardan baĢka risklerin sigortaları ya da kayıpların
diğer özel nedenlerinin de mülk sigortası poliçesine eklenmesini yazılı olarak talep ederse mal
sahibi, eğer mümkünse, bu sigortaları da eklemelidir. Bu sigortalardan kaynaklanacak
maliyetler, uygun bir değiĢiklik emriyle yükleniciye yüklenmelidir.” [37]

Mülk sigortasına iliĢkin hükümlerin yer aldığı son madde olan Madde 11.3.9
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.9: SigortalanmıĢ bir kayıp meydana geldiği takdirde, ilgili bir tarafça yazılı olarak
gereksinim duyulursa, mal sahibi vekil olarak, kendi görevlerinin gerçek performansı için
kefalet (bond) vermelidir. Gereken kefaletlerin maliyeti, vekâleten sağlanan gelire karĢı talep
edilebilir. Mal sahibi, sağlanan geliri (mal sahibinin, ilgili tarafların vardıkları anlaĢmaya ya da
mal sahibi-yüklenici anlaĢmasında seçilmiĢ olan bağlayıcı anlaĢmazlık çözüm yöntemine
uygun olarak dağıtması gereken) ayrı bir hesapta tutmalıdır. Böyle bir kaybın ardından, baĢka
özel bir anlaĢma yapılmadıysa ve mal sahibi sebepsiz sözleĢmeyi feshetmedikçe hasar gören
mülk değiĢimi, yüklenicinin Madde 7’ye uygun olarak yapacağı iĢ değiĢiklik uyarısının
ardından yüklenici tarafından gerçekleĢtirilmelidir.” [37]

ĠĢin açığa çıkmasına (uncovering of work) iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 12.1
atında bulunan Madde 12.1.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.1: Eğer iĢin bir bölümü, mimarın isteğine ya da sözleĢme belgelerinde özellikle belirtilen
gereksinimlere aykırı yapıldıysa, mimar tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde,
mimarın gözlemlemesi için iĢ açığa çıkarılmalıdır ve hatalı iĢin değiĢimi, sözleĢme süresinde
herhangi bir değiĢiklik yapılmadan yüklenici tarafından yapılmalıdır.” [37]

ĠĢin açığa çıkmasına (uncovering of work) iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 12.1
atında bulunan bir diğer madde olan Madde 12.1.2 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
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12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.2: Eğer iĢin bir bölümünün, iĢ açığa çıkmadan önce mimarın özellikle gözlemlemeyi talep
etmediği bir iĢ olduğu ortaya çıkarsa, mimar bu iĢi görmeyi talep edebilir ve yüklenici bu
durumda, iĢi açığa çıkarmalıdır. Eğer iĢ, sözleĢme belgelerine uygun olarak yapıldıysa, açığa
çıkma ve yenileme maliyetleri, uygun bir değiĢiklik emriyle mal sahibi tarafından
karĢılanmalıdır…..” [37]

Madde 14.3’te mal sahibi tarafından iĢin sebepsiz durdurulmasına iliĢkin hükümler
bulunmaktadır. Bu madde altında bulunan Madde 14.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.1: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir kısmını,
karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara vermesini emredebilir.”
[37]

Madde 14.3 altında yer alan bir diğer madde olan Madde 14.3.2 hükümleri ise Ģu
Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.2: SözleĢme bedeli ve süresinde, Madde 14.3.1’de anlatılan, iĢin durdurulması,
ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana gelen maliyet ve süre artıĢı için
düzenleme yapılmalıdır. SözleĢme bedeli düzenlemelerine kar da katılmalıdır. AĢağıdaki
durumlar için herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır;
.1: ĠĢ yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedenle durdurulur, ertelenir ya da iĢe ara verilirse,
.2: SözleĢmede yer alan farklı bir hükümle, makul bir düzenleme yapıldıysa ya da
reddedildiyse.” [37]

Mal sahibinin iĢi sebebiz feshetme hakkına iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde
14.4.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.4: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Feshedilmesi
14.4.1: Mal sahibi, herhangi bir zaman, sebep göstermeden iĢi feshedebilir.” [37]

Madde 15.1’de hak taleplerine iliĢkin hükümler yer almaktadır. Bu madde altında yer
alan Madde 15.1.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.3: SözleĢme Performansına Devam Edilmesi: Askıda olan bir hak talebinin nihai
çözümünde (yazılı olarak baĢka Ģekilde üzerinde anlaĢılmadıysa ya da Madde 9.7 ve Madde
15’te belirtildiği Ģekil dıĢında) yüklenici, sözleĢme performansına özenle devam etmeli ve mal
sahibi, sözleĢme belgelerine uygun olarak ödeme yapmalıdır. Mimar, ilk karar vericinin (initial
decision maker) kararına uygun olarak değiĢiklik emri hazırlamalı ve hakediĢ onayı
yayınlamalıdır.” [37]

Madde 15.1.4’te yüklenicinin, sözleĢme bedelindeki bir artıĢ için hak talebinde
bulunmak istediği durumlarda yapması gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
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“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.4: Ek Maliyetler Ġçin Hak Talebi: Eğer yüklenici, sözleĢme bedelindeki bir artıĢ için hak
talebinde bulunmak istiyorsa, iĢin uygulanmasına baĢlamadan önce burada belirtildiği gibi bir
yazılı uyarı vermelidir…..” [37]

Madde 15.1.5.1’te yüklenicinin, sözleĢme süresindeki bir artıĢ için hak talebinde
bulunmak istediği durumlarda yapması gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.5: Ek Süre Ġçin Hak Talebi
15.1.5.1: Eğer yüklenici, sözleĢme süresindeki bir artıĢ için hak talebinde bulunmak istiyorsa,
iĢin uygulanmasına baĢlamadan önce burada belirtildiği gibi bir yazılı uyarı vermelidir……”
[37]

Ek süre için yapılacak olan hak talebinin nedeni elveriĢsiz hava koĢullarıysa,
yapılması gerekenler Madde 15.1.5.2’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.5: Ek Süre Ġçin Hak Talebi
15.1.5.2: Eğer ek süre için yapılacak olan hak talebinin nedeni elveriĢsiz hava koĢullarıysa, bu
tip hak talepleri, bu süre içindeki hava koĢullarının anormal olduğunu, tahmin edilemediğini ve
programlanmıĢ yapım üzerinde olumsuz etki yarattığını gösteren veriyle desteklenerek
belgelenmelidir.” [37]

3.2 AIA A201-SözleĢme Genel ġartları-Belgesinde (2008 yılında Minnesota
Üniversitesi Projeleri Ġçin Revize Edilen Sürüm) SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
AIA tarafından Minnesota Üniversitesi’nde yapılması öngörülen projeler için 2008
yılında özel olarak geliĢtirilen A201 - SözleĢme Genel ġartları - belgesinde, sözleĢme
açıklamaları,

değiĢiklikleri

ve

yorumlamalarına

iliĢkin

çeĢitli

hükümler

bulunmaktadır. Madde 1.1.1’de sözleĢme belgelerinin kapsamı ve tanımı Ģu Ģekilde
yapılmıĢtır;
“Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
1.1.1: SözleĢme Belgeleri: SözleĢme belgeleri, mal sahibi ile yüklenici arasında yapılan
anlaĢmada sıralanmıĢtır ve anlaĢma, sözleĢme Ģartları (genel Ģartlar ve tamamlayıcı Ģartlar),
çizimler, Ģartnameler, sözleĢme imzalanmadan önce yayınlanan zeyilname, anlaĢmada
listelenen diğer belgeler ve sözleĢme imzalandıktan sonra yayınlanan değiĢikliklerden oluĢur.
DeğiĢiklik; taraflarca imzalanan sözleĢmede yapılan yazılı düzeltme, değiĢiklik emri, yapım
değiĢiklik direktifi ya da mimar tarafından yayınlanan iĢte yapılacak küçük değiĢiklik için
yazılı emirdir.” [38]

Madde 1.1.2’de sözleĢmenin nasıl değiĢtirilebileceği ile ilgili hüküm Ģu Ģekildedir;
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“Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
1.1.2: SözleĢme: SözleĢme belgeleri, yapım için sözleĢmeyi oluĢturur. SözleĢme, taraflar
arasındaki bütün ve birleĢik anlaĢmayı temsil eder ve önceki müzakereleri, sunumları ya da
anlaĢmaları yazılı ya da sözlü olarak yürürlükten kaldırır. SözleĢme sadece bir değiĢiklikle
(modification) değiĢtirilebilir…………” [38]

Mal sahibinin iĢi durdurma hakkına yönelik hükümler Madde 2.3’te Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 2: Mal Sahibi
2.3: Mal Sahibinin ĠĢi Durdurma Hakkı: Eğer yüklenici, Madde 12.2’de gerek duyulan
sözleĢme belgelerinin gereksinimlerine uygun olmayan iĢi düzeltmezse ya da iĢi sözleĢme
belgelerine uygun olarak yapmamaya devam ederse, mal sahibi yükleniciye yazılı bir emirle iĢi
ya da iĢin bir bölümünü durdurma talimatı (bu talimatı meydana getiren durum ortadan
kalkıncaya kadar) verebilir ancak, mal sahibinin iĢi durdurma hakkı, mal sahibi tarafından bu
hakkın yüklenici ya da diğer kiĢi ya da kuruluĢun menfaatine kullanmada bir artıĢ
yaratmamalıdır.” [38]

Mal sahibinin, iĢi gerçekleĢtirme hakkının anlatıldığı Madde 2.4’te, yüklenicinin
sözleĢme belgelerine uygun olarak iĢi gerçekleĢtirememe ya da yükümlülüğünü
yerine getirememe durumunda, neler yapılması gerektiği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 2: Mal Sahibi
2.4: Mal Sahibinin ĠĢi GerçekleĢtirme Hakkı: Eğer yüklenici, sözleĢme belgelerine uygun
olarak iĢi gerçekleĢtiremez ya da yükümlülüğünü yerine getiremezse ve mal sahibinin bu iĢleri
düzeltmesi gerektiğini belirten yazılı uyarısını aldıktan sonra da baĢarısız olursa, yazılı emirden
10 gün sonra kanuni yollara uygun olarak, mal sahibi bu tip kusurları düzeltebilir. Böyle bir
durumda, yüklenicinin hatalı iĢlerini düzeltme maliyetinden kaynaklanan, mal sahibinin
giderleri ve mimarın ek servis bedelini içeren uygun bir değiĢiklik emri yayınlanabilir.
Yüklenicinin hatasından kaynaklanan ödemeler hatalı iĢ miktarını karĢılamada yetersizse,
yüklenici farkı mal sahibine ödemelidir.” [38]

Madde 3.2.4’te, yüklenicinin mimarın yaptığı açıklama ve talimatların sözleĢme
bedeli ya da süresinde artıĢ yarattığına inandığı durumlarda yapması gerekenler Ģu
Ģekilde açıklanmıĢtır;
“Madde 3: Yüklenici
3.2: Yüklenici Tarafından SözleĢme Belgelerinin ve Arsa KoĢullarının Gözden Geçirilmesi
3.2.4: Eğer yüklenici, yüklenici tarafından Madde 3.2.2 ve 3.2.3’e uygun olarak gönderilen
uyarı ya da bilgi taleplerine cevap olarak mimarın yaptığı açıklama ya da talimatların sözleĢme
bedeli ve süresinde artıĢ yarattığına inanıyorsa, Madde 15’e uygun olarak hak talebinde
bulunabilir……….” [38]

Madde 3.4.2’de yüklenicinin nasıl ikame yapabileceği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 3: Yüklenici
3.4: ĠĢ Gücü ve Malzemeler
3.4.2: Madde 3.12.8 ya da 7.4’e göre mimar tarafından yetki verilen iĢte küçük değiĢiklikler
durumu dıĢında, mimarın değerlendirmesinden sonra, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik
direktifine uygun olarak, sadece mal sahibinin yazılı izni ile yüklenici ikame yapabilir.” [38]
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Arsada gizli ya da bilinmeyen durumlarla karĢılaĢılması halinde yapılması gerekenler
Madde 3.7.4’te Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 3: Yüklenici
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar, Yasalara Uygunluk ve Bilinmeyen ya da Gizli Durumlar
3.7.4: Gizli ya da Bilinmeyen Durumlar: Eğer yüklenici arsada (1) sözleĢme belgelerinde
belirtilenden önemli bir Ģekilde farklılık gösteren yüzey altı ya da baĢka gizli fiziki koĢullarla
ya da (2) sözleĢme belgelerinde belirtilen yapım aktiviteleri karakterinde doğal karĢılanan ve
olağan bir Ģekilde mevcut olduğu bilinen durumdan önemli bir Ģekilde farklılık gösteren
alıĢılmadık nitelikte bilinmeyen gizli fiziki koĢullarla karĢı karĢıya gelirse, duruma müdahale
edilmeden önce ve herhangi bir durumda en geç durumun gözlenmesinden itibaren 7 gün
içinde yüklenici, mal sahibi ve mimara durumu bir an önce bildirmelidir. Mimar zaman
kaybetmeden durumu incelemelidir ve eğer durumun gerçekten de farklı olduğuna ve sözleĢme
bedeli ya da süresinde bir artma ya azalma yaratacağına karar verirse, sözleĢme bedeli ya da
süresi ya da her ikisinde de uygun bir düzenleme tavsiye eder. Eğer mimar, arsadaki koĢulların
sözleĢme belgelerinde belirtilenden farklı olmadığına ve sözleĢmede herhangi bir değiĢiklik
yaratmadığına karar verirse, mimar zaman kaybetmeden ve nedenlerini belirterek mal sahibi ve
yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Eğer herhangi bir taraf, mimarın verdiği karar ya da
tavsiye üzerinde anlaĢamazsa, o taraf Madde 15’te belirtilen Ģekilde sürece devam edebilir.”
[38]

Madde 3.7.5, Madde 3.7.4’ün devamı niteliğindedir. Madde 3.7.5’te sözleĢme
belgelerinde belirtilmeyen insan kalıntılarıyla(ceset vb.) ya da mezar iĢaretleri,
arkeolojik saha ya da bataklık arazi ile karĢılaĢıldığında yapılması gerekenler Ģu
Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar, Yasalara Uygunluk ve Bilinmeyen ya da Gizli Durumlar
3.7.5: Eğer iĢ devam ederken yüklenici, sözleĢme belgelerinde belirtilmeyen insan
kalıntılarıyla(ceset vb.) karĢılaĢır ya da mezar iĢaretleri, arkeolojik saha ya da bataklık arazi
varlığını fark ederse, yüklenici derhal durumu etkileyecek iĢlemlerini durdurmalı ve mal sahibi
ile mimarı bilgilendirmelidir. Bu gibi bir uyarı alındıktan sonra mal sahibi iĢe devam etmesi
için ihtiyaç duyulan hükümet yetkisini alabilmek için gerekli olan tüm eylemlerde
bulunmalıdır. Mal sahibi tarafından baĢka bir talimat almadıkça yüklenici, bu tip iĢlerini
durdurmalı ancak durumu etkilemeyecek iĢlerine devam etmelidir. Bu gibi kalıntıların ya da
özelliklerin mevcudiyetinden kaynaklanan sözleĢme bedeli ya da süresinde yapılacak
düzenleme talepleri, Madde 15’te belirtilen Ģekilde yapılmalıdır.” [38]

Ödeneklere (allowances) iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 3.8 altında bulunan
Madde 3.8.2.3’de, maliyetlerin ödeneklerden fazla ya da eksik olduğu durumlarda,
sözleĢme tutarının nasıl düzenleneceğine ve değiĢiklik emri miktarının neleri
yansıtması gerektiğine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.8: Ödenekler
3.8.2.3: SözleĢme belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, maliyetler ödeneklerden
(allowances) fazla ya da eksikse, sözleĢme tutarı değiĢiklik emrine uygun olarak
düzenlenmelidir. DeğiĢiklik emri miktarı, gerçek maliyet ve Madde 3.8.2.1’deki ödenekler
arasındaki farkı ve Madde 3.8.2.2’deki yüklenici maliyetlerindeki değiĢiklikleri yansıtmalıdır.”
[38]
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Madde 3.10.2’de yüklenicinin bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden
geçirilmesi için gerekli olan süre ya da sözleĢme bedeli düzenlemelerinin nasıl
yapılacağına iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.10: Yüklenicinin Yapım Programı
3.10.2:………Eğer yüklenici, bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden geçirilmesi
için gerekli olan süre uzatımına ya da sözleĢme bedelinde bir artıĢa hak kazanamaz.” [38]

Yüklenicinin mal sahibine saha değiĢikliklerini ve yapım sırasında yapılan seçimleri
göstermek için sahada bulundurması gereken belgeler Madde 3.11’de Ģu Ģekilde
ifade edilmiĢtir;
“Madde 3: Yüklenici
3.11: Sahadaki Belgeler ve Numuneler: Yüklenici, mal sahibine saha değiĢikliklerini ve yapım
sırasında yapılan seçimleri göstermek için, sahada çizimler, Ģartnameler, zeyilname, değiĢiklik
emri, onaylanmıĢ imalat çizimleri, ürün bilgileri, numuneler, gerekli benzer teslimler ve diğer
tüm değiĢikliklerin birer kopyasını, düzgün bir sırada ve iĢaretlenmiĢ olarak
bulundurmalıdır………” [38]

Ġmalat çizimleri, ürün bilgileri ve numunelere iliĢkin hükümlerin bulunduğu Madde
3.12 altında bulunan Madde 3.12.8’de Ģu hükümler bulunmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.12: Ġmalat Çizimleri, Ürün Bilgileri ve Numuneler
3.12.8: ĠĢ, kabul edilmiĢ teslimlere (submittal) uygun olmalıdır. Ancak yüklenici, mimarı
teslim sırasında bir sapmadan haberdar etmedikçe ve mimar bu sapmayı iĢte küçük bir
değiĢiklik, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi olarak onaylayıp sapmaya yetki
vermedikçe, mimarın imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da benzer teslimleri
onaylaması, yükleniciyi sözleĢme belgeleri gereksinimlerindeki sapmaların sorumluluğundan
kurtarmaz…………” [38]

Ġlerleme raporları ve toplantılara iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 3.19 altında
bulunan Madde 3.19.1’de, ilerleme raporlarına iliĢkin hükümler Ģunlardır;
“Madde 3: Yüklenici
3.19: Ġlerleme Raporları ve Toplantılar
3.19.1: Yüklenici, mal sahibi tarafından ihtiyaç duyulan formda aylık ve yıllık ilerleme
raporları tutmalıdır. Her bir ilerleme raporu, tahmin edilen tamamlanma yüzdesini, projenin
programa uygunluğunu, uygun değilse nedenlerini ve yeni programı, her bir iĢgücü için
çalıĢılan gün sayısını ve bir sonraki ayda tamamlanması hedeflenen iĢi belirtmelidir. Bununla
birlikte, ilerleme raporları güncellenmiĢ proje programı, tüm değiĢiklik emirleri, değiĢiklikler,
resmi tebliğler(bulletins), teslim programının tahmini ve teslimlerin ve diğer ilgili belgelerin
iletim durumu ve listesidir..........” [38]

Madde 3.20.1’de, proje yönetimi enformasyon sistemine iliĢkin hükümler Ģu
Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.20: Proje Yönetimi Enformasyon Sistemi
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3.20.1: Mal sahibi, yükleniciyi internet tabanlı kendi enformasyon sistemini kullanmaya
yönlendirebilir. Bu yazılımın iĢlevselliği; plan incelemeleri, satın alma emirleri, değiĢiklik
emirleri, sözleĢme düzeltmeleri, ödeme baĢvuruları, bilgi talepleri ve projeyle ilgili belge
yönetimini içerir.” [38]

Mimar’ın sözleĢme idaresindeki görevleri, Madde 4.2.8’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.8: Mimar, değiĢiklik emri ve yapım değiĢiklik direktifi hazırlar ve Madde 7.4’te belirtildiği
gibi iĢte küçük değiĢikliklere yetki verebilir. Mimar, Madde 3.7.4’te belirtildiği gibi gizli ve
bilinmeyen durumlarla ilgili inceleme yapar, karar verir ve tavsiyede bulunur.” [38]

Mimar’ın yorumlama yapması ile ilgili hükümler Madde 4.2.11’de Ģu Ģekildedir;
“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.11: Mimar, mal sahibi ya da yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilen sözleĢme
belgeleri gereksinimleri ve performansına iliĢkin konularda yorumlama yapar ve karar verir.
Mimarın bu taleplere cevabı yazılı ve üzerinde anlaĢılan süre içerisinde ya da makul
çabuklukta olmalıdır.” [38]

Mimar’ın yorumlamaları nasıl yapması gerektiği Madde 4.2.12’de Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.12: Mimarın yorumlama ve kararları, yazılı ya da çizim formatında ve sözleĢme
belgelerinin amacıyla tutarlı ve anlaĢılır olmalıdır. Bu tip yorumlamalar yaparken ya da karar
verirken mimar, mal sahibi ve yüklenicinin dürüst performanslarını korumaya gayret etmeli,
herhangi birinin tarafında olarak yorumlama ve kararlarını göstermemeli ve iyi niyetle sunulan
bu yorumlama ve kararların sonucundan sorumlu tutulmamalıdır.” [38]

Mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa, ne yapılması
gerektiği Madde 5.2.3’te Ģu Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 5: Alt-Yükleniciler
5.2: ĠĢ Kısımları Ġçin Alt-SözleĢme ve Diğer SözleĢmelerin Ġhaleleri
5.2.3: Eğer mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa, yüklenici
mal sahibinin karĢı çıkmayacağı baĢka bir öneri yapabilir. Eğer önerilen ancak reddedilen altyüklenici makul bir Ģekilde iĢi gerçekleĢtirebilme yeteneğine sahipse, sözleĢme tutarı ve süresi,
varsa, böyle bir değiĢiklikten meydana gelen aradaki farka göre yükseltilir ya da düĢürülür ve
ikame alt-yüklenici iĢe baĢlamadan önce uygun bir değiĢiklik emri yayınlanır. Ancak yüklenici,
alt-yüklenici isimlerini verirken gerektiği gibi zamanında ve duyarlı davranmadıkça, böyle
değiĢiklikler için sözleĢme tutarı ya da süresinde artıĢa izin verilmemelidir.” [38]

AIA tarafından Minnesota Üniversitesi’nde yapılacak projeler için 2008 yılında özel
olarak geliĢtirilen A201 belgesinde, iĢ değiĢikliklerine iliĢkin hükümler Madde 7’de
bulunmaktadır. Madde 7 altında bulunan alt-baĢlıklar Ģunlardır;
7.1 Genel
7.2 DeğiĢiklik emirleri
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7.3 Yapım değiĢiklik direktifleri ve değiĢiklik emrinin fiyatlandırılması
7.4 ĠĢte küçük değiĢiklikler
7.5 ĠĢte yüklenici tarafından baĢlatılan değiĢiklikler
7.6 Malzeme ya da ekipman ihalesi
Madde 7.1.1’de, iĢte değiĢikliğin nasıl yapılması gerektiği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.1: ĠĢte değiĢiklik, sözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan,
değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük değiĢiklik emri ile Madde 7’de ve
sözleĢme belgelerinde belirtilen kısıtlamalara bağlı olarak yapılabilir.” [38]

Madde 7.1.2’de değiĢiklik emirlerine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.2: DeğiĢiklik emri; mal sahibi, yüklenici ve mimar arasındaki anlaĢmaya dayanır, yapım
değiĢiklik direktifi; mal sahibi ile mimarın anlaĢmasını gerektirir, anlaĢma yüklenici tarafından
kabul edilebilir ya da edilmez, iĢte küçük değiĢiklik emri; sadece mimar tarafından
yayınlanabilir.” [38]

ĠĢte değiĢikliğin yüklenici tarafından ne zaman uygulanması gerektiği, Madde
7.1.3’te Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.3: ĠĢte değiĢiklikler, uygulanabilir sözleĢme belgeleri hükümleri altında
gerçekleĢtirilmelidir ve yüklenici, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük
değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce uygulamaya baĢlamalıdır.” [38]

Madde 7.2.1’de değiĢiklik emri tanımı Ģu Ģekilde yapılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.2: DeğiĢiklik Emirleri
7.2.1: DeğiĢiklik emri mimar tarafından hazırlanan, yüklenici, mal sahibi ve mimar tarafından
imzalanan bir yazılı araçtır ve aĢağıdaki maddeler üzerinde anlaĢmaya varıldığını belirtir;
.1: ĠĢte değiĢiklik
.2: Varsa, sözleĢme bedelindeki düzenleme miktarı
.3: Varsa, sözleĢme süresindeki düzenleme kapsamı” [38]

Yapım değiĢiklik direktifi, Madde 7.3.1’de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.1: Yapım değiĢiklik direktifi mimar tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve mimar
tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak değiĢiklikleri yönlendirir.
Yapım değiĢiklik direktifi ile mal sahibi, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, eklemeler, çıkarmalar
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ya da revizyonları içeren sözleĢmenin genel kapsamı içinde iĢte değiĢiklik emri verebilir.
SözleĢme tutarı ya da süresindeki düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.” [38]

Madde 7.3.2’de yapım değiĢiklik direktifinin hangi Ģartlar altında kullanılabileceği Ģu
Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.2: Bir yapım değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri Ģartlarında bütünsel bir anlaĢma
olmadığında kullanılır.” [38]

Bir değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme süresinde bir düzenleme
gerektiriyorsa, bu düzenlemenin nasıl yapılması gerektiği Madde 7.3.3’te Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.3: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme bedelinde bir düzenleme gerektiriyorsa ve
sözleĢme belgeleri, birim fiyat ya da düzenleme için baĢka belirli bir temel belirlemediyse,
düzenleme mal sahibi tarafından karar verilen aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak
yapılır (yüklenicinin Madde 15’e göre, hak talebi iddia etme hakkına bağlı olarak);
.1: Düzgün olarak ayrıntıları belirlenmiĢ ve Madde 7.3.7’ye uygun olarak değerlendirme
izni almak için yeterli doğrulayıcı bilgiyle desteklenmiĢ götürü usulü sözleĢmenin karĢılıklı
kabulü ya da
.2: AnlaĢmaya uygun olarak karar verilmiĢ iĢin maliyeti + Madde 7.3.7.3’e uygun olarak
belirlenmiĢ genel gider ve karın dolaylı maliyeti (mark-up for overhead and profit)” [38]

SözleĢme bedelindeki düzenlemelerin, birim fiyatlar temel alınarak yapılacağı
koĢullar, Madde 7.3.4’te Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.4: Eğer birim fiyatlar sözleĢme belgelerinde belirtildiyse ya da daha sonra üzerinde
anlaĢıldıysa, bu birim fiyatlar sözleĢme bedelinde yapılacak düzenlemelere temel
oluĢturmalıdır. (Ancak, baĢlangıçta tahmin edilen miktarlar, önerilen değiĢiklik emri ya da
yapım değiĢiklik direktifinde önemli bir Ģekilde değiĢtiyse ve bu nedenle birim fiyatların
önerilen iĢ miktarlarına uygulanması mal sahibi ya da yükleniciye önemli bir haksızlık
yapılmasına neden oluyorsa, uygulanabilir birim fiyatların adil olarak düzenlenmesi Ģartıyla.)”
[38]

Madde 7.3.5’te, yapım değiĢiklik direktifi alındığında yüklenicinin yapması
gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.5: Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, yüklenici bir an önce iĢteki değiĢikliğe
baĢlamalıdır ve mimara, eğer varsa, yapım değiĢiklik direktifinde karar verilen sözleĢme süresi
ya da tutarında önerilen düzenlemelerin yöntemi üzerinde anlaĢıp anlaĢmadığını belirtmelidir.”
[38]
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Yapım değiĢiklik direktifi yüklenici tarafından imzalandığında, meydana gelecek
anlaĢma, Madde 7.3.6’da Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.6: Yüklenici tarafından imzalanan yapım değiĢiklik direktifi, yüklenicinin sözleĢme tutarı
ve süresindeki düzenlemeler ya da bu düzenlemeler için karar verme yöntemi üzerinde
anlaĢtığını gösterir. Bu anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve bir değiĢiklik emri olarak kayda
geçer.” [38]

Madde 7.3.7’de değiĢiklik emri talebinin tanımı yapılmıĢ ve değiĢiklik emrinin nasıl
fiyatlandırılması gerektiği Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.7: DeğiĢiklik Emri Talebi ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması: Mal sahibinin
talebinin alınmasıyla ya da Madde 7.5 ya da 7.6’ya göre yüklenici tarafından değiĢiklik emri
baĢlatıldığında, yüklenici sözleĢme tutarı ve süresinde önerilen değiĢikliği tanımlayan bir
değiĢiklik emri talebi teslim eder. Eğer yüklenici sözleĢme süresinde bir düzenleme öneriyorsa,
güncellenmiĢ bir proje programı ve teslim programı (submittal program) sunar. Bu maddenin
(Madde 7.3.7) amacı için sözleĢme süresindeki düzenlemeler, anlaĢmada tanımlandığı gibi,
aĢağıdaki maddelere göre iĢin maliyeti+ dolaylı maliyet (mark-up) ile sınırlandırılmalıdır;
7.3.7.1: DeğiĢiklik emri talebi, 7.3.7.2’den 7.3.7.7’ye kadar olan maddelere göre
belirlenmiĢ, değiĢiklik+dolaylı maliyet(change plus a mark-up) tahsis edilebilir iĢ
maliyetinde yüklenicinin tahmin ettiği artma ya da azalmayı temel alarak, sözleĢme
süresinde bir götürü usulü düzenleme önerir.
7.3.7.2: Kabul edilen değiĢiklik emrinin kümülâtif değeri, orijinal sözleĢme tutarının %5’ini
aĢmadan, iĢte yapılacak değiĢikliğe(varsa, yüklenicinin ücretindeki artıĢı da kapsayan)
tahsis edilen maliyetin dolaylı maliyetlerinden yüklenici sorumlu değildir.
7.3.7.3: Kabul edilen değiĢiklik emrinin kümülâtif değeri, orijinal sözleĢme tutarının %5’ini
aĢtığında, yüklenici ve onun alt-yüklenicileri aĢağıdaki maddelere göre iĢin maliyetinde
gerçek değiĢiklikteki dolaylı maliyetlerden sorumludur;
.a Yükleniciler tarafından gerçekleĢtirilen iĢin yüklenici için dolaylı maliyeti %7’dir ya
da eğer anlaĢmada yüklenicinin tazminatı, iĢin maliyetinden yüzde olarak bir ücret
içeriyorsa, dolaylı maliyet değiĢiklik yüzdesiyle aynı olur.
.b Yüklenicinin ekibi tarafından gerçekleĢtirilen iĢ için, yükleniciye ve altyüklenicilere(herhangi bir aĢamadaki alt-yükleniciler dâhil olmak üzere) ödenebilecek
dolaylı maliyetin toplam yüzdesi aĢağıdaki gibi hesaplanır;
 Ġlk $25,000 için %15
 $25,001 ile $50,000 arası için %10
 $50,001 ile 200,000$ için %7,5
 200,000$’dan fazla miktarlar için %5.
7.3.7.4: Madde 7.3.7.3’te görülen dolaylı maliyet yüzdeleri; (1) genel gider, kar ve
komisyonları, (2) tahmini ve idari maliyetleri ve (3) iĢin maliyetinde açık olarak
belirtilmemiĢ, değiĢiklikten kaynaklanan herhangi diğer maliyetleri içerir.
7.3.7.5: AnlaĢmadaki iĢin maliyeti tanımına uymayan herhangi bir Ģeye rağmen, yüklenici
ve alt-yükleniciler dolaylı maliyeti, varsa, satıĢlara uygulayamaz ve vergilendiremez.
7.3.7.6: Alt-yükleniciler tarafından gerçekleĢtirilen değiĢiklik emri iĢi için değiĢiklik emri
miktarı; her bir alt-yüklenici ve herhangi bir aĢamadaki alt-altyüklenici iĢinin kümülâtif
maliyeti+Madde 7.2.7.3’e göre değiĢiklik emri için iĢin kümülâtif maliyetini temel alarak
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hesaplanmıĢ dolaylı maliyetidir. (Dolaylı maliyet, alt-yüklenici ve alt-altyüklenicilerin
anlaĢacağı Ģekilde, alt-yüklenici ve alt-altyükleniciler arasında paylaĢtırılmalıdır.)
7.3.7.7: Eğer bir değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi, ekipman ya da malzeme
ya da iĢgücü ve sağlanacak servisleri ya da yükleniciden kaynaklanan genel gider
maliyetlerini etkilemeyecek herhangi bir servisin satın alınmasından önce ya da özellikle
yayınlanmıĢsa(Madde 7.3.7.3’e göre dolaylı maliyet uygulamasını uygunsuz hale
getirmemek için), uygulanabilir dolaylı maliyet adil olarak düzenlenmelidir.” [38]

Yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı Madde 7.3.8’de Ģu
Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.8: SözleĢme tutarında net düĢüĢe yol açan değiĢiklik ya da eksiltme (deletion) için
yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı, mimar tarafından onaylanan
gerçek net maliyettir. Ġlgili iĢi ya da ikameleri kapsayan eklemeler ve krediler değiĢikliğin içine
katıldığı zaman, izin verilen genel gider ve kar (overhead and profit)(ya da yüklenici
ücretindeki düzenlemeler), varsa, değiĢikliğe bağlı olarak net artıĢ temel alınarak hesaplanır.”
[38]

AIA A201 belgesinin 2008 sürümünde, Madde 7.3.9 taammüden silinmiĢtir. Madde
7.3.10’da mal sahibi ile yüklenicinin sözleĢme süresi ve bedeli üzerindeki anlaĢması
Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri ve DeğiĢiklik Emirlerinin Fiyatlandırılması
7.3.10: Mal sahibi ve yüklenici, sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın verdiği
kararı kabul ederse ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya varılırsa, böyle bir anlaĢma hemen
yürürlüğe girer ve mimar bir değiĢiklik emri hazırlar. DeğiĢiklik emirleri, yapım değiĢiklik
direktifinin bir kısmı ya da bütünü için yayınlanabilir.” [38]

Madde 7.4’te anlatılan iĢte küçük değiĢikliklere iliĢkin hükümler Ģunlardır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.4: ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler: Mimar, sözleĢme tutarı ya da sürenin kapsamında bir düzenleme
içermeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla tutarlı iĢte küçük değiĢiklik emri verme yetkisine
sahiptir. Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından imzalanan yazılı emirlerden etkilenir ve mal
sahibinin ve yüklenicinin, mimarın verdiği kararla aynı fikirde olmaması halinde, sözleĢme
tutarı ya da süresindeki düzenlemeler için hak talebinde bulunma hakkına bağlı olarak, mal
sahibi ve yükleniciyi bağlar. Yüklenici bu gibi yazılı emirleri zaman kaybetmeden
gerçekleĢtirmelidir.” [38]

ĠĢte yüklenici tarafından baĢlatılan değiĢiklikler Madde 7.5’te Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.5: ĠĢte Yüklenici Tarafından BaĢlatılan DeğiĢiklikler: Yüklenici, eğer mimar tarafından
yapılan sözleĢme belgeleri yorumlamasının ya da iĢte küçük değiĢikliğin, iĢte bir değiĢiklik
meydana getirdiğine inanıyorsa, kendi inisiyatifiyle bir değiĢiklik emri talebinde bulunabilir.
DeğiĢiklik emri talebi, Madde 7.3.7’ye uygun olmalıdır ve iĢte talep edilen değiĢikliğin
sözleĢme belgelerine uygun referansla birlikte detaylı bir tanımını içermelidir. Eğer mal sahibi,
değiĢiklik emri talebini kabul ederse, mimara değiĢiklik emri talebini kapsayan bir değiĢiklik
emri yayınlama talimatı verir. Eğer mal sahibi değiĢiklik emri talebini kabul etmezse,
yüklenicinin mal sahibinin ret kararını bildiren uyarıyı aldığı tarih, yüklenicinin Madde
15.1.2’ye göre hak talebi uyarısı(notice of claim) vermesi gerektiği süre periyodu akıĢını
baĢlatır.” [38]
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Madde 7.6.1’de malzeme ve ekipman ikamesine iliĢkin hükümler Ģunlardır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.6: Malzeme ya da Ekipman Ġkamesi:
7.6.1: Yüklenici, ikame edilecek ve sözleĢme belgelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ya da
ekipmanın referanslarıyla birlikte tanımını içeren ve Madde 7.3.7’ye uygun olarak hazırlanan
bir değiĢiklik emri talebi teslim ederek, belirlenen malzeme ya da ekipmanın ikame onayını
talep edebilir. Belirlenen malzeme ya da ekipmanın ikame onayını talep ederek yüklenici;
7.6.1.1: Yüklenici kiĢisel olarak önerilen malzemeyi araĢtırdığını belirtir ve bu malzemenin
diğeriyle eĢit ya da diğerinden daha iyi olduğuna ve bu malzemenin kullanılmasının
kaliteden ödün vermeden daha ekonomik bir sonuç vereceğine ya da maliyeti yükseltmeden
daha yüksek kalite sağlayacağına karar verdiğini,
7.6.1.2: Yüklenici, ikame olarak seçilen malzemenin, baĢlangıçta seçilen malzemeyle aynı
ya da bu malzemeden daha iyi garanti (better warranty) sağlayacağını,
7.6.1.3: Sunulan maliyet verilerinin eksiksiz olduğunu, mimarın gözden geçirme ve
tasarımı yenileme maliyetlerini içeren tüm diğer ilgili maliyetleri kapsadığını ve bu
ikameyle iliĢkili ek maliyetler için yapılacak hak taleplerinin uygulanmayacağını
7.6.1.4: Yüklenicinin, iĢte gerekli olan değiĢiklikleri yapmak için kabul edilen ikamenin
montajını koordine edeceğini ifade eder.” [38]

Ġkamelerin kabul edilme Ģartları Madde 7.6.2’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.6: Malzeme ya da Ekipman Ġkamesi
7.6.2: Yukarıdaki beyanatlar, ikameler için herhangi bir talebin onayının örnek durumudur
ancak, mal sahibine bu gibi beyanatlardan dolayı ikame onayı için gerek duyulmaz. Mimar
onaylamadıkça ve bu ikameyi sözleĢme belgelerine dâhil ederek sorumluluk kabul etmedikçe,
mal sahibi herhangi bir ikameyi kabul edemez. Eğer yüklenici Madde 7.6.1’in gereksinimlerini
karĢılamayan bir ikame önerirse, yüklenici mal sahibinin talebi incelemesiyle ilgili tüm
maliyetlerden (mal sahibinin önerilen ikameyi kabul edip etmemesine bağlı olarak mimarın
gözden geçirme maliyetlerini kısıtlamadan) sorumludur.” [38]

Madde 8.3’te gecikmeler ve süre uzatımlarına iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu
madde altında bulunan Madde 8.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 8: Süre
8.3: Gecikmeler ve Süre Uzatımları
8.3.1: Eğer yüklenici, iĢin baĢlangıcında ya da iĢ devam ederken herhangi bir zaman, mal
sahibi, mimar, mal sahibinin çalıĢtırdığı ayrı bir yüklenici ya da baĢka bir çalıĢanın bir eylemi
ya da ihmali, mal sahibi tarafından onaylanan ve sözleĢme süresini uzatacak bir değiĢiklik
emrinde yansıtılan, iĢte yapılması emredilen bir değiĢiklik ya da kaçınılmaz gecikme nedeniyle
gecikme yaĢarsa, sözleĢme süresi bir değiĢiklik emriyle, iĢ yapılmasında meydana gelen
gecikmelerin etkisini karĢılamak için gereken makul süre kadar uzatılmalıdır.” [38]

Gecikmeler ve süre uzatımlarına iliĢkin hükümlerin yer aldığı diğer madde olan
Madde 8.3.4 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 8: Süre
8.3: Gecikmeler ve Süre Uzatımları
8.3.4: Madde 8.3.1’de belirtilen “kaçınılmaz gecikme” Ģu anlamlara gelmektedir;
.1: anormal kötü hava, deprem, sel, sağanak, hortum, kasırga ya da yüklenicinin kontrolü
dıĢında olan ve yüklenici tarafından öngörülemeyen ve korunulamayan doğal felaketler,
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.2: merkezi hükümet, eyalet ya da yerel hükümet eylemleri,
.3: yangınlar, patlamalar, kimyasal ya da biyolojik eylemler,
.4: mal sahibinin eylemleri (iĢteki değiĢiklikleri içeren),
.5: farklı yüklenicilerin ya da hizmet kuruluĢlarının eylemleri ya da
.6: grev, lokavt, ambargolar, hükümet eylemleri yüklenici ya da tedarikçilerin kontrolü
dıĢındaki öngörülemeyen ve önüne geçilemeyen ani doğal felaketlerden kaynaklanan
malzeme teslim gecikmeleri.” [38]

Gecikmeler ve süre uzatımlarına iliĢkin hükümlerin yer aldığı son madde olan Madde
8.3.5 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 8: Süre
8.3: Gecikmeler ve Süre Uzatımları
8.3.5: Yüklenici, Madde 8.3.4’te belirtilen nedenlere atfolunan gecikmeler dıĢında ve ağıdaki
durumlarda (aĢağıdaki durumlarla kısıtlı değil), sözleĢme süresi uzatımına ya da sözleĢme
bedelinde bir artıĢa hak kazanmamalıdır.
.1: beton kürleme, boya kuruması gibi yapım sırasında alıĢıldık Ģekilde meydana gelen
durumlar için gereken süre ya da diğer öngörülebilen yapımla ilgili süre gereksinimleri için,
.2: tatmin edici ilerlemeyi sürdürmek için yeterli güç ve ekipmanı sağlama baĢarısızlığı,
.3: üretici ya da tedarikçiden, malzemenin depoda uygun olmasına rağmen geç ya da yavaĢ
teslimi ya da geç sipariĢ ya da kaçınılması yüklenicinin kontrolü dıĢında olan finansal ve
diğer sebepler nedeniyle teslim geciktiğinde,
.4: dört saatten daha az bir sürede ya da herhangi bir süre içinde yüklenicinin ekipmanı iyi
mekanik koĢullarda koruyamama ya da acil onarım sağlayamama hatasından kaynaklanan
ekipman ya da teçhizat arızası.” [38]

Madde 9.7’de ödeme yapmada meydana gelebilecek aksamalara iliĢkin hükümler Ģu
Ģekildedir;
“Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.7: Ödeme Yapmada Aksaklıklar: Eğer mimar, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına
rağmen, yüklenicinin yaptığı ödeme baĢvurusunu aldıktan sonra 7 gün içinde ödeme onayı
(certificate of payment) vermezse ya da mal sahibi sözleĢme belgelerinde mimar tarafından
onaylanmıĢ ya da bir anlaĢmazlık çözümünde hak kazanılmıĢ olan tarihten itibaren 7 gün
içinde yükleniciye ödeme yapmazsa, mal sahibi ve mimara 7 gün ilave süre veren yazılı uyarıyı
yaptıktan sonra yüklenici ödemeyi alana kadar iĢi durdurabilir. SözleĢme süresi uygun olarak
uzatılmalı ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme, iĢe yeniden baĢlama
ve sözleĢme belgelerinde belirtilen artı faizleri karĢılayacak Ģekilde arttırılmalıdır.” [38]

Kesin tamamlanma ve son ödemeye iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 9.10 altında
bulunan Madde 9.10.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.10: Kesin Tamamlanma ve Son Ödeme
9.10.3: Eğer kısmi tamamlanma sonrasında (substantial completion), kesin tamamlanma
yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen önemli bir Ģekilde gecikirse ya da
yayınlanan bir değiĢiklik emri son tamamlanmayı etkiliyorsa ve mimar da bunu doğruluyorsa,
mal sahibi yüklenicinin baĢvurusuyla ve mimarın onayıyla birlikte sözleĢmeyi feshetmeden,
bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme yapmalıdır……………” [38]
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Zararlı maddelere iliĢkin hükümler Madde 10.3’te yer almaktadır. Bu madde altında
yer alan Madde 10.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.1: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün
gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da sözleĢme
belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler, bu maddelerden
(asbest ve poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu maddelerle sınırlı olmayan)
kaynaklanan tahmin edilen fiziki yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici
durumu fark ettiğinde zaman kaybetmeden bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara
durumu yazılı olarak açıklayan bir rapor sunmalıdır.” [38]

Madde 10.3 altında yer alan bir diğer madde olan Madde 10.3.2 hükümleri ise
Ģöyledir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.2: Yüklenicinin yazılı uyarısının alınmasından sonra mal sahibi, yüklenici tarafından rapor
edilen bu maddelerin var olup olmadığını doğrulamak ve arsada bu maddeler mevcutsa zararsız
hale getirilmesini sağlamak için kalifiye bir laboratuar hizmeti almalıdır. Eğer bu maddelerin
arsada var oldukları onaylanırsa ve mal sahibi projeye devam etmeyi seçerse, mal sahibinin
danıĢmanı bu maddelerin uygun yasaların gerektirdiği Ģekilde iyileĢtirildiğini doğrulamak
durumundadır. Bu durumda zararlı maddeden etkilenen alandaki iĢ devam etmelidir. DeğiĢiklik
emriyle sözleĢme süresi uygun olarak ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma,
erteleme ve iĢe yeniden baĢlama maliyetlerini karĢılayacak Ģekilde uzatılmalıdır.” [38]

Zararlı maddelere iliĢkin bir diğer madde olan Madde 10.3.4 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.4: Mal sahibi, Madde 10.3’te belirtilen, sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulmayan ve
yüklenici tarafından sahaya getirilen maddelerden sorumlu tutulmamalıdır. Mal sahibi,
sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulan (yüklenicinin bu tip maddeleri kullanma ya da
bakımında yapacağı kusur ya da ihmali kapsamı dıĢında) maddelerden sorumlu olmalıdır.” [38]

Madde 10.3.5’te de zararlı maddelere iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu madde
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.5: Yüklenici, arsaya taĢıdığı ya da bakımında ihmalkâr davrandığı zararlı maddelerin
iyileĢtirilmesi ya da mal sahibinin kusur ya da ihmalinden kaynaklanan maliyet ve giderler
dıĢında, yüklenicinin Madde 10.3.1 altında bulunan sorumluluklarını yerine getirememesi
durumunda meydana gelen maliyet ve giderlerden mal sahibini korumalı ve tazmin etmelidir.”
[38]

Madde 11.4’te performans ve hakediĢ kefaletlerine (bond) iliĢkin hükümler yer
almaktadır. Bu madde altında bulunan Madde 11.4.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.4: Performans ve HakediĢ Kefaletleri (bonds)
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11.4.3: SözleĢme bedelinde bir artıĢla sonuçlanan değiĢiklik emri durumunda, her bir kefaletin
cezai bedeli, sözleĢme bedelindeki değiĢiklik miktarı kadar artmalıdır…….” [38]

ĠĢin açığa çıkmasına (uncovering of work) iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 12.1
atında bulunan Madde 12.1.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.1: Eğer iĢin bir bölümü, mimarın isteğine ya da sözleĢme belgelerinde özellikle belirtilen
gereksinimlere aykırı yapıldıysa, mimar tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde,
mimarın gözlemlemesi için iĢ açığa çıkarılmalıdır ve hatalı iĢin değiĢimi, sözleĢme süresinde
herhangi bir değiĢiklik yapılmadan yüklenici tarafından yapılmalıdır.” [38]

ĠĢin açığa çıkmasına (uncovering of work) iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 12.1
atında bulunan bir diğer madde olan Madde 12.1.2 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.2: Eğer iĢin bir bölümünün, iĢ açığa çıkmadan önce mimarın özellikle gözlemlemeyi talep
etmediği bir iĢ olduğu ortaya çıkarsa, mimar, mal sahibi ya da kamu yetkilisi bu iĢi görmeyi
talep edebilir ve yüklenici bu durumda, iĢi açığa çıkarmalıdır. Eğer iĢ, sözleĢme belgelerine
uygun olarak yapıldıysa, açığa çıkma ve yenileme maliyetleri, uygun bir değiĢiklik emriyle mal
sahibi tarafından karĢılanmalıdır...........” [38]

Madde 14.3’te mal sahibi tarafından iĢin sebepsiz durdurulmasına iliĢkin hükümler
bulunmaktadır. Bu madde altında bulunan Madde 14.3.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.1: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir kısmını,
karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara vermesini emredebilir.”
[38]

Madde 14.3 altında yer alan bir diğer madde olan Madde 14.3.2 hükümleri ise Ģu
Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.2: SözleĢme bedeli ve süresinde, Madde 14.3.1’de anlatılan, iĢin durdurulması,
ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana gelen maliyet ve süre artıĢı için
düzenleme yapılmalıdır. SözleĢme bedeli düzenlemelerine kar da katılmalıdır. AĢağıdaki
durumlar için herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır;
.1: ĠĢ yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedenle durdurulur, ertelenir ya da iĢe ara verilirse,
.2: SözleĢmede yer alan farklı bir hükümle, makul bir düzenleme yapıldıysa ya da
reddedildiyse.” [38]

Mal sahibinin iĢi sebepsiz feshetme hakkına iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde
14.4.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.4: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Feshedilmesi
14.4.1: Mal sahibi, herhangi bir zaman, sebep göstermeden iĢi feshedebilir.” [38]
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Madde 15.1’de hak taleplerine iliĢkin hükümler yer almaktadır. Bu madde altında yer
alan Madde 15.1.3 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.3: SözleĢme Performansına Devam Edilmesi: Askıda olan bir hak talebinin nihai
çözümünde (yazılı olarak baĢka Ģekilde üzerinde anlaĢılmadıysa ya da Madde 9.7 ve Madde
15’te belirtildiği Ģekil dıĢında) yüklenici, sözleĢme performansına özenle devam etmeli ve mal
sahibi, sözleĢme belgelerine uygun olarak ödeme yapmalıdır. Mimar, ilk karar vericinin (initial
decision maker) kararına uygun olarak değiĢiklik emri hazırlamalı ve hakediĢ onayı
yayınlamalıdır.” [38]

Madde 15.1.4’te yüklenicinin, sözleĢme bedelindeki bir artıĢ için hak talebinde
bulunmak istediği durumlarda yapması gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.4: Ek Maliyetler Ġçin Hak Talebi: Eğer yüklenici, sözleĢme bedelindeki bir artıĢ için hak
talebinde bulunmak istiyorsa, iĢin uygulanmasına baĢlamadan önce burada belirtildiği gibi bir
yazılı uyarı vermelidir…..” [38]

Madde 15.1.5.1’te yüklenicinin, sözleĢme süresindeki bir artıĢ için hak talebinde
bulunmak istediği durumlarda yapması gerekenler Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.5: Ek Süre Ġçin Hak Talebi
15.1.5.1: Eğer yüklenici, sözleĢme süresindeki bir artıĢ için hak talebinde bulunmak istiyorsa,
iĢin uygulanmasına baĢlamadan önce burada belirtildiği gibi bir yazılı uyarı vermelidir……”
[38]

Ek süre için yapılacak olan hak talebinin nedeni elveriĢsiz hava koĢullarıysa,
yapılması gerekenler Madde 15.1.5.2’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.5: Ek Süre Ġçin Hak Talebi
15.1.5.2: Eğer ek süre için yapılacak olan hak talebinin nedeni elveriĢsiz hava koĢullarıysa, bu
tip hak talepleri, bu süre içindeki hava koĢullarının anormal olduğunu, tahmin edilemediğini ve
programlanmıĢ yapım üzerinde olumsuz etki yarattığını gösteren veriyle desteklenerek
belgelenmelidir.” [38]

3.3 AIA

A511-Tamamlayıcı

ġartlar-Belgesinde

SözleĢme

Açıklamaları,

DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
Tamamlayıcı Ģartlar, Genel ġartlardaki bilgiyi tekrarlamamalı ya da Bölüm 01’e ait
olan konulara girmemelidir. Bölüm 01’in yetkisini onaylayan ifadeler dıĢında
Tamamlayıcı ġartlar, Bölüm 01’e yapılacak referansları içermemelidir. [2] AIA
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A511 - Tamamlayıcı ġartlar - belgesinde, sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve
yorumlamalarına iliĢkin çeĢitli hükümler bulunmaktadır. SözleĢme belgelerinin
korelâsyonu ve amacının tarif edildiği Madde 1.2 altındaki Madde 1.2.1.1’de
sözleĢme

belgeleri

arasındaki

tutarsızlık

ya

da

anlaĢmazlık

durumunda

yorumlamaların nasıl yapılacağı Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“Madde 1: Genel Hükümler
1.2: SözleĢme Belgelerinin Korelâsyonu ve Amacı
1.2.1.1: SözleĢme belgeleri arasındaki tutarsızlık ya da anlaĢmazlık durumunda yorumlamalar
aĢağıdaki önceliklere göre yapılacaktır;
1. SözleĢme
2. Zeyilname (daha sonraki tarihte yapılanların, erken bir tarihte yapılanlardan üstün
olduğu)
3. Tamamlayıcı ġartlar
4. Yapım için SözleĢme Genel ġartları
5. ġartnamenin 1. Bölümü (DIV 01)
6. Çizimler ve ġartnamenin 2-16. Bölümleri
Çizimler ile ġartnamenin 2-16. Bölümleri arasındaki ya da zeyilname tarafından açıklanmamıĢ
herhangi bir belge içinde tutarsızlık ya da anlaĢmazlık durumunda, mimar hangisinin öncelikli
olacağı kararını alt-paragraf 4.2.11’e göre verecektir.” [39]

SözleĢme belgelerinin ve arsa koĢullarının yüklenici tarafından gözden geçirilmesine
iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 3.2 altında bulunan Madde 3.2.4’te mal
sahibinin, sözleĢme bedelinde yapmakla yetkili olduğu iĢlemler Ģu Ģekilde
anlatılmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.2: SözleĢme Belgelerinin ve Arsa KoĢullarının Yüklenici Tarafından Gözden Geçirilmesi
3.2.4: Mal sahibi sözleĢme bedelinden, sözleĢme belgelerinin, arsa koĢullarının, mal sahibi
tarafından sağlanan diğer enformasyonun, yüklenici tarafından hazırlanan koordinasyon
çizimlerinin ya da önceki proje belgelemelerinin dikkatle incelenmesi ve karĢılaĢtırılması
sonucu yüklenici için uygun hale gelen bilgi taleplerini değerlendirmek ve bu taleplere cevap
vermek için mimara yapılan ödemeleri düĢürmekle yetkilidir.” [39]

Madde 3.4’te iĢ gücü ve malzemelere iliĢkin hükümler yer almaktadır. Bu madde
altında bulunan Madde 3.4.2’de ikame taleplerine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 3: Yüklenici
3.4: ĠĢgücü ve Malzemeler
3.4.2: SözleĢme imzalandıktan sonra mal sahibi ve mimar, Genel Gereksinimlerde (ġartname
Bölüm 01’de) belirtilen koĢullara göre belirlenmiĢ olan ürünler için resmi bir ikame talebini
gözden geçirecektir. Ġkame talebinde bulunarak yüklenici;
.1: önerilen ikameyi bütünüyle incelenmiĢ ve belirlenen ürüne her bakımdan eĢit olduğuna
ya da bu üründen daha iyi olduğuna karar vermiĢtir.
.2: belirlenen üründe bulunan garantinin aynısının önerilen ikame için de geçerli olduğunu
kabul eder.
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.3: sunulan maliyet verilerinin eksiksiz olduğunu, bu maliyetlerin mimarın yeniden tasarım
maliyetleri dıĢında sözleĢme altındaki tüm ilgili maliyetleri kapsadığını ve kabul edilen
ikamelerle bağlantılı ek maliyetler için yapılabilecek hak taleplerinin ortadan kaldırıldığını
onaylar.
.4: kabul edilen ikame kurulumunu iĢin her açıdan eksiksiz olması için gerekli değiĢiklikleri
yaparak koordine edecektir” [39]

Madde 3.4.4’te mal sahibinin, sözleĢme bedelinde ikamelere iliĢkin yapmakla yetkili
olduğu iĢlemler Ģu Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 3: Yüklenici
3.4: ĠĢgücü ve Malzemeler
3.4: Mal sahibi sözleĢme bedelinden, yüklenici tarafından önerilen ikameleri değerlendirmek
ve mal sahibinin ikameyi kabul etmesiyle gerekli hale gelen çizim ve Ģartnamelerde üzerinde
anlaĢılan değiĢiklikleri yerine getirmek için mimara yapılan ödemeleri düĢürmekle yetkilidir.”
[39]

AIA A-511 belgesinde iĢteki değiĢikliklere iliĢkin hükümler Madde 7’de
bulunmaktadır. Madde 7 altında bulunan Madde 7.1.4’te iĢteki değiĢikliğin mal
sahibine, toplam maliyet içindeki birleĢik genel gider ve kârının nasıl olması
gerektiği Ģöyle anlatılmıĢtır;
“Madde 7: ĠĢteki DeğiĢiklikler
7.1.4: ĠĢteki değiĢikliğin mal sahibine, toplam maliyet içindeki birleĢik genel gider ve kârı
aĢağıdaki programa göre olmalıdır;
.1: Yüklenici için, yüklenicinin kendi gücüyle gerçekleĢtirdiği iĢ için, maliyetin
%..................
.2: Yüklenici için, alt-yükleniciler tarafından gerçekleĢtirilen iĢ için, alt-yüklenicilere
yapılması gereken ödeme miktarının %.................
.3: Her bir alt-yüklenici için, o alt-yüklenicinin kendi gücüyle gerçekleĢtirdiği iĢ için,
maliyetin %...............
.4: Her bir alt-yüklenici için, alt-altyükleniciler tarafından gerçekleĢtirilen iĢ için, altaltyüklenicilere yapılması gereken ödeme miktarının %.................
.5: Genel gider ve kârın ekleneceği maliyete, alt-paragraf 7.3.6’ya göre karar verilmelidir.
.6: Ekstralar ya da kredilerin fiyatlarının (tekliflerinin) gözden geçirilmesini kolaylaĢtırmak
için, uygunluğu denetimler sonucu görülebilen çok küçük (önemsiz) teklifler dıĢındaki tüm
teklifler, iĢ gücü, malzeme ve alt-sözleĢmeleri içeren tüm maliyetlerin eksiksiz listesi ile
desteklenmelidir. ĠĢ gücü ve malzemeler, yukarıda anlatılan Ģekilde ayrıntılı olarak
listelenmelidir. Alt-sözleĢmelerin temel maliyet kalemleri olduğu durumlarda, onlar da aynı
Ģekilde ayrıntılı olarak listelenmelidir. Hiçbir durumda, ……………..$’ı aĢan bir değiĢiklik
bu Ģekilde ayrıntılı olarak listelenmeden onaylanamaz.” [39]

DeğiĢikliklerden kaynaklanan genel gider ve kâr için yapılacak ödeme miktarına
iliĢkin hükümler Madde 7.3.6’da Ģu Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 7: ĠĢteki DeğiĢiklikler
7.3.6: DeğiĢikliklerden kaynaklanan genel gider ve kâr için yapılacak ödeme miktarı,
değiĢikliğin olduğu zaman görüĢülmek yerine sözleĢme belgelerinde belirlendiyse,
uygulanacak fiyatlar Tamamlayıcı ġartlarda belirtilmelidir.” [39]
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3.4 CSI Masterformat Bölüm 01’de (DIVISION 01) SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
Masterformat, Kuzey Amerika’daki pek çok bina tasarım ve yapım projesi için
kullanılan bir Ģartname yazma standardıdır.

Yapım gereksinimleri, ürünler ve

aktivitelerle ilgili verileri organize etmek için baĢlık ve bölüm numaralarını listeler.
Bu tip enformasyonu standartlaĢtırarak Masterformat mimarlar, yükleniciler ve
tedarikçiler arasındaki iletiĢimi kolaylaĢtırarak mal sahibinin gereksinimlerini,
süresini ve bütçesini karĢılamaya yardımcı olur.
Yapım projeleri, pek çok farklı teslim sistemi, ürün ve kurulum yöntemi kullanır.
Projenin baĢarıyla tamamlanması katılımcılar arasında etkin bir iletiĢimi gerektirir.
Her kullanıcının aĢina olduğu standart bir dosyalama sistemi olmadan bilgi eriĢimi
neredeyse imkânsızdır. Masterformat numara ve baĢlıkları, yapım endüstrisinde
standart bir dosyalama ve eriĢim düzeni sağlar. Bu numara ve baĢlıklar, maliyet
verilerini organize etmek, çizimlerdeki temel düĢünceyi referans göstermek, ürün ve
diğer teknik verileri belgelemek, çizim nesnelerini tanımlamak ve yapım piyasası
verilerini sunmak için proje kılavuzunda kullanılmaya uygundur. Her bir numara ve
baĢlık, kapsam geniĢliğine bağlı olarak kademeli Ģekilde düzenlenmiĢ bir bölümü
tanımlar ve seviye 2, seviye 3 ve bazen de seviye 4 numara ve baĢlıklarından
meydana gelir. “ġekil 3.3” te, Masterformat bölüm numara ve baĢlıkları
gösterilmektedir. (Bölüm 01’in tamamı için bkz. “Ek A.2”) [2]
CSI Masterformat Bölüm 01, genel gereksinimlerin yer aldığı bölümdür.

CSI

Masterformat Bölüm 01’de sözleĢme değiĢiklik ve ikame prosedürlerine iliĢkin
bölümler yer almaktadır. SözleĢme değiĢiklik prosedürleri 01 26 00, ikame
prosedürleri ise 01 25 00 baĢlığı altında incelenmiĢtir. Bu prosedürler “ġekil 3.4” te
gösterilmektedir. Ġkame prosedürleri ve sözleĢme değiĢiklik prosedürleri altındaki
alt-baĢlıklar ise Ģöyledir;
01 25 00 Ġkame prosedürleri
01 25 13 Ürün ikame prosedürleri
01 25 16 Uygulama ikame prosedürleri
01 26 00 SözleĢme değiĢiklik prosedürleri
01 26 13 Yorumlama talepleri
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01 26 19 Açıklama bildirimleri
01 26 33 ĠĢte küçük değiĢiklikler
01 26 36 Ek talimatlar
01 26 39 Saha talimatları
01 26 43 Düzeltmeler
01 26 46 Yapım değiĢiklik direktifleri
01 26 49 ĠĢ değiĢiklik direktifleri
01 26 53 Öneri talepleri
01 26 54 Öneri taslak özetleri
01 26 57 DeğiĢiklik emri talepleri
01 26 63 DeğiĢiklik emirleri [2]

ġekil 3.3 : Masterformat bölüm numara ve baĢlıkları. [2]
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CSI

Masterformat

sınıflandırma

sistemi

kullanılarak

belgelenen

projeler

bulunmaktadır. “Ek A.3” ve “Ek A.4” te bu projelerde 01 26 00 baĢlığı altındaki
sözleĢme değiĢiklik prosedürleri formunun doldurulmuĢ Ģekli gösterilmektedir.

ġekil 3.4 : Bölüm 01’de sözleĢme değiĢiklik ve ikame prosedürleri. [2]
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3.5 CSI Yapım SözleĢme Ġdaresi Kılavuzu’nda SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
Yapım sözleĢme idaresi kılavuzu hazırlamak yararlı olabilir çünkü bu kılavuz,
M/M’in sözleĢme idaresi süreci boyunca düĢünmesini ve önlem ve prosedürler
geliĢtirmesini gerektirir. Bu kılavuz aynı zamanda firmanın geçmiĢ deyimlerini
kaydetmek ve hataların tekrarlanmasını engellemek için bir araçtır. Yeni personeli
sözleĢme idaresi prosedürleri konusunda eğitmek, ofis politikaları yazılı olarak bir
kılavuzda belgelendiğinde çok daha kolaydır. Bunların yanı sıra bu kılavuz,
projedeki tarafların sorumluluk ve eylemleri için bir kontrol listesi görevi de üstlenir.
Yapım sözleĢme idaresi kılavuzunu hazırlayacak kiĢinin sözleĢme idaresi konusunda
deneyimli ve bilgili olması gereklidir. Bu kiĢiler; proje yöneticileri, M/M ve
deneyimli bir Ģartname hazırlayıcısı olabilir. SözleĢme idaresi formlarının, bu
kılavuzun hazırlanmasına büyük katkısı vardır. Bu araçların, firmanın personeli,
organizasyon yapısı, yönetilen projelerin tipi ve kapsamı gibi firmanın sahip olduğu
özelliklere adapte edilmesi gereklidir. “ġekil 3.5” te sözleĢme idaresi formları
gösterilmektedir. Bu kılavuzun taslakları daha sonra firma çalıĢanları, sigorta
danıĢmanları, hukuk danıĢmanları ve diğer uygun danıĢmanlar tarafından gözden
geçirilebilir.
Yapım sözleĢme idaresi kılavuzu, dinamik bir belgedir. Bu kılavuz, firmanın
deneyimlerine göre geliĢtirilmeli, geniĢletilmeli ve firmanın, deneyimlerden
yararlanabilmesi için revize edilmelidir.

Kılavuz, revizyon ve eklemeleri

kolaylaĢtıracak bir yazılımla üretilmeli ve firmanın internet sayfasına ya da intranet
sunucusuna gönderilmelidir. Yapım sözleĢme idaresi kılavuzu, sözleĢme idaresi
sürecinde bulunan tüm katılımcıların kullanımına açık ve uygun olmalıdır. [2]
CSI bu doğrultuda bir yapım sözleĢme idaresi kılavuzu geliĢtirmiĢtir. Bu kılavuzda
sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin bir bölüm yer
almaktadır. SözleĢme değiĢikliklerinin yer aldığı kılavuz bölümü “ġekil 3.6” da
gösterilmektedir. (Kılavuzun bütünü için bkz. “Ek A.5”) Kılavuzda sözleĢme
değiĢiklikleri, yorumlamaları ve açıklamaları “G” baĢlığı altında açıklanmıĢtır ve 7
maddeden oluĢmaktadır.
“Ek A.6” da, Minnesota UlaĢım Departmanı tarafından geliĢtirilen sözleĢme idaresi
kılavuzu içerisinde sözleĢme değiĢikliklerine iliĢkin bölümler gösterilmektedir.
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ġekil 3.5 : SözleĢme idaresi formları. [2]
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ġekil 3.6 : CSI tarafından hazırlanan yapım sözleĢme idaresi kılavuzu. [2]
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Bu kılavuzda sözleĢme değiĢiklikleri ile ilgili bölümün açılımı Ģu Ģekildedir;
G. SözleĢme Belgeleri Yorumlamaları ve DeğiĢiklikleri
1. Yorumlama Talepleri
2. SözleĢme Belgelerinin Yorumlanması
a. Yorumlamaların Zamanlılığı
b. Hak Talebi Durumları
3. Bilinmeyen Durumlar
a. Zararlı Maddeler
b. Gizli Durumlar
c. Tadilat ĠĢleri
4. SözleĢme Belgeleri DeğiĢiklikleri ve Projedeki DeğiĢiklikler
a. Yapım DeğiĢikliği Süreci ve Belgelendirme
b. Öneri Talepleri
c. DeğiĢiklik Emri Talebi
d. Küçük DeğiĢiklikler
e. DeğiĢiklik Direktifleri
f. DeğiĢiklik Emri Prosedürler
g. DeğiĢikliklerin SözleĢme Belgelerine Kaydedilmesi
5. Ġkameler
a. Ürünün Değerlendirilmesi
b. Ġmalatçının Değerlendirilmesi
c. Ürün Temsilcisinin Değerlendirilmesi
d. Kurulum ve Kurulumcunun Değerlendirilmesi
e. Ġkame Taleplerine Cevap Verme
6. SözleĢme Süresi Hükümleri
7. Geri Besleme [2]
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4. KĠK

BELGELERĠNDE

(YĠGġ,

YĠTS,

AĠTĠġ)

SÖZLEġME

AÇIKLAMALARI, DEĞĠġĠKLĠKLERĠ VE YORUMLAMALARINA ĠLĠġKĠN
MADDELER
Tezin bu bölümünde, KĠK- Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, Yapım ĠĢlerine Ait Tip
SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip
Ġdari ġartname’de bulunan sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına
iliĢkin maddeler incelenecektir. Bilindiği gibi, KĠK mevzuatı ülkemizde çok yakın
zamandan beri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Oysa AIA ve CSI gibi kuruluĢlar 100
yılı aĢkın bir geçmiĢe sahiptir ve her yıl geliĢtirilmektedir. Bu nedenle baĢarılı olarak
değerlendirilen bu belgeler, KĠK belgeleriyle karĢılaĢtırılacak ve bu doğrultuda KĠK
mevzuatına, sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarıyla ilgili olarak
yeni bir öneri getirilecektir.
Kamu Ġhale Kurumu (KĠK), 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan,
idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kiĢisidir. [40]
2002

yılında

Türkiye'de

kamu

ihale

sektöründe

çok

önemli

reformlar

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilki 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu, diğeri ise 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu'dur.
4734 sayılı Kanun, ülkemizde kamu ihale prosedürlerinin uygulanmasında etkinlik
ve Ģeffaflığın sağlanmasını sağlamak üzere 22 Ocak 2002 tarihinde 24648 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Ġhaleler sonuçlandıktan sonra sözleĢmeye
bağlanması gereken hususların da ayrı bir kanun disiplini altında düzenlenmesi
gerektiğine karar verilmiĢ ve 4735 sayılı Kanun da aynı tarihte yayımlanmıĢtır. Her
iki kanun da 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
Kamu Ġhale Kurumu;
• Kamu Ġhale Kurulu,
• BaĢkanlık ve
• Hizmet birimlerinden oluĢmaktadır.
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Kamu Ġhale Kurulu, biri baĢkan biri ikinci baĢkan olmak üzere on üyeden oluĢur.
Kamu Ġhale Kurulu üyeleri Bakanlar Kurulu’nca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan
üyelerden birini BaĢkan olarak görevlendirir. Kurul BaĢkanı, Kurumun da
baĢkanıdır.
Kamu Ġhale Kurumu'nun görevleri Ģu Ģekilde sıralanabilir:
• Ġhalenin baĢlangıcından sözleĢmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde
idarece yapılan iĢlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olmadığına iliĢkin Ģikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak,
• Bu Kanun'a ve Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa iliĢkin bütün mevzuatı,
standart ihale dokümanlarını ve tip sözleĢmeleri hazırlamak, geliĢtirmek ve
uygulamayı yönlendirmek,
• Ġhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu
sağlamak,
• Yapılan ihaleler ve sözleĢmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen Ģekilde bilgi
toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluĢturmak ve
yayımlamak,
• Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.
• AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde bulunmak,
• Ġhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda
Kamu Ġhale Bültenini yayımlamak,
• Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel
olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin
isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının
önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını
sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak,
• Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalıĢma raporlarını hazırlamak,
Kurum

bütçesinin

uygulanmasını,

gelirlerin

toplanmasını

ve

giderlerin

yapılmasını sağlamak,
Kurum ayrıca gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık bulunduğuna iliĢkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır. [41]
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4.1 KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi’nde (YĠGġ) SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi’nde bir sözleĢme idaresi görevi olan sözleĢme
açıklamaları,

değiĢiklikleri

ve

yorumlamalarına

iliĢkin

çeĢitli

hükümler

bulunmaktadır. Projelerin uygulanmasına iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde
12(3)’te, yükleniciden kaynaklanan hataların sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu
ve ihtiyaç duyulan bedelin yükleniciye ödenmeyeceği belirtilmektedir.
“Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin uygulanması
Madde 12(3): Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu
ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak
meydana gelen hatalı iĢin bedeli de yükleniciye ödenmez.”[42]

Projelerin uygulanmasına iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 12(4)’te, sözleĢme
konusu iĢlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değiĢiklik yapılmaksızın iĢin
tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, Ġdare’nin yetkileri Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin uygulanması
Madde 12(4): Ġdare, sözleĢme konusu iĢlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değiĢiklik
yapılmaksızın iĢin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, iĢin sözleĢmede belirtilen
niteliğine uygun bir Ģekilde tamamlanmasını sağlayacak Ģekilde gerekli değiĢiklikleri yapmaya
yetkilidir. Yüklenici, iĢlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değiĢikliklere uygun olarak
iĢe devam etmek zorundadır. Proje değiĢiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmıĢ malzemenin terk
edilmesini veya değiĢtirilmesini veya baĢka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden
doğacak fazla iĢçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değiĢiklikleri iĢin süresini
etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate
alınır.” [42]

Yüklenicinin değiĢiklik yapmasına iliĢkin hükümler Madde 12(5)’te Ģu Ģekilde ifade
edilmiĢtir;
“Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin uygulanması
Madde 12(5): Ġdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici,
projelerde herhangi bir değiĢiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi
değiĢiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.” [42]

Projelerin tesliminde gecikme olması durumuna iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde
13(1)’in yüklenicinin yetkileri ve sözleĢme süresiyle ilgili hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin tesliminde gecikme olması
Madde 13(1): ĠĢ için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde
gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni
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proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek Ģekilde
değiĢiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme,
iĢin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleĢmedeki iĢ süresi, iĢin
bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılır.” [42]

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi’nin beĢinci bölümünde, iĢin yürütülmesi baĢlığı
altında bulunan iĢ programına iliĢkin Madde 17(3) hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢ Programı
Madde 17(3): Ġdare, iĢ programını verildiği tarihten baĢlamak üzere sözleĢme veya eklerinde
belirtilen süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değiĢiklikleri yaparak onaylar ve onaylı
bir nüshasını yükleniciye verir. ĠĢ programları idarenin onayıyla geçerli olur.” [42]

Madde 17(6)’de zorunlu hallerde iĢ programında yapılacak değiĢikliklere iliĢkin
hükümler Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢ Programı
Madde 17(6): Yüklenici idarece onaylanmıĢ iĢ programına aynen uymak zorundadır. Ancak
zorunlu hallerde idarenin uygun görüĢü ile iĢ programında değiĢiklik yapılabilir.” [42]

ĠĢte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğunda yüklenicinin iĢ programına
iliĢkin yapması gerekenler Madde 17(7)’de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢ Programı
Madde 17(7): ĠĢte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun
kendisine tebliği tarihinden baĢlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iĢ programı
düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” [42]

Alt-yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumluluklarının anlatıldığı Madde 20(7) ve (9)
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Alt yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumlulukları
Madde 20(7): Ġdarece onaylanmıĢ alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iĢ kısımlarının iĢin
devamı sırasında değiĢtirilerek, iĢin baĢka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve
yukarıdaki Ģartlara tabidir.” [42]

Ġdarenin, alt-yüklenici tarafından yapılan iĢlerin sözleĢme ve Ģartname hükümlerine
uygun olmadığını tespit etmesi durumuna iliĢkin hükümler Madde 20(9)’da Ģu
Ģekilde belirtilmiĢtir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Alt yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumlulukları
Madde 20(9): Ġdare, alt yüklenici tarafından yapılan iĢlerin sözleĢme ve Ģartname hükümlerine
uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiĢtirilmesini veya alt yükleniciler tarafından
yapılmasını istemediği herhangi bir iĢ bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her
zaman isteyebilir.” [42]
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Madde 21’de, sözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin
tasfiyesine iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Bu madde altında yer alan Madde 21(1)
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(1): Yapım sözleĢmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının
zorunlu olması halinde, artıĢa konu olan iĢin;
a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması,
b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması,
Ģartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım iĢlerinde sözleĢme bedelinin %
10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım iĢleri sözleĢmelerinde ise %
20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale dokümanındaki hükümler
çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” [42]

Madde 21(4)’te iĢin tasfiyesine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(4): ĠĢin yukarıdaki Ģartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda
ise artıĢ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, iĢin
tamamının ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi
zorunludur.” [42]

SözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağı anlaĢılan iĢlerde,
yüklenicinin yapması gerekenler Madde 21(5)’te Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(5): SözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağı anlaĢılan
iĢlerde, yüklenici iĢi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmıĢ olduğu gerçek
giderleri ve yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80’i ile sözleĢme fiyatlarıyla
yaptığı iĢin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden
ödenir.” [42]

SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespitine iliĢkin hükümlerin yer aldığı
Madde 22(1) hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(1): 12 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değiĢikliği Ģartlarının
gerçekleĢtiği hallerde, iĢin yürütülmesi aĢamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını
istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiĢ yeni iĢ kalemlerinin
ve/veya iĢ gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleĢme kapsamında yaptırılacak
ilave iĢlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit
edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” [42]

Yeni fiyat tespitine iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 22(2) hükümleri Ģöyledir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
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SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(2): Yeni fiyatın tespitinde iĢ kalemi veya iĢ grubunun niteliğine göre aĢağıdaki
sıralamaya uyularak oluĢturulan analizlerden biri kullanılır:
a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye
sunduğu ve yeni iĢ kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iĢ kalemlerine/gruplarına ait
analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
b) Ġdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iĢ kalemine/grubuna benzerlik
gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
c) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleĢtirdiği ve ihale konusu iĢe benzer nitelikteki
yapım iĢlerinin sözleĢmelerinde ortaya çıkan iĢ kalemleri/gruplarına ait maliyet
analizleriyle kıyaslanarak bulunacak analizler.
ç) Yeni iĢ kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek
malzeme miktarları, iĢçi ve makinelerin çalıĢma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak
oluĢturulacak analizler.” [42]

Kaynakların verimli kullanılması gözetilerek uygulanabilecek rayiçler, Madde
22(3)’te Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(3): ĠĢ kalemi veya iĢ grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere,
kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aĢağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı
uygulanabilir:
a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
b) Ġdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
c) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleĢtirdiği ve ihale konusu iĢe benzer nitelikteki
yapım iĢlerinin sözleĢmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
ç) Ġdarece kabul edilmek Ģartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmıĢ uygulama
ayına ait yerel rayiçleri.” [42]

Yeni fiyat tespitinin idare tarafından onaylanmasına iliĢkin hükümler Madde 22(4)’te
Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(4): Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit
edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak
geçerli olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuĢulamaz ise, taraflarca anlaĢmazlık tutanağı
düzenlenir ve anlaĢmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal
ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.
Yüklenici, fiyat uyuĢmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare
tarafından tespit edilmiĢ fiyat üzerinden iĢe devam etmek zorundadır.” [42]

Yeni fiyat hesabında dikkate alınması gerekenler Madde 22(5)’te Ģöyle anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(5): Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile
kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iĢ kalemi miktarı
ile yeni tespit edilecek iĢ kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.”
[42]
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Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde idarenin
yapabilecekleri Madde 22(6)’da Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(6): Ġdare istediği takdirde; bir iĢte, sözleĢmeye esas proje içinde kalan ancak
öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir
yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir iĢi baĢkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” [42]

Madde 23(1)’in, sözleĢme ve eklerine uymayan iĢlere iliĢkin hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler
Madde 23(1): Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değiĢiklik yapamaz. Proje ve
Ģartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen iĢleri yüklenici, yapı denetim
görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiĢtirmek veya yıkıp yeniden
yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla
birlikte, yüklenici tarafından proje ve Ģartnameden farklı olarak yapılmıĢ olan iĢlerin, fen ve
sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu iĢler yeni
durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla
miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel
isteyemez. Bu gibi hallerde hakediĢ raporlarına, proje ve Ģartnamelerde gösterilen veya yazılı
talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmıĢ miktarlar yazılır. Bu Ģekilde yapılan iĢlerin
boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” [42]

Madde 24(1)’de, hatalı, kusurlu ve eksik iĢlere iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Hatalı, kusurlu ve eksik iĢler
Madde 24(1): Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmıĢ olan iĢin eksik, hatalı ve
kusurlu olduğunu veya malzemenin Ģartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler
gördüğü takdirde, gerek iĢin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi
eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin
kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler
yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe
uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araĢtırmaların giderleri, iĢlerin eksik, hatalı ve kusurlu
olduğunun anlaĢılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaĢılırsa genel hükümlere göre
iĢlem yapılır.” [42]

Madde 24(2)’de hatalı, kusurlu ve eksik iĢlerin bedellerinin yükleniciden nasıl
alınacağına iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Hatalı, kusurlu ve eksik iĢler
Madde 24(2): Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaĢılan hatalı, kusurlu ve malzemesi
Ģartnameye uymayan iĢlerin bedelleri, geçici hakediĢlere girmiĢ olsa bile, yüklenicinin daha
sonraki hakediĢlerinden veya kesin hakediĢinden ya da teminatından kesilir.” [42]

ĠĢin süresi ve süre uzatılmasına iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 29(1) hükümleri
Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
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ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(1): ĠĢin, sözleĢmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale
getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleĢmesinde öngörülen günlük
gecikme cezası uygulanır.” [42]

Mücbir sebeplere iliĢkin süre uzatımıyla ilgili hükümler Madde 29(2)’de Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(2): SözleĢmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu
hallerden dolayı, iĢte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi
halinde, durum idarece incelenerek iĢi engelleyici sebeplere ve yapılacak iĢin niteliğine göre
iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.” [42]

Yüklenicinin, süre uzatımı gerektiren durumlarda yapması gerekenler Madde
29(3)’te Ģöyle anlatılmıĢtır;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(3): Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi
izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler
tarafından usulüne göre düzenlenmiĢ belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik
etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iĢ üzerinde gecikmeye yol açtığını düĢündüğü
sebeplerin ayrıntılarını, iĢin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak
sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik
kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak
idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde
yazılı bildirimde bulunma Ģartı aranmaz.” [42]

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlere iliĢkin Madde 29(4) hükümleri Ģöyledir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(4): Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat
süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı
sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.” [42]

Süre uzatımıyla ilgili son madde olan Madde 29(5) hükümleri Ģu Ģekildedir;
“BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(5): ĠĢin tamamlanması için sözleĢmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde
baĢkaca kayıt bulunmayan iĢlerde, havanın fen noktasından çalıĢmaya uygun olmayan devresi
ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iĢ bitim tarihi veya süresi belirlenmiĢ
sayılacağından, yüklenici, çalıĢmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde
bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak iĢin özelliğine göre çalıĢılamayacak günler de
dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.” [42]
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4.2 KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme’de (YĠTS) SözleĢme Açıklamaları,
DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme’de, bir sözleĢme idaresi görevi olan sözleĢme
açıklamaları,

değiĢiklikleri

ve

yorumlamalarına

iliĢkin

çeĢitli

hükümler

bulunmaktadır. Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları, Madde 18’de
anlatılmaktadır. Madde 18 altında bulunan Madde 18.1.1’de süre uzatımı
verilebilecek hallerden biri olan mücbir sebeplere iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.1: Mücbir sebepler
18.1: Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.” [43]

Süre uzatımı verilebilecek hallere iliĢkin Madde 18.1.2 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.1: Mücbir sebepler
18.1.2: Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıĢ olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin Ġdareye
yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.” [43]

Madde 18.2’de süre uzatımı verilebilecek hallerden bir diğeri olan, Ġdareden
kaynaklanan sebeplere iliĢkin hükümler bulunmaktadır. Madde 18.2’nin altında
bulunan Madde 18.2.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.2: Ġdareden kaynaklanan nedenler
18.2.1: Ġdarenin, iĢin sözleĢmesinde ve Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan sözleĢmenin
ifasına iliĢkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer
teslimi, projelerin onaylanması, iĢ programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu
sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun
taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan
kaldırmaya gücünün yetmemiĢ olması halinde, iĢi engelleyici sebeplere ve yapılacak iĢin
niteliğine göre, iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.”
[43]
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Süre uzatımı verilebilecek hallerden sonuncusu olan ilave iĢler Madde 18.3’te
anlatılmaktadır. Madde 18.3 altında bulunan Madde 18.3.1’deki hükümler Ģu
Ģekildedir;
“Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.3: Ġlave iĢler
18.3.1: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleĢme bedelinin % 10 una kadar oran dâhilinde
bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde ilave iĢin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.
(Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmeler için)” [43]

ĠĢin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda uygulanacak hükümler, Madde
18.4’te Ģu Ģekilde anlatılmaktadır;
“Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.4: ĠĢin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
hükümleri uygulanır.” [43]

Madde 23.5’te iĢin durdurulmasına yönelik hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 23: Teknik personel bulundurulması
23.5: Yukarıda öngörülen teknik personelin iĢ baĢında bulundurulmaması durumunda Ġdare,
öngörülen teknik personel iĢ baĢına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iĢi
durdurabilir.” [43]

Madde 24’te sözleĢmede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin hükümler bulunmaktadır.
Madde 24 altında bulunan Madde 24.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 24: SözleĢmede değiĢiklik yapılması
24.1: SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme bedelinin aĢılmaması ve Ġdare ile Yüklenicinin
karĢılıklı olarak anlaĢması kaydıyla, aĢağıda belirtilen hususlarda sözleĢme hükümlerinde
değiĢiklik yapılabilir:
a) ĠĢin yapılma yeri,
b) ĠĢin süresinden önce yapılması kaydıyla iĢin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme
Ģartları.” [43]

SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesine iliĢkin
hükümler Madde 28’de anlatılmaktadır. Madde 28 altında bulunan Madde 28.1
hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 28: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
28.1: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iĢ artıĢının zorunlu olması halinde, iĢin;
a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması,
b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması Ģartlarıyla, sözleĢme bedelinin % 10 una kadar oran dâhilinde, süre
hariç sözleĢme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iĢ aynı Yükleniciye
yaptırılabilir. (Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmeler için)” [43]

ĠĢin tasfiyesine iliĢkin Madde 28.2 hükümleri Ģöyledir;
“Madde 28: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
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28.2: ĠĢin bu Ģartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda ise, artıĢ
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin iĢin
tamamını ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak sözleĢme bedeli
tamamlanıncaya kadar yerine getirmesi zorunludur.” [43]

ĠĢin, sözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağının
anlaĢılması halinde yüklenicinin yapması gerekenler Madde 28.3’te Ģöyle
anlatılmıĢtır;
“Madde 28: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
28.3: ĠĢin, sözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağının anlaĢılması
halinde de, Yüklenici iĢi bitirmek zorundadır. Bu durumda, Yükleniciye yapmıĢ olduğu gerçek
giderler ve Yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80’i ile sözleĢme fiyatlarıyla
yaptığı iĢin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden
Ġdarece ödenecektir.” [43]

Madde 29.1 ve Madde 29.2’de, sözleĢmede bulunmayan iĢlere ait birim fiyat
tespitine iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 29: SözleĢmede bulunmayan iĢlere ait birim fiyat tespiti
29.1: SözleĢme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iĢ kalemlerinin bedeli, Yapım ĠĢleri
Genel ġartnamesinin 22 nci maddesine göre hesaplanır.
29.2: Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. (Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmeler için)” [43]

4.3 KĠK-Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip
Ġdari

ġartname’de

(AĠTĠġ)

SözleĢme

Açıklamaları,

DeğiĢiklikleri

ve

Yorumlamalarına ĠliĢkin Maddeler
KĠK-Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari
ġartname’de, bir sözleĢme idaresi görevi olan sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri
ve yorumlamalarına iliĢkin çeĢitli hükümler bulunmaktadır. Madde 48’de, fiyat
farkına iliĢkin hükümler Ģunlardır;
“Madde 48: Fiyat farkı: Ġdare; sözleĢmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını
öngörmüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler
veya idarenin kusuru nedeniyle iĢin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı
hesaplanacaktır.” ibaresini yazacaktır. Ayrıca yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas
alınarak bu duruma iliĢkin fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır. Ġdare, sözleĢmenin
yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplamayı öngörüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı
hesaplanacaktır.” ibaresi yazacaktır. Ayrıca Ġdare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkı
kararnamesi esas alınarak fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır.” [44]

Madde 51’de süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartlarına iliĢkin hükümler
bulunmaktadır. Bu madde altında bulunan Madde 51.1 hükümleri Ģu Ģekildedir;
“Madde 51: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
51.1: Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır:
51.1.1: Mücbir sebepler
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a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
51.1.2: Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıĢ olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Ġdareye
yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.” [44]

Madde 51.2’de idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek hallere
iliĢkin hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 51: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
51.2: Ġdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller
51.2.1: Ġdarenin, iĢin sözleĢmesinde ve Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan
sözleĢmenin ifasına iliĢkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine
getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iĢ programının onaylanması, ödenek
yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana
gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin
bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ olması halinde; iĢi engelleyici sebeplere
ve yapılacak iĢin niteliğine göre, iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen
süre kadar uzatılır.” [44]

SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesine iliĢkin
hükümler Madde 52’de yer almaktadır. Madde 52 altında yer alan Madde 52.1’de
yer alan hükümler Ģu Ģekildedir;
“Madde 52: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
52.1: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iĢ artıĢının zorunlu olması halinde, iĢin;
a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması,
b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması,
Ģartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen iĢlerde sözleĢme bedelinin % 10'una; birim
fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen iĢlerde sözleĢme bedelinin % 20'sine, karma
sözleĢmelerde iĢin; birim fiyat teklif alınan kısmının bedelinin %20’sine, anahtar teslim götürü
bedel teklif alınan kısmının bedelinin % 10’una kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleĢme ve
ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iĢi yükleniciye yaptırılabilir.” [44]

ĠĢin tasfiye edilmesine iliĢkin hükümlerin yer aldığı Madde 52.2 hükümleri Ģöyledir;
“Madde 52: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
52.2: ĠĢin bu Ģartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda ise, artıĢ
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleĢme
bedeli tamamlanıncaya kadar iĢi ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmesi zorunludur.” [44]

136

ĠĢin, sözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağının
anlaĢılması halinde yüklenicinin yapması gerekenler Madde 52.3’te Ģu Ģekilde
anlatılmıĢtır;
“Madde 52: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
52.3: ĠĢin, sözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağının anlaĢılması
halinde de, yüklenici iĢi bitirmek zorundadır. Bu durumda, yükleniciye yapmıĢ olduğu gerçek
giderler ve yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80’i ile sözleĢme fiyatlarıyla
yaptığı iĢin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i, geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden
Ġdarece ödenecektir.” [44]

SözleĢme kapsamında gerçekleĢecek iĢ artıĢları ve iĢ eksiliĢlerinde, Ġdare ile
yüklenicinin yükümlülüklerine iliĢkin hükümlerin bulunduğu Madde 52.4 hükümleri
Ģöyledir;
“Madde 52: SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
52.4: SözleĢme kapsamında gerçekleĢecek iĢ artıĢları ve iĢ eksiliĢlerinde, Ġdare ile yüklenicinin
yükümlülükleri konusunda Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ve iĢin sözleĢmesinde belirtilen
ilgili hükümler uygulanır.” [44]
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5. AIA

VE

KIK

BELGELERĠNĠN

SÖZLEġME

AÇIKLAMALARI,

DEĞĠġĠKLĠKLERĠ VE YORUMLAMALARINA ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER
AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI VE KĠK BELGELERĠ ĠÇĠN BU
HÜKÜMLERLE ĠLGĠLĠ YENĠ BĠR ÖNERĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ
Bu bölümde, öncelikle AIA (2007) ve KĠK belgeleri (2009) önemli bir sözleĢme
idaresi görevi olan sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
hükümler açısından karĢılaĢtırılacak ve yapılan karĢılaĢtırma sonunda KĠK
belgelerinin bu hükümler açısından eksik yönleri belirlenecektir. Daha sonra, bu
karĢılaĢtırma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda KĠK mevzuatına yeni bir
öneri geliĢtirilecektir. KarĢılaĢtırma yapılırken öncelikle AIA A201 belgesinin
sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin hükümleri verilecek
ve bu hükümlerle, varsa, bağlantılı olan KĠK hükümleri incelenecektir. KarĢılaĢtırma
yapmanın amacı, KĠK belgelerinde bulunan eksiklikleri saptamak ve KĠK
mevzuatına yapılacak yeni öneri için temel oluĢturmaktır.
5.1 AIA ve KIK Belgelerinin SözleĢme Açıklamaları, DeğiĢiklikleri ve
Yorumlamalarına ĠliĢkin Hükümler Açısından KarĢılaĢtırılması ve AIA A201
Belgesi Hükümlerinde Yer Almayan KĠK Belgeleri Hükümlerinin Ġncelenmesi
Bu bölümde, AIA (A201-Genel ġartlar Belgesi) ve KĠK belgeleri (Yapım ĠĢleri
Genel ġartnamesi-YĠGġ, Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme-YĠTS, Açık Ġhale Usulü
ile Ġhale Edilen ĠĢlerde Uygulanacak Tip Ġdari ġartname-AĠTĠġ) önemli bir sözleĢme
idaresi görevi olan sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
hükümler açısından karĢılaĢtırılacaktır. AIA ve KĠK belgelerinin sözleĢme
açıklamaları, yorumlamaları ve değiĢikliklerine iliĢkin hükümler açısından içeriksel
olarak karĢılaĢtırılmasından sonra, A201 belgesi hükümlerinde yer almayan KĠK
belgeleri hükümleri incelecek ve elde edilen bulgular özetlenecektir. KarĢılaĢtırma
yapılmasının ardından, KĠK belgelerinde bulunan eksiklikler saptanacaktır. Bu
bölümde yapılacak olan karĢılaĢtırma, KĠK mevzuatına sözleĢme açıklamaları,
değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin yapılacak yeni öneri için önemli bir temel
oluĢturacaktır.
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5.1.1 AIA ve KIK Belgelerinin SözleĢme Açıklamaları, DeğiĢiklikleri ve
Yorumlamalarına ĠliĢkin Hükümler Açısından KarĢılaĢtırılması
KarĢılaĢtırma yapılırken öncelikle AIA A201 belgesinin ilgili hükümleri verilecek ve
bu hükümlerle, varsa, bağlantılı olan KĠK hükümleri incelenecektir. Yapılacak
karĢılaĢtırma sonunda değerlendirmeler yapılarak KĠK belgeleri hükümlerinin
eksiklikleri saptanmaya çalıĢılacaktır.
“AIA A201-Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
1.1.1: SözleĢme Belgeleri: SözleĢme belgeleri, mal sahibi ile yüklenici arasında yapılan
anlaĢmada sıralanmıĢtır ve anlaĢma, sözleĢme Ģartları (genel ve tamamlayıcı Ģartlar), çizimler,
Ģartnameler, sözleĢme imzalanmadan önce yayınlanan zeyilname, anlaĢmada listelenen diğer
belgeler ve sözleĢme imzalandıktan sonra yayınlanan değiĢikliklerden oluĢur. DeğiĢiklik;
taraflarca imzalanan sözleĢmede yapılan yazılı düzeltme, değiĢiklik emri (change order), yapım
değiĢiklik direktifi(construction change directive) ya da mimar tarafından yayınlanan iĢte
yapılacak küçük değiĢiklik (minor change in the work) için yazılı emirdir……...” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Temel
tanımlar baĢlığı altında yer alan bu madde, sözleĢme belgelerinin kapsamına ve
sözleĢme belgelerinin nasıl değiĢtirilebileceğine iliĢkin bilgi vermektedir. Bu
maddeden sonraki maddelerde, “sözleĢme belgeleri” ifadesinin yer aldığı bütün
hükümler, bu maddeyi temel alacağı için KĠK belgelerinde sözleĢme belgelerinin
kapsamına ait bir tanımın bulunmaması, önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 1: Genel Hükümler
1.1: Temel Tanımlar
1.1.2: SözleĢme: ......SözleĢme sadece bir değiĢiklikle (modification) değiĢtirilebilir……” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. SözleĢmenin
nasıl değiĢtirilebileceğine iliĢkin hükümlerin yer aldığı böyle temel bir maddenin,
KĠK belgelerinde bulunmaması büyük bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 2: Mal Sahibi
2.2: Mal Sahibinden Gereksinim Duyulan Bilgi ve Hizmetler
2.2.1: ĠĢe baĢlamadan önce, yüklenici mal sahibinden yazılı olarak, sözleĢmede belirttiği
yükümlülükleri yerine getirebilmesini sağlayacak finansal düzenlemeler yaptığını gösteren
makul bir kanıt isteyebilir. Daha sonra yüklenici, eğer mal sahibi sözleĢme belgelerinde
belirtilen ödemeyi yükleniciye yapmazsa, iĢte bir değiĢiklik sözleĢme bedelini değiĢtirirse ya
da yüklenici mal sahibinin ödemeleri zamanında yapamaması durumda kaygı duyarsa böyle bir
kanıt talep edebilir. Mal sahibi böyle bir kanıtı, değiĢiklikten etkilenen iĢin ya da iĢin bir
bölümünün baĢlaması ya da devamı öncesinde bir durum olarak sunmalıdır. Mal sahibi kanıtı
sunduktan sonra, yükleniciye bildirmeden bu tip finansal düzenlemeleri önemli Ģekilde
değiĢtirmemelidir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bu maddenin
AIA A201 belgesinde yer almasının amacı yüklenicinin, mal sahibinin finansal
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durumuna iliĢkin kaygılarını gidermek ve bir anlamda yükleniciyi korumaktır.
Oldukça yüksek risk taĢıyan yapım sektöründe meydana gelmesi kaçınılmaz olan
sözleĢme değiĢiklikleri sonunda, ödeme alabileceğini somut kanıtlarla gören
yüklenici için risk nispeten daha düĢük olacaktır. KĠK mevzuatında ihaleye
çıkabilmenin ön koĢullarından biri, Ġdarenin maddi olanakları olduğuna dair kanıt
gösterebilmesidir. Aksi takdirde, ihaleye çıkılamaz. Ancak, KĠK mevzuatına göre
sözleĢme belgelerinde bir değiĢiklik olduğunda böyle bir kanıt göstermek gerekli
değildir. KĠK belgelerinde böyle bir maddenin eksikliği, yapım sektörünün en
önemli katılımcılarından biri olan yüklenicinin korunması adına ve proje baĢarısı
için olumsuz bir durumdur.
“AIA A201-Madde 2: Mal Sahibi
2.3: Mal Sahibinin ĠĢi Durdurma Hakkı: Eğer yüklenici, Madde 12.2’de gerek duyulan
sözleĢme belgelerinin gereksinimlerine uygun olmayan iĢi düzeltmezse ya da iĢi sözleĢme
belgelerine uygun olarak yapmamaya devam ederse, mal sahibi yükleniciye yazılı bir emirle iĢi
ya da iĢin bir bölümünü durdurma talimatı (bu talimatı meydana getiren durum ortadan
kalkıncaya kadar) verebilir ancak, mal sahibinin iĢi durdurma hakkı, mal sahibi tarafından bu
hakkın yüklenici ya da diğer kiĢi ya da kuruluĢun menfaatine kullanmada bir artıĢ
yaratmamalıdır. (Madde 6.1.3’te gerek duyulan kapsam dıĢında).” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme
Madde 23: Teknik personel bulundurulması
23.5: Yukarıda öngörülen teknik personelin iĢ baĢında bulundurulmaması durumunda Ġdare,
öngörülen teknik personel iĢ baĢına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iĢi
durdurabilir.” [43]

 A201 belgesinde bulunan bu maddenin temel amacı, yüklenicinin sözleĢme
belgeleri gereksinimlerine uymaması ve sorumluluklarını yerine getirmemesi
durumunda, iĢi durdurma hakkı vererek mal sahibini korumaktır. Mal sahibinin,
elinde bulunan bu yetkiyi kötüye kullanma olasılığını ortadan kaldırmak için
gerekli uyarılar da madde hükümlerine eklenmiĢtir. KĠK belgelerinde iĢin
durdurulmasına yönelik hükümlerin yer aldığı Madde 23.5 ise sadece öngörülen
teknik personelin iĢ baĢında bulundurulmaması durumunda Ġdareye iĢi durdurma
hakkı vermektedir. Bu durumda bu maddenin kapsamı, Ġdareyi daha farklı
yüklenici kusurlarına karĢı korumak için geniĢletilmelidir.
“AIA A201-Madde 2: Mal Sahibi
2.4: Mal Sahibinin ĠĢi GerçekleĢtirme Hakkı: Eğer yüklenici, sözleĢme belgelerine uygun
olarak iĢi gerçekleĢtiremez ya da yükümlülüğünü yerine getiremezse ve mal sahibinin bu iĢleri
düzeltmesi gerektiğini belirten yazılı uyarısını aldıktan sonra da baĢarısız olursa, yazılı emirden
10 gün sonra kanuni yollara uygun olarak, mal sahibi bu tip kusurları düzeltebilir. Böyle bir
durumda, yüklenicinin hatalı iĢlerini düzeltme maliyetinden kaynaklanan, mal sahibinin
giderleri ve mimarın ek servis bedelini içeren uygun bir değiĢiklik emri(change order)
yayınlanabilir. Mal sahibi tarafından gerçekleĢtirilecek bu eylem ve yüklenici ödemelerinden
kesilecek miktar, mimarın önceki onayına tabidir. Yüklenicinin hatasından kaynaklanan
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ödemeler hatalı iĢ miktarını karĢılamada yetersizse, yüklenici farkı mal sahibine ödemelidir.”
[37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler
Madde 23(1): Yüklenici, projelerde kendiliğinden hiç bir değiĢiklik yapamaz. Proje ve
Ģartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen iĢleri yüklenici, yapı denetim
görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiĢtirmek veya yıkıp yeniden
yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla
birlikte, yüklenici tarafından proje ve Ģartnameden farklı olarak yapılmıĢ olan iĢlerin, fen ve
sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu iĢler yeni
durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla
miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel
isteyemez. Bu gibi hallerde hakediĢ raporlarına, proje ve Ģartnamelerde gösterilen veya yazılı
talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmıĢ miktarlar yazılır. Bu Ģekilde yapılan iĢlerin
boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” [42]

 A201 belgesinde bulunan bu madde yüklenici, sözleĢme belgelerine uygun olarak
iĢi gerçekleĢtiremez ya da yükümlülüğünü yerine getiremezse ve mal sahibinin bu
iĢleri düzeltmesi gerektiğini belirten yazılı uyarısını aldıktan sonra da baĢarısız
olursa, mal sahibine iĢi düzeltme hakkı tanımaktadır. Bu madde bir yandan mal
sahibini, yüklenicinin kusurundan dolayı külfete sokmakta ancak öte yandan, iĢin
bedelinin yükleniciye yüklenmesi açısından mal sahibini korumaktadır. Bu
bakımdan madde hükümlerinin dengeli olduğunu söylemek mümkündür. ĠĢin
uzamaması için mal sahibinin devreye girebilmesi olumlu görülmektedir. KĠK
belgelerinde yer alan ilgili maddede ise, duruma farklı yaklaĢıldığı görülmektedir.
Bu madde yüklenici kusurundan, yükleniciyi sorumlu tutmakta ve düzeltilmesi
sorumluluğunu da yükleniciye yüklemektedir. Kusurlu ya da eksik iĢlerin
düzeltilmesinden kaynaklanan süre ya da maliyet gereksinimleri için yükleniciye
herhangi bir hak tanımayan bu madde hükümleri, yüklenici açısından ağır olarak
görünse de, idarenin kusuru bulunmadığı için bu hükümlerin de dengeli olduğunu
söylemek mümkündür. Ancak sürenin uzamaması için Ġdarenin de iĢi
düzeltebilme hakkı bulunmalıdır. Bu doğrultuda, mal sahibinin yüklenici
hatasından kaynaklanan eksik ya da hatalı iĢi düzeltebilmesi için KĠK belgelerinde
bulunan ilgili maddenin kapsamı geniĢletilmelidir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.2: Yüklenici Tarafından SözleĢme Belgelerinin ve Arsa KoĢullarının Gözden Geçirilmesi
3.2.4: Eğer yüklenici, yüklenici tarafından Madde 3.2.2 ve 3.2.3’e uygun olarak gönderilen
uyarı ya da bilgi taleplerine cevap olarak mimarın yaptığı açıklama ya da talimatların sözleĢme
bedeli ve süresinde artıĢ yarattığına inanıyorsa, Madde 15’e uygun olarak hak talebinde
bulunabilir……….” [37]
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 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinde yüklenicinin sorumluluklarının anlatıldığı Madde 3 hükümleri,
sözleĢme imzalandıktan sonra sözleĢme belgelerinin ve arsa koĢullarının gözden
geçirilmesi sorumluluğunun yükleniciye ait olduğunu belirtmektedir. Ancak KĠKAĠTĠġ belgesinde, yüklenicinin sadece ihale öncesinde arsayı inceleme
sorumluluğu olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan KĠK belgelerinde, yüklenici
sorumluluklarının eksik tanımlandığını söylemek mümkündür. Yüklenici, arsa
incelemesi sırasında mimara göndereceği bilgi taleplerine cevaben mimarın
yaptığı açıklama ya da talimatların, sözleĢme bedeli ya da süresinde değiĢiklik
gerektirdiğine inanıyorsa A201 belgesinde yer alan bu madde hükümlerine göre
hak talebinde bulunabilir. Bu yönden bakıldığında, KĠK belgelerinde mimarın da
sorumluluklarının eksik tanımlandığını, mimarın açıklama yapma ya da talimat
verme görevlerinin bu belgelerde bulunmadığı söylemek mümkündür. Yapım
sürecinin iki önemli katılımcısının sorumluluklarının belirtilmemesi, KĠK
belgelerinin büyük eksikliklerindendir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.4: ĠĢ Gücü ve Malzemeler
3.4.2: Madde 3.12.8 ya da 7.4’e göre mimar tarafından yetki verilen iĢte küçük değiĢiklikler
durumu dıĢında, mimarın değerlendirmesinden sonra, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik
direktifine uygun olarak, sadece mal sahibinin yazılı izni ile yüklenici ikame yapabilir.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler
Madde 23(1): Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değiĢiklik yapamaz. Proje ve
Ģartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen iĢleri yüklenici, yapı denetim
görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiĢtirmek veya yıkıp yeniden
yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla
birlikte, yüklenici tarafından proje ve Ģartnameden farklı olarak yapılmıĢ olan iĢlerin, fen ve
sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu iĢler yeni
durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla
miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel
isteyemez. Bu gibi hallerde hakediĢ raporlarına, proje ve Ģartnamelerde gösterilen veya yazılı
talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmıĢ miktarlar yazılır. Bu Ģekilde yapılan iĢlerin
boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” [42]

 A201 belgesinde bulunan bu madde, yüklenicinin ikame yapma Ģartlarına iliĢkin
hükümler

içermektedir.

Bu

maddede,

yüklenicinin

sadece

mimarın

değerlendirmesinden sonra, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifine
uygun olarak ve mal sahibinin yazılı izni ile ikame yapabileceği belirtilmiĢtir. Bu
maddeye benzer hükümlere sahip YĠGġ hükmü, aslen “ikame” ifadesi
içermemekte ancak hükmün içeriği incelendiğinde ikame yapmaya iliĢkin bir kasıt
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olabileceği düĢünülmektedir. Bu maddede de aynen A201 maddesinde olduğu
gibi, yüklenicinin kendiliğinden bir değiĢiklik yapamayacağı belirtilmekte ancak
yüklenici tarafından proje ve Ģartnameden farklı olarak yapılmıĢ olan iĢlerin, fen
ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse,
bu iĢlerin yeni durumları ile kabul edilebileceği ifade edilmektedir. Maddede yer
alan iki hükmün birbiriyle bir ölçüde çeliĢtiği ve bu durumun, hükmün netliğine
gölge düĢürdüğü düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra, KĠK belgelerinde “iĢte küçük
değiĢiklik”, “değiĢiklik emri”, “yapım değiĢiklik direktifi” ve “ikame” gibi son
derece önemli değiĢiklik araçlarına iliĢkin tanımlar içermemesi, KĠK belgelerinin
en büyük eksikliklerinden biri olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar ve Yasalara Uygunluk
3.7.4: Gizli ya da Bilinmeyen Durumlar: Eğer yüklenici arsada (1) sözleĢme belgelerinde
belirtilenden önemli bir Ģekilde farklılık gösteren yüzey altı ya da baĢka gizli fiziki koĢullarla
ya da (2) sözleĢme belgelerinde belirtilen yapım aktiviteleri karakterinde doğal karĢılanan ve
olağan bir Ģekilde mevcut olduğu bilinen durumdan önemli bir Ģekilde farklılık gösteren
alıĢılmadık nitelikte bilinmeyen gizli fiziki koĢullarla karĢı karĢıya gelirse, duruma müdahale
edilmeden önce ve herhangi bir durumda en geç durumun gözlenmesinden itibaren 21 gün
içinde yüklenici, mal sahibi ve mimara durumu bir an önce bildirmelidir. Mimar zaman
kaybetmeden durumu incelemelidir ve eğer durumun gerçekten de farklı olduğuna ve sözleĢme
bedeli ya da süresinde bir artma ya azalma yaratacağına karar verirse, sözleĢme bedeli ya da
süresi ya da her ikisinde de uygun bir düzenleme tavsiye eder. Eğer mimar, arsadaki koĢulların
sözleĢme belgelerinde belirtilenden farklı olmadığına ve sözleĢmede herhangi bir değiĢiklik
yaratmadığına karar verirse, mimar zaman kaybetmeden ve nedenlerini belirterek mal sahibi ve
yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Eğer herhangi bir taraf, mimarın verdiği karar ya da
tavsiye üzerinde anlaĢamazsa, o taraf Madde 15’te belirtilen Ģekilde sürece devam edebilir.”
3.7: Ġzinler, Ücretler, Uyarılar ve Yasalara Uygunluk
3.7.5: Eğer iĢ devam ederken yüklenici, sözleĢme belgelerinde belirtilmeyen insan
kalıntılarıyla(ceset vb.) karĢılaĢır ya da mezar iĢaretleri, arkeolojik saha ya da bataklık arazi
varlığını fark ederse, yüklenici derhal durumu etkileyecek iĢlemlerini durdurmalı ve mal sahibi
ile mimarı bilgilendirmelidir. Bu gibi bir uyarı alındıktan sonra mal sahibi iĢe devam etmesi
için ihtiyaç duyulan hükümet yetkisini alabilmek için gerekli olan tüm eylemlerde
bulunmalıdır. Mal sahibi tarafından baĢka bir talimat almadıkça yüklenici, bu tip iĢlerini
durdurmalı ancak durumu etkilemeyecek iĢlerine devam etmelidir. Bu gibi kalıntıların ya da
özelliklerin mevcudiyetinden kaynaklanan sözleĢme bedeli ya da süresinde yapılacak
düzenleme talepleri, Madde 15’te belirtilen Ģekilde yapılmalıdır.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(1): Yapım sözleĢmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının
zorunlu olması halinde, artıĢa konu olan iĢin;
a) SözleĢmeye esas proje içinde kalması,
b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması,
Ģartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım iĢlerinde sözleĢme bedelinin %
10’una kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale dokümanındaki hükümler
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çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” [42, 43, 44] (Bu madde aynı zamanda AĠTĠġ
Madde 52.1 ve YĠTS Madde 28.1 ile eĢdeğerdir.)
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(6): Ġdare istediği takdirde; bir iĢte, sözleĢmeye esas proje içinde kalan ancak
öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir
yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir iĢi baĢkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” [42]
“KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme
Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.3: Ġlave iĢler
18.3.1: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleĢme bedelinin % 10 una kadar oran dâhilinde
bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde ilave iĢin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.
(Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmeler için)” [43]

 A201 belgesinde yer alan, bilinmeyen ve gizli durumlara iliĢkin hükümler oldukça
detaylı bir Ģekilde verilmiĢ ve bu durumların ortaya çıkması halinde tarafların
yapması gerekenler açıkça belirtilmiĢtir. Bunun yanı sıra, bilinmeyen ya da gizli
durumlardan kaynaklanabilecek süre ya da maliyet artıĢları olması durumunda,
mal sahibinin yükleniciye makul bir ek süre vermesi ve ödeme yapması gerektiği
ifade edilmiĢtir. Mimarın kararlarının, yüklenici tarafından kabul edilmediği
durumlarda, yüklenicinin hak talebinde bulunma Ģansı vardır. KĠK belgelerindeki
ilgili hükümlerde de öngörülemeyen durumlar nedeniyle iĢ artıĢının zorunlu
olduğu hallerde, ek sürenin yükleniciye verileceği belirtilmiĢtir. Ancak bu durum;
değiĢikliklerin maliyetinin, sözleĢme bedelinin %10 oranına kadar olduğu
durumlar için geçerlidir. Bu durumun dıĢında meydana gelebilecek durumlara
iliĢkin herhangi bir hüküm KĠK belgelerinde bulunmamaktadır. Bu bakımdan
YĠTS Madde 18.3.1’de eksiklik olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan
YĠGġ Madde 22(6)’da, Ġdarenin istediği takdirde; öngörülemeyen durumlar
nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye
yaptırılması mümkün olan bir iĢi baĢkasına da yaptırabilme Ģansı bulunduğu ifade
edilmiĢ

ancak

bu

durumda

yüklenicinin

herhangi

bir

hak

talebinde

bulunamayacağı belirtilmiĢtir. Bu madde (Madde 22.6) hükümleri açıkça mal
sahibinin lehinde görülmektedir. Dolayısıyla taraflar arasındaki eĢitlik ilkesi göz
önüne alındığında, bu maddenin kusurlu olduğu söylenebilir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.8: Ödenekler
3.8.2.3: SözleĢme belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, maliyetler (costs) ödeneklerden
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(allowances) fazla ya da eksikse, sözleĢme tutarı değiĢiklik emrine(change order) uygun olarak
düzenlenmelidir. DeğiĢiklik emri miktarı, gerçek maliyet ve Bölüm 3.8.2.1’deki ödenekler
arasındaki farkı ve Bölüm 3.8.2.2’deki yüklenici maliyetlerindeki değiĢiklikleri (Changes in
the contractor’s costs) yansıtmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım süreci
içinde, ödeneklerin olması kaçınılmazdır ve maliyetler, ödeneklerden fazla ya da
eksikse, sözleĢme tutarının değiĢiklik emrine uygun olarak düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu bakımdan, KĠK belgelerinde ödeneklere iliĢkin bir hükmün
bulunmaması önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.10: Yüklenicinin Yapım Programı
3.10.2:………Eğer yüklenici, bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden geçirilmesi
için gerekli olan süre uzatımına ya da sözleĢme bedelinde bir artıĢa hak kazanamaz.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢ Programı
Madde 17(3): Ġdare, iĢ programını verildiği tarihten baĢlamak üzere sözleĢme veya eklerinde
belirtilen süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değiĢiklikleri yaparak onaylar ve onaylı
bir nüshasını yükleniciye verir. ĠĢ programları idarenin onayıyla geçerli olur.
Madde 17(6): Yüklenici idarece onaylanmıĢ iĢ programına aynen uymak zorundadır. Ancak
zorunlu hallerde idarenin uygun görüĢü ile iĢ programında değiĢiklik yapılabilir.
Madde 17(7:) ĠĢte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun
kendisine tebliği tarihinden baĢlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iĢ programı
düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.” [42]

 A201 belgesinin ilgili maddesi, yüklenicinin teslim programı (submittal scheule)
vermeye iliĢkin sorumluluğunu yerine getirememesi durumunda, teslimlerin
incelenmesi için yükleniciye ek süre verilmeyeceğini ya da ek ödeme
yapılmayacağını belirtmektedir. A201 belgesinin ilgili hükmünde belirtilen teslim
programı, iĢ ilerleme programında yer alması gereken en önemli bileĢenlerden
biridir. SözleĢme belgeleri bazen, teslim programının iĢ ilerleme programına dâhil
edilmesini gerektirebilir. Ancak, KĠK belgelerinin ilgili maddelerine bakıldığında,
teslim programına iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmadığı görülmektedir. ĠĢ
ilerleme programının bir parçası olan teslim programı, KĠK belgelerinde
tanımlanmamıĢtır. YĠGġ’nin ilgili maddesinde bulunan iĢ programına iliĢkin
hükümler, iĢte bir değiĢiklik meydana geldiğinde iĢ programının revize edilmesi
gerektiği ve iĢ programında sadece idarenin uygun görüĢü ile değiĢiklik
yapılabileceği belirtilmiĢtir. KĠK mevzuatının bu konuda yüzeysel bilgi içerdiğini
söylemek mümkündür. Teslim programına iliĢkin maddelerin KĠK belgelerinde
bulunmaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.

146

“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.11: Sahadaki Belgeler ve Numuneler: Yüklenici, mal sahibine saha değiĢikliklerini (field
changes) ve yapım sırasında yapılan seçimleri göstermek için, sahada çizimler, Ģartnameler,
zeyilname, değiĢiklik emri(change order), onaylanmıĢ imalat çizimleri(shop drawings), ürün
bilgileri, numuneler(samples), gerekli benzer teslimler (submittals) ve diğer tüm
değiĢikliklerin(modifications) birer kopyasını, düzgün bir sırada ve iĢaretlenmiĢ olarak
bulundurmalıdır...........” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yüklenicinin
sahada bulundurması gereken belge ve numuneler, mimar aracılığıyla, iĢ
tamamlandığında yapılan iĢin kaydı olarak mal sahibine teslim edileceğinden,
bütün taraflar için büyük önem taĢımaktadır. KĠK belgelerinde böyle bir hükmün
bulunmaması bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 3: Yüklenici
3.12: Ġmalat Çizimleri, Ürün Bilgileri ve Numuneler
3.12.8: ĠĢ, kabul edilmiĢ teslimlere uygun olmalıdır. Ancak yüklenici, mimarı teslim sırasında
bir sapmadan haberdar etmedikçe ve mimar bu sapmayı iĢte küçük bir değiĢiklik, değiĢiklik
emri ya da yapım değiĢiklik direktifi olarak onaylayıp sapmaya yetki vermedikçe, mimarın
imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da benzer teslimleri onaylaması, yükleniciyi
sözleĢme belgeleri gereksinimlerindeki sapmaların sorumluluğundan kurtarmaz..........” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinde yer alan ilgili hüküm, iĢte bir değiĢikliğe neden olabilen sapmalar,
mimar tarafından iĢte küçük bir değiĢiklik, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik
direktifi olarak onaylanmadıkça, imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da
benzer teslimlerin mimar tarafından onaylanmasının yükleniciyi bu sapmaların
sorumluluğundan kurtarmayacağını belirtmektedir. Bu nedenle yüklenici, mimar
tarafından uygun görülen imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da benzer
teslimlerde bulunan hata ya da eksikliklerin sorumluluğundan da kurtulamaz.
Böyle bir maddenin KĠK belgelerinde yer almaması bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.8: Mimar, değiĢiklik emri ve yapım değiĢiklik direktifi hazırlar ve Madde 7.4’te belirtildiği
gibi iĢte küçük değiĢikliklere yetki verebilir. Mimar, Madde 3.7.4’te belirtildiği gibi gizli ve
bilinmeyen durumlarla ilgili inceleme yapar, karar verir ve tavsiyede bulunur.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. KĠK
belgelerinde, yapım sürecinin en önemli katılımcılarından biri olan mimarın yetki
ve sorumlulukları yer almamaktadır. Dolayısıyla, sözleĢme idaresinde mimarın,
mal sahibi adına yaptığı hizmetlerle iliĢkin hükümler de bulunmamaktadır.
Mimarın mal sahibi adına gerçekleĢtirdiği hizmetleri yapan katılımcı, KĠK
belgelerinde Yapım Denetim Görevlisi olarak ifade edilmektedir. KĠK
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belgelerinde, böyle bir maddenin bulunmaması çok önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.
“AIA A201-Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.11: Mimar, mal sahibi ya da yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilen sözleĢme
belgeleri gereksinimleri ve performansına iliĢkin konularda yorumlama yapar ve karar verir.
Mimarın bu taleplere cevabı yazılı ve üzerinde anlaĢılan süre içerisinde ya da makul
çabuklukta olmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bilindiği gibi,
sözleĢme idaresindeki en önemli görevlerden biri sözleĢme yorumlamaları
yapmaktır. A201 belgesinin ilgili maddesinde, mimarın sözleĢme idaresinde
yapması gereken yorumlamalara iliĢkin önemli hükümler bulunmaktadır. Ancak
KĠK belgelerinde, sözleĢme idaresi ve bir sözleĢme idaresi görevi olan
yorumlamalara iliĢkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumun, KĠK
belgelerinde çok önemli bir eksikliği iĢaret ettiğini söylemek mümkündür.
“AIA A201-Madde 4: Mimar
4.2: SözleĢme Ġdaresi
4.2.12: Mimarın yorumlama ve kararları, yazılı ya da çizim formatında ve sözleĢme
belgelerinin amacıyla tutarlı ve anlaĢılır olmalıdır. Bu tip yorumlamalar yaparken ya da karar
verirken mimar, mal sahibi ve yüklenicinin dürüst performanslarını korumaya gayret etmeli,
herhangi birinin tarafında olarak yorumlama ve kararlarını göstermemeli ve iyi niyetle sunulan
bu yorumlama ve kararların sonucundan sorumlu tutulmamalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. KĠK
belgelerinde, bir sözleĢme idaresi görevi olan yorumlamaların nasıl yapılması
gerektiğini anlatan hükümlerin bulunmaması önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 5: Alt-Yükleniciler
5.2: ĠĢ Kısımları Ġçin Alt-SözleĢme ve Diğer SözleĢmelerin Ġhaleleri
5.2.3: Eğer mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa, yüklenici
mal sahibinin karĢı çıkmayacağı baĢka bir öneri yapabilir. Eğer önerilen ancak reddedilen altyüklenici makul bir Ģekilde iĢi gerçekleĢtirebilme yeteneğine sahipse, sözleĢme tutarı ve süresi,
varsa, böyle bir değiĢiklikten meydana gelen aradaki farka göre yükseltilir ya da düĢürülür ve
ikame alt-yüklenici iĢe baĢlamadan önce uygun bir değiĢiklik emri yayınlanır. Ancak yüklenici,
alt-yüklenici isimlerini verirken gerektiği gibi zamanında ve duyarlı davranmadıkça, böyle
değiĢiklikler için sözleĢme tutarı ya da süresinde artıĢa izin verilmemelidir.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Alt yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumlulukları
Madde 20(7): Ġdarece onaylanmıĢ alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iĢ kısımlarının iĢin
devamı sırasında değiĢtirilerek, iĢin baĢka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve
yukarıdaki Ģartlara tabidir.
Madde 20(9): Ġdare, alt yüklenici tarafından yapılan iĢlerin sözleĢme ve Ģartname hükümlerine
uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiĢtirilmesini veya alt yükleniciler tarafından
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yapılmasını istemediği herhangi bir iĢ bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her
zaman isteyebilir.” [42]

 A201 belgesinde, alt-yüklenici çalıĢtırılmasına yönelik hükümlerin bulunduğu
maddede, alt-yüklenici ikamesi yapılması durumunda, sözleĢme tutarı ve
süresinin, varsa, böyle bir ikameden meydana gelen aradaki farka göre
yükseltileceği ya da düĢürüleceği ve ikame alt-yüklenici iĢe baĢlamadan önce
uygun bir değiĢiklik emri yayınlanması gerektiği belirtilmiĢtir. KĠK belgelerinde,
alt-yüklenici ikamesinin Ġdare’nin izin ve onayına tabi olduğu ve Ġdare’nin altyüklenici değiĢtirilmesini her zaman isteyebileceği belirtilmiĢtir. A201 belgesi
hükümlerinden farklı olarak KĠK belgelerinde, idarenin, alt yüklenici tarafından
yapılan iĢlerin sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olmadığını tespit etmesi
durumunda, alt yüklenicinin değiĢtirilmesini veya alt yükleniciler tarafından
yapılmasını istemediği herhangi bir iĢ bölümünün bizzat yüklenici tarafından
yapılmasını her zaman isteyebileceği ifade edilmektedir. Ancak, AIA belgelerinin
ilgili hükmünden farklı olarak KĠK belgelerinin ilgili hükmünde, böyle bir
durumda bir değiĢiklik emri yayınlanması gerektiği belirtilmemiĢtir. Bu
bakımdan, ilgili hükmün eksik olduğunu söylemek mümkündür.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.1: ĠĢte değiĢiklik, sözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan,
değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük değiĢiklik emri ile Madde 7’de ve
sözleĢme belgelerinde belirtilen kısıtlamalara bağlı olarak yapılabilir.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme
Madde 24: SözleĢmede değiĢiklik yapılması
24.1. SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme bedelinin aĢılmaması ve Ġdare ile Yüklenicinin
karĢılıklı olarak anlaĢması kaydıyla, aĢağıda belirtilen hususlarda sözleĢme hükümlerinde
değiĢiklik yapılabilir:
a) ĠĢin yapılma yeri,
b) ĠĢin süresinden önce yapılması kaydıyla iĢin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme
Ģartları.” [43]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin Uygulanması
Madde 12(4): Ġdare, sözleĢme konusu iĢlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değiĢiklik
yapılmaksızın iĢin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, iĢin sözleĢmede belirtilen
niteliğine uygun bir Ģekilde tamamlanmasını sağlayacak Ģekilde gerekli değiĢiklikleri yapmaya
yetkilidir. Yüklenici, iĢlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değiĢikliklere uygun olarak
iĢe devam etmek zorundadır. Proje değiĢiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmıĢ malzemenin terk
edilmesini veya değiĢtirilmesini veya baĢka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden
doğacak fazla iĢçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değiĢiklikleri iĢin süresini
etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.
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Madde 12(5): Ġdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici,
projelerde herhangi bir değiĢiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi
değiĢiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz.” [42]

 A201 belgesinde, iĢte değiĢikliğin nasıl yapılması gerektiğine iliĢkin hükümlerin
yer aldığı maddede, sözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme geçersiz kılınmadan
değiĢiklik yapılabileceği ifade edilmiĢtir. YĠTS, Madde 24.1’de ise, sözleĢme
bedelinin aĢılmaması ve Ġdare ile yüklenicinin karĢılıklı olarak anlaĢması Ģartıyla
iĢin yapılma yeri, sözleĢme süresi ve süreye uygun olarak sözleĢme bedelinde
değiĢiklik yapılabileceği belirtilmiĢtir. Bu maddenin, değiĢiklik yapılabilecek
hususlarla ilgili bir kısıtlama içerdiği düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra, Ġdare
tarafından yapılması öngörülen değiĢiklikler, sözleĢme süresinde bir değiĢiklik
yaratıyorsa, yüklenicinin bu husustaki süre talebinin idare tarafından dikkate
alınacağını belirtmektedir. Ancak ilgili maddede (Madde 12.(4)) sözleĢme
bedelinde yapılması gereken düzenlemelere iliĢkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu hükmün KĠK belgelerinde bulunmaması, önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir. Öte yandan, Madde 12(5)’te yüklenicinin, Ġdarenin veya yapı
denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yaptığı değiĢiklikler için
herhangi bir hak iddia edemeyeceği belirtilmiĢtir. Bu nedenle, yüklenicinin ilgili
tarafları bilgilendirmeden yapacağı değiĢikliklerden Ġdare ya da yapı denetim
görevlisi sorumlu tutulamayacağı için, sorumluluk yükleniciye ait olmalıdır.
Dolayısıyla madde hükümlerinin olumlu olduğunu söylemek mümkündür.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.2: DeğiĢiklik emri; mal sahibi, yüklenici ve mimar arasındaki anlaĢmaya dayanır, yapım
değiĢiklik direktifi; mal sahibi ile mimarın anlaĢmasını gerektirir, anlaĢma yüklenici tarafından
kabul edilebilir ya da edilmez, iĢte küçük değiĢiklik emri; sadece mimar tarafından
yayınlanabilir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. DeğiĢiklik
yapmak için kullanılan “değiĢiklik emri”, “yapım değiĢiklik direktifi” ve “iĢte
küçük değiĢiklikler” gibi önemli ifadelerin KĠK belgelerinde bulunmaması önemli
bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.1: Genel
7.1.3: ĠĢte değiĢiklikler, uygulanabilir sözleĢme belgeleri hükümleri altında
gerçekleĢtirilmelidir ve yüklenici, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük
değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce uygulamaya baĢlamalıdır.” [37]

150

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinde yer alan ilgili hükümlerde, yüklenicinin değiĢiklikleri sözleĢme
belgeleri hükümleri altında gerçekleĢtirmesi ve değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik
direktifi ya da iĢte küçük değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an
önce uygulamaya baĢlaması gerektiği belirtilmiĢtir. KĠK belgelerinde böyle bir
hükmün bulunmaması önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.2: DeğiĢiklik Emirleri
7.2.1: DeğiĢiklik emri mimar tarafından hazırlanan, yüklenici, mal sahibi ve mimar tarafından
imzalanan bir yazılı araçtır ve aĢağıdaki maddeler üzerinde anlaĢmaya varıldığını belirtir;
.1: ĠĢte değiĢiklik
.2: Varsa, sözleĢme bedelindeki düzenleme miktarı
.3: Varsa, sözleĢme süresindeki düzenleme kapsamı” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bilindiği gibi,
değiĢiklik emirleri; sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da revizyon yapma
yetkisi verir. Böyle bir tanımın KĠK belgelerinde bulunmaması önemli bir eksiklik
olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.1: Yapım değiĢiklik direktifi mimar tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve mimar
tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak değiĢiklikleri yönlendirir.
Yapım değiĢiklik direktifi ile mal sahibi, sözleĢmeyi geçersiz kılmadan, eklemeler, çıkarmalar
ya da revizyonları içeren sözleĢmenin genel kapsamı içinde iĢte değiĢiklik emri verebilir.
SözleĢme tutarı ya da süresindeki düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bilindiği gibi,
yapım değiĢiklik direktifleri, yüklenici ile mal sahibi arasında bir değiĢiklik
emrinin maddeleri üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya da bir değiĢikliğin
değerinin iĢ tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği durumlarda kullanılır. Böyle
bir tanımın KĠK belgelerinde bulunmaması önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.2: Bir yapım değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri Ģartlarında bütünsel bir anlaĢma
olmadığında kullanılır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. DeğiĢiklik
yapılma sürecinde kullanılan önemli araçlardan biri olan yapım değiĢiklik
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direktifinin ne zaman kullanılması gerektiğine iliĢkin hükümlerin KĠK
belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.3: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi(construction change directive) sözleĢme bedelinde
bir düzenleme gerektiriyorsa, düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.1: Düzgün olarak ayrıntıları belirlenmiĢ ve değerlendirme izni almak için yeterli
doğrulayıcı bilgiyle desteklenmiĢ götürü usulü sözleĢmenin(lump sum) karĢılıklı kabulü,
.2: SözleĢmede belirtilen ya da daha sonra üzerinde anlaĢılan birim fiyatlar,
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak kabul
edilebilir sabit (fixed) ücret ya da yüzde ücreti (percentage fee) ya da
.4: Madde 7.3.7’de belirtildiği Ģekilde” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifinin sözleĢme bedelinde bir düzenleme gerektirdiği durumlarda,
düzenlemenin nasıl yapılacağına iliĢkin hükümlerin KĠK belgelerinde yer
almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.4: Eğer birim fiyatlar sözleĢme belgelerinde belirtildiyse ya da daha sonra üzerinde
anlaĢıldıysa, bu birim fiyatlar sözleĢme bedelinde yapılacak düzenlemelere temel
oluĢturmalıdır. (Ancak, baĢlangıçta tahmin edilen miktarlar, önerilen değiĢiklik emri ya da
yapım değiĢiklik direktifinde önemli bir Ģekilde değiĢtiyse ve bu nedenle birim fiyatların
önerilen iĢ miktarlarına uygulanması mal sahibi ya da yükleniciye önemli bir haksızlık
yapılmasına neden oluyorsa, uygulanabilir birim fiyatların adil olarak düzenlenmesi Ģartıyla.)”
[37]

 KĠK

belgelerinde,

bu

maddeye

benzer

bir

madde

bulunmamaktadır.

Düzenlemenin birim fiyatlar temel alınarak yapılacağı durumlara iliĢkin
hükümlerin KĠK belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.5: Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, yüklenici bir an önce iĢteki değiĢikliğe
baĢlamalıdır ve mimara, eğer varsa, yapım değiĢiklik direktifinde karar verilen sözleĢme süresi
ya da tutarında önerilen düzenlemelerin yöntemi üzerinde anlaĢıp anlaĢmadığını belirtmelidir.”
[37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifini aldığında, yüklenicinin yapması gerekenlerin anlatıldığı
böyle bir hükmün KĠK belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
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7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.6: Yüklenici tarafından imzalanan yapım değiĢiklik direktifi, yüklenicinin sözleĢme tutarı
ve süresindeki düzenlemeler ya da bu düzenlemeler için karar verme yöntemi üzerinde
anlaĢtığını gösterir. Bu anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve bir değiĢiklik emri olarak kayda
geçer.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifi alındığında, sözleĢme süresi ve bedelinde yapılması öngörülen
düzenlemelerin kabul edilmesi durumunda yapım değiĢiklik direktifinin,
değiĢiklik emri olarak kayda geçmesi gerektiği belirtilen böyle bir hükmün KĠK
belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.7: Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme bedelinde yapılacak
düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar, değiĢikliğe (sözleĢme bedelinde bir artıĢ varsa,
anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir miktar ya da anlaĢmada böyle bir miktar
belirlenmediyse makul bir miktarı içeren) atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama
ve tasarruflarını temel alan düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve
Madde 7.3.3.3’e göre yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve
listelenmiĢ muhasebe verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve sunmalıdır. SözleĢme
belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, Madde 7.3.7’deki kararların maliyetleri aĢağıdakilerle
sınırlanmalıdır;
.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma tarafından
ihtiyaç duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri(fringe benefits) ve çalıĢanların tazminat
sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman kiralama
maliyetleri (el aletleri dıĢında)
.4: Kefalet(bond) ve sigorta(insurance) primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri(permit fees),
satıĢlar, kullanım ve iĢle ilgili benzer vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin ilave
maliyetleri.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifi alındığında, sözleĢme süresi ve bedelinde yapılması öngörülen
düzenlemelerin kabul edilmemesi durumunda, düzenleme yöntemine mimarın
karar vermesi gerektiğini ve düzenleme kararı verirken hangi maliyetlerin göz
önünde bulundurulması gerektiğini belirten böyle bir hükmün KĠK belgelerinde
yer almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.8: SözleĢme tutarında net düĢüĢe yol açan değiĢiklik ya da eksiltme (deletion) için
yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı, mimar tarafından onaylanan
gerçek net maliyettir(actual net cost). Ġlgili iĢi ya da ikameleri kapsayan eklemeler ve krediler
değiĢikliğin içine katıldığı zaman, izin verilen genel gider ve kar (ya da yüklenici ücretindeki
düzenlemeler), varsa, değiĢikliğe bağlı olarak net artıĢ temel alınarak hesaplanır.” [37]
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 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. SözleĢme
tutarında net düĢüĢe yol açan değiĢiklik ya da eksiltme için, yüklenicinin mal
sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarına iliĢkin hükümlerin yer aldığı
böyle bir maddenin KĠK belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.9: Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai kararı verilirken
yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için ödeme baĢvurusuyla birlikte
ödeme talebinde bulunabilir. Mimar bu maliyetlerin ödemeleri için aylık onaylama kararları ile
ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar verdiği makul olarak
düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın maliyetle ilgili geçici kararı, sözleĢme
bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan temele göre düzenlemelidir. (Herhangi bir tarafın bu
konuda anlaĢmazlığa düĢmesi ve Madde 15’e uygun olarak hak talebinde bulunabilmesine
bağlı olarak)” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için yüklenicinin nasıl ödeme baĢvurusu
yapacağına iliĢkin hükümlerin yer aldığı böyle bir maddenin KĠK belgelerinde yer
almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.3: Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
7.3.10: Mal sahibi ve yüklenici, sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın verdiği
kararı kabul ederse ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya varılırsa, böyle bir anlaĢma hemen
yürürlüğe girer ve mimar bir değiĢiklik emri hazırlar. DeğiĢiklik emirleri, yapım değiĢiklik
direktifinin bir kısmı ya da bütünü için yayınlanabilir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifine bağlı olarak mal sahibi ve yüklenicinin, sözleĢme süresi ve
tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın verdiği kararı kabul etmesi ya da düzenleme
üzerinde bir anlaĢmaya varması durumunda mimarın bir değiĢiklik emri
hazırlaması gerektiğini ifade eden böyle bir hükmün KĠK belgelerinde yer
almaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 7: ĠĢte DeğiĢiklikler
7.4: ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir
düzenleme gerektirmeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte küçük değiĢiklik
emri verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından onaylanan yazılı
emirlerden etkilenir ve mal sahibi ile yükleniciyi bağlar.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Mimarın
yetki sınırları içinde olan, iĢte küçük değiĢiklikler yapmaya iliĢkin hükümlerin yer
aldığı böyle bir maddenin KĠK belgelerinde yer almaması önemli bir eksiklik
olarak görülmektedir.
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“AIA A201-Madde 8: Süre
8.3: Gecikmeler ve Süre Uzatımları
8.3.1: Eğer yüklenici, iĢin baĢlangıcında ya da iĢ devam ederken herhangi bir zaman, mal
sahibi, mimar, mal sahibinin çalıĢtırdığı ayrı bir yüklenici ya da baĢka bir çalıĢanın bir eylemi
ya da ihmali, iĢte yapılması emredilen bir değiĢiklik, iĢçi-iĢveren uyuĢmazlığı, yangın,
teslimatlarda alıĢılmadık bir gecikme, yüklenicinin kontrolü dıĢında kaçınılmaz kazalar ya da
diğer sebepler, mal sahibi tarafından askıda olan bir hukuki ihtilafla ilgili yetki verilen bir
gecikme ya da mimar tarafından gecikme yaratacağına karar verilen diğer sebepler nedeniyle
gecikme yaĢarsa, sözleĢme süresi mimarın karar vereceği Ģekilde, makul olarak bir değiĢiklik
emiyle uzatılır.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
ĠĢ Programı
Madde 17(7): ĠĢte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun
kendisine tebliği tarihinden baĢlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iĢ programı
düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 29(1): ĠĢin, sözleĢmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale
getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleĢmesinde öngörülen günlük
gecikme cezası uygulanır.
Madde 29(2): SözleĢmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu
hallerden dolayı, iĢte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi
halinde, durum idarece incelenerek iĢi engelleyici sebeplere ve yapılacak iĢin niteliğine göre
iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.
Madde 29(3): Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi
izleyen yirmi gün içinde, idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler
tarafından usulüne göre düzenlenmiĢ belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik
etmesi zorunludur. Yüklenici bildiriminde, iĢ üzerinde gecikmeye yol açtığını düĢündüğü
sebeplerin ayrıntılarını, iĢin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak
sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik
kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak
idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde
yazılı bildirimde bulunma Ģartı aranmaz.
Madde 29(4): Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat
süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Mücbir sebeplerin devamı
sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.
Madde 29(5): ĠĢin tamamlanması için sözleĢmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde
baĢkaca kayıt bulunmayan iĢlerde, havanın fen noktasından çalıĢmaya uygun olmayan devresi
ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iĢ bitim tarihi veya süresi belirlenmiĢ
sayılacağından, yüklenici, çalıĢmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde
bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak iĢin özelliğine göre çalıĢılamayacak günler de
dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.” [42]
“KĠK-Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartname
Madde 51: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
51.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır:
51.1.1. Mücbir sebepler
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
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d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
51.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıĢ olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Ġdareye
yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
51.2. Ġdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:
51.2.1. Ġdarenin, iĢin sözleĢmesinde ve Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan
sözleĢmenin ifasına iliĢkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine
getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iĢ programının onaylanması, ödenek
yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana
gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin
bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ olması halinde; iĢi engelleyici sebeplere
ve yapılacak iĢin niteliğine göre, iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen
süre kadar uzatılır.” [44] (Bu maddeler, YĠTS Madde 18.1, 18.2 ve bu maddelerin alt
baĢlıklarıyla eĢdeğerdir.)
“KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme
Madde 18: Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
18.4. ĠĢin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
hükümleri uygulanır.” [43]

 Süre uzatımına verilebilecek hallere iliĢkin, KĠK belgelerinde oldukça detaylı
bilgi verildiği görülmektedir. 'Mücbir sebep' hukukta, bir sorumluluğun yerine
getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu
niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini
geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiĢtiren, kiĢinin önceden beklemediği
ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği, dıĢtan
gelen olağanüstü nitelikte bir olay, olgu veya durumdur. [40] Mücbir sebeplerden
ya da Ġdare’den kaynaklanabilecek süre değiĢiklikleri olması durumunda,
yükleniciye gereken süre verileceği ifade edilmektedir. KĠK belgelerinde yer alan
detayların, A201 belgesinde bulunmadığını söylemek mümkündür.
“AIA A201-Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.3: HakediĢ Ödemeleri
9.3.1.1: “Madde 7.3.9’da belirtildiği gibi bu tip baĢvurular, yapım değiĢiklik direktifi ile ya da
mimarın geçici kararıyla uygun olarak yetki verilmiĢ ancak değiĢiklik emrine henüz dâhil
edilmemiĢ iĢteki değiĢikliklerle ilgili ödeme talepleri içerebilir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Yapım
değiĢiklik direktifi altında tamamlanan ancak değiĢiklik emrine henüz dâhil
edilmemiĢ iĢ için yüklenicinin nasıl ödeme baĢvurusu yapacağına iliĢkin
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hükümlerin yer aldığı böyle bir maddenin KĠK belgelerinde yer almaması önemli
bir eksiklik olarak görülmektedir.
“AIA A201-Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.7: Ödeme Yapmada Aksaklıklar: Eğer mimar, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına
rağmen, yüklenicinin yaptığı ödeme baĢvurusunu aldıktan sonra 7 gün içinde ödeme onayı
(certificate of payment) vermezse ya da mal sahibi sözleĢme belgelerinde mimar tarafından
onaylanmıĢ ya da bir anlaĢmazlık çözümünde hak kazanılmıĢ olan tarihten itibaren 7 gün
içinde yükleniciye ödeme yapmazsa, mal sahibi ve mimara 7 gün ilave süre veren yazılı uyarıyı
yaptıktan sonra yüklenici ödemeyi alana kadar iĢi durdurabilir. SözleĢme süresi uygun olarak
uzatılmalı ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme, iĢe yeniden baĢlama
ve sözleĢme belgelerinde belirtilen artı faizleri karĢılayacak Ģekilde arttırılmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinin ilgili hükmünde, yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan durumlarda
meydana gelen ödeme aksaklıklarında yükleniciye iĢi durdurma hakkı verilmiĢtir.
Bu maddenin amacı, ödeme alamayan yükleniciyi korumaktır. KĠK belgelerinde,
yüklenici kusurundan kaynaklanan ödeme aksaklıklarına iliĢkin hükümler
bulunmakta ancak yüklenici kusurundan kaynaklanmayan durumlarda meydana
gelen ödeme aksaklıklarına iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kötü
niyetli mal sahipleri, kendi menfaatleri için böyle bir boĢluktan yararlanıp
yükleniciyi zor durumda bırakabilirler.

Bu nedenle, böyle bir hükmün KĠK

belgelerinde bulunmaması önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 9: HakediĢler ve Tamamlanma
9.10: Kesin Tamamlanma ve Son Ödeme
9.10.3: Eğer kısmi tamamlanma sonrasında (substantial completion), kesin tamamlanma
yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen önemli bir Ģekilde gecikirse ya da
yayınlanan bir değiĢiklik emri son tamamlanmayı etkiliyorsa ve mimar da bunu doğruluyorsa,
mal sahibi yüklenicinin baĢvurusuyla ve mimarın onayıyla birlikte sözleĢmeyi feshetmeden,
bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme yapmalıdır……………” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinin ilgili hükmünde, kısmi tamamlanma sonrasında kesin tamamlanma,
yükleniciden kaynaklanmayan bir nedenle önemli bir Ģekilde gecikirse ve mimar
da bunu doğruluyorsa mal sahibinin, yüklenicinin baĢvurusu ve mimarın onayıyla
sözleĢmeyi feshetmeden, bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için
ödeme yapması gerektiği belirtilmektedir. Bu madde, yüklenicinin ödeme
alamama durumunda korunması için önem taĢımaktadır. Dolayısıyla, böyle bir
hükmün KĠK belgelerinde bulunmaması büyük bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.1:

Yüklenici,

sözleĢme

belgelerinde
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bulunan,

zararlı

maddelerle

ilgili

bütün

gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da sözleĢme
belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler, bu maddelerden
(asbest ve poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu maddelerle sınırlı olmayan)
kaynaklanan tahmin edilen fiziki yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici
durumu fark ettiğinde zaman kaybetmeden bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara
durumu yazılı olarak açıklayan bir rapor sunmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Arsada zararlı
maddelerin var olması, hem çalıĢanlar hem de arazinin sağlığı için büyük bir risk
taĢımaktadır. Dolayısıyla, arsada karĢılaĢılabilecek zararlı maddeler ya da
yüklenicinin bu maddelerle karĢılaĢması durumunda yapması gerekenlere iliĢkin
hükümlerin KĠK belgelerinde bulunmaması çok önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.2: Yüklenicinin yazılı uyarısının alınmasından sonra mal sahibi, yüklenici tarafından rapor
edilen bu maddelerin var olup olmadığını doğrulamak ve arsada bu maddeler mevcutsa zararsız
hale getirilmesini sağlamak için lisanslı bir laboratuar hizmeti almalıdır. SözleĢme belgelerinde
baĢka türlü gereksinim duyulmadıkça mal sahibi, yüklenici ve mimara bu zararlı maddelerin
var olup olmadığını test edecek ve eğer bu maddeler varsa sahadan uzaklaĢtıracak ya da
zararsız hale getirecek kiĢi ya da kuruluĢların adını ve niteliklerini yazılı olarak bildirmelidir.
Yüklenici ve mimar, mal sahibi tarafından önerilen bu kiĢi ya da kuruluĢlara kabul edilebilir bir
itirazları olup olmadığını zaman kaybetmeden yazılı olarak mal sahibine bildirmelidir. Eğer
yüklenici ya da mimardan herhangi biri, mal sahibi tarafından önerilen kiĢi ya da kuruluĢa
itiraz ederse mal sahibi, yüklenici ve mimarın itiraz etmedikleri bir kiĢi ya da kuruluĢu
önermelidir. Bu maddeler zararsız hale getirildikten sonra, zararlı maddeden etkilenen alandaki
iĢ, mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına uygun olarak devam etmelidir. DeğiĢiklik emriyle
sözleĢme süresi uygun olarak ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme ve
iĢe yeniden baĢlama maliyetlerini karĢılayacak Ģekilde uzatılmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinin ilgili maddesinde, yükleniciden arsada zararlı maddeler bulunduğu
uyarısı alınmasıyla birlikte, mimarın yapması gerekenler anlatılmıĢtır. KĠK
belgelerinde böyle bir hükmün bulunmaması çok önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.4: Mal sahibi, Madde 10.3’te belirtilen, sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulmayan ve
yüklenici tarafından sahaya getirilen maddelerden sorumlu tutulmamalıdır. Mal sahibi,
sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulan (yüklenicinin bu tip maddeleri kullanma ya da
bakımında yapacağı kusur ya da ihmali kapsamı dıĢında) maddelerden sorumlu olmalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinin ilgili maddesinde, yüklenici tarafından arsaya taĢınmıĢ olan zararlı
maddelerden, mal sahibinin sorumlu tutulmaması gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu
maddede amaç, yüklenici kusurundan kaynaklanan, zararlı maddelerin test
edilmesi, arsanın incelenmesi sonucu ihtiyaç duyulacak ek süre ve maliyet
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gereksinimi gibi durumlara karĢı mal sahibini korumaktır. Böyle bir hükmün KĠK
belgelerinde bulunmaması çok önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 10: ÇalıĢanlar ve Arazinin Korunması
10.3: Zararlı Maddeler
10.3.5: Yüklenici, arsaya taĢıdığı ya da bakımında ihmalkâr davrandığı zararlı maddelerin
iyileĢtirilmesi ya da mal sahibinin kusur ya da ihmalinden kaynaklanan maliyet ve giderler
dıĢında, yüklenicinin Madde 10.3.1 altında bulunan sorumluluklarını yerine getirememesi
durumunda meydana gelen maliyet ve giderlerden mal sahibini korumalı ve tazmin etmelidir.”
[37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bir önce
incelenen maddenin devamı niteliğinde olan bu maddede de, mal sahibinin
yüklenicinin kusurundan kaynaklanan durumlarda ihtiyaç duyulacak ek süre ve
maliyet gereksinimine karĢı korunması gerektiği belirtilmektedir. Böyle bir
hükmün KĠK belgelerinde bulunmaması çok önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası (property insurance)
11.3.1: BaĢka türlü belirtilmedikçe, mal sahibi (projenin yer aldığı alanda yasal olarak iĢ
yapmaya yetkili olan Ģirket ya da Ģirketler içinde) yüklenicinin all-risk (tüm tehlikeler) sigorta
formu ya da eĢdeğer poliçe formunda yazılı olan mülk sigortasını (arsada yapılmakta olan,
opsiyonlu sigorta kapsamı dıĢında kalan tutar haricinde yenileme maliyeti temel alınan proje
bütününün toplam değerini oluĢturan; baĢlangıç aĢamasındaki sözleĢme bedeli+sonradan
yapılan sözleĢme değiĢikliklerinin değeri ve tedarik edilen ya da diğer kiĢiler tarafından
montajı yapılmıĢ olan malzemelerin maliyeti) satın almalı ve devamlılığını sağlamalıdır……”
[37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
Ġkinci Bölüm: ĠĢyerleri
ĠĢ ve iĢyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 9(1): Yüklenici, iĢyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve hizmet makineleri,
taĢıtlar, tesisler ile sözleĢme konusu yapım iĢinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri
dikkate alınmak Ģartı ile iĢe baĢlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu
sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri
dâhilinde; iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve hizmet makineleri, taĢıtlar,
tesisler ile sözleĢme konusu iĢ için, iĢin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen
Ģekilde, iĢe baĢlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluĢabilecek
deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi
risklere karĢı “all risk” sigorta, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek
süreye iliĢkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen geniĢletilmiĢ bakım devresi teminatını
içeren sigorta yaptırmak zorundadır.”
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Yükleniciye ait giderler
Madde 27(1): ĠĢin gerçekleĢtirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı
iĢlerin karĢılığı olan, aĢağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleĢme veya eklerinde
kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiĢ ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise;
a) Gerek iĢin yönetimi, gerekse iĢte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taĢıt vb.
nin taĢınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dıĢındadır), bunlar için gerekli
depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile
ilgili giderler.” [42]
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“KĠK-Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme
Madde 17: ĠĢin ve iĢ yerinin korunması ve sigortalanması
17.1: Yüklenici; iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve hizmet makineleri,
taĢıtlar, tesisler ile sözleĢme konusu iĢ için, iĢin özellik ve niteliğine göre, iĢe baĢlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluĢabilecek deprem, su baskını, toprak
kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karĢı, Yapım ĠĢleri
Genel ġartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
(Bu madde aynı zamanda AĠTĠġ Madde 54.1 ile eĢdeğerdir.)
17.3: Yüklenicinin iĢ ve iĢ yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları
konusunda Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.” [43]

 Mülk sigortasına iliĢkin hükümlerin yer aldığı A201 ilgili maddesinde, sigorta
satın alınması görevinin, mal sahibinin sorumluluğu olduğu belirtilmiĢ ve mülk
sigortasının kapsamı açıklanmıĢtır. SözleĢmede değiĢiklik yapılan iĢlerin de mülk
sigortası kapsamında olacağı vurgulanmıĢtır. KĠK belgelerinde sigortaya iliĢkin
hükümler incelendiğinde, iĢ ve iĢyeri sigortalama görevinin yükleniciye ait olduğu
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, sigorta kapsamında değiĢiklik yapılan iĢlerin
bulunmadığı dikkat çekmektedir. ĠĢ ve iĢyerinin, mal sahibine ait olduğu
düĢünüldüğünde, bunların sigortalanmasına ait giderlerin yükleniciye ait olması,
doğru bulunmamaktadır.
“AIA A201-Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.1.2: Eğer mal sahibi, sözleĢme tarafından gereksinim duyulan ve Madde 11.3.1.1’de
tanımlanan bütün sigorta kapsamıyla birlikte böyle bir mülk sigortası satın almayı
düĢünmüyorsa, iĢ baĢlamadan önce yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Yüklenici bu
durumda, iĢte görev alan alt-yüklenici, alt-altyüklenici ve kendi menfaatlerini koruyacak
sigortayı satın alabilir. Uygun bir değiĢiklik emriyle sigortaya bağlı maliyetler mal sahibine
yüklenmelidir…….” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. KĠK
belgelerinde, sigortaya iliĢkin masraf ve giderlerin zaten yükleniciye ait olduğu
belirtilmiĢtir

ve

mal

sahibinin

bu

konuda

herhangi

bir

sorumluluğu

bulunmamaktadır. A201 belgesinin ilgili hükmünde, yüklenicinin sigortayı satın
almak zorunda kalması durumunda, sigortaya bağlı maliyetlerin mal sahibine ait
olduğu belirtilmiĢtir. Ancak KĠK belgelerinin ilgili hükümleri, bu maliyetlerden
yükleniciyi sorumlu tutmaktadır. Bu madde hükümleri, yükleniciyi sahip olmadığı
bir mülkün sigortasından sorumlu tutmaktadır ve yüklenici için ağır bir
hükümdür.
“AIA A201-Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.4: Eğer yüklenici, burada tanımlananlardan baĢka risklerin sigortaları ya da kayıpların
diğer özel nedenlerinin de mülk sigortası poliçesine eklenmesini yazılı olarak talep ederse mal
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sahibi, eğer mümkünse, bu sigortaları da eklemelidir. Bu sigortalardan kaynaklanacak
maliyetler, uygun bir değiĢiklik emriyle yükleniciye yüklenmelidir.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
Ġkinci Bölüm: ĠĢyerleri
ĠĢ ve iĢyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 9(11): ĠĢ ve iĢyerlerinin korunması konusunda gerek yapı denetimi görevlileri
tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma
önlemlerine iliĢkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.” [42]

 A201 ve KĠK belgelerinin ilgili hükümleri karĢılaĢtırıldığında, aslında tam olarak
aynı ifadeler kullanılmıyor olsa da, anlatılmak istenenin benzer olduğu
düĢünülmektedir. Her iki madde de yüklenicinin, standart sigorta kapsamı dıĢında
bulunan, kendi arzusuyla istediği ek önlemlerden yükleniciyi sorumlu tutmaktadır.
Bu madde hükümleri her ne kadar doğru olarak düĢünülse de, KĠK belgelerinde
standart sigorta kapsamına iliĢkin giderler de yükleniciye ait olduğu için
yükleniciye bir fayda sağlamamaktadır ve hükümler yüklenici açısından ağır
bulunmaktadır.
“AIA A201-Madde 11: Sigorta ve Kefaletler
11.3: Mülk Sigortası
11.3.9: SigortalanmıĢ bir kayıp meydana geldiği takdirde, ilgili bir tarafça yazılı olarak
gereksinim duyulursa, mal sahibi vekil olarak, kendi görevlerinin gerçek performansı için
kefalet (bond) vermelidir. Gereken kefaletlerin maliyeti, vekâleten sağlanan gelire karĢı talep
edilebilir. Mal sahibi, sağlanan geliri (mal sahibinin, ilgili tarafların vardıkları anlaĢmaya ya da
mal sahibi-yüklenici anlaĢmasında seçilmiĢ olan bağlayıcı anlaĢmazlık çözüm yöntemine
uygun olarak dağıtması gereken) ayrı bir hesapta tutmalıdır. Böyle bir kaybın ardından, baĢka
özel bir anlaĢma yapılmadıysa ve mal sahibi sebepsiz sözleĢmeyi feshetmedikçe hasar gören
mülk değiĢimi, yüklenicinin Madde 7’ye uygun olarak yapacağı iĢ değiĢiklik uyarısının
ardından yüklenici tarafından gerçekleĢtirilmelidir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. A201
belgesinin ilgili hükmünde, sigortalanmıĢ bir kayıp meydana geldiğinde yapılması
gerekenlere iliĢkin prosedürler belirlenmiĢtir. KĠK belgelerinde böyle bir hükmün
bulunmaması önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.1: Eğer iĢin bir bölümü, mimarın isteğine ya da sözleĢme belgelerinde özellikle belirtilen
gereksinimlere aykırı yapıldıysa, mimar tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde,
mimarın gözlemlemesi için iĢ açığa çıkarılmalıdır ve hatalı iĢin değiĢimi, sözleĢme süresinde
herhangi bir değiĢiklik yapılmadan yüklenici tarafından yapılmalıdır.” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin uygulanması
Madde 12(3): Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu
ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak
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meydana gelen hatalı iĢin bedeli de yükleniciye ödenmez.”
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Hatalı, kusurlu ve eksik iĢler
Madde 24(1): Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmıĢ olan iĢin eksik, hatalı ve
kusurlu olduğunu veya malzemenin Ģartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler
gördüğü takdirde, gerek iĢin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi
eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin
kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler
yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe
uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araĢtırmaların giderleri, iĢlerin eksik, hatalı ve kusurlu
olduğunun anlaĢılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaĢılırsa genel hükümlere göre
iĢlem yapılır.
Madde 24(2): Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaĢılan hatalı, kusurlu ve malzemesi
Ģartnameye uymayan iĢlerin bedelleri, geçici hakediĢlere girmiĢ olsa bile, yüklenicinin daha
sonraki hakediĢlerinden veya kesin hakediĢinden ya da teminatından kesilir.” [42]

 A201 ve KĠK belgelerinin ilgili hükümleri karĢılaĢtırıldığında, yüklenici kusuru
sayılan, iĢin mimarın isteğine ya da sözleĢme belgelerinde özellikle belirtilen
gereksinimlere

aykırı

yapılması

durumunda

meydana

gelebilecek

ek

maliyetlerden yüklenicinin sorumlu tutulduğu görülmektedir. Ancak aradaki fark,
KĠK belgelerinde, bu durumda süre uzatımına iliĢkin herhangi bir hüküm
bulunmamasıdır. Bu maddede, söz konusu olan süre uzatımına iliĢkin bir hükmün
bulunmaması önemli bir eksikliktir. Bu iki madde arasındaki bir diğer fark, A201
belgesinde inceleme görevini mimarın, KĠK YĠGġ’de ise yapı denetim
görevlisinin yapacağının belirtilmiĢ olmasıdır. Yapım sürecinin en önemli
katılımcılarından biri olan mimarın sorumluluğunun KĠK belgelerinde yer
almaması çok önemli bir eksikliktir.
“AIA A201-Madde 12: ĠĢin Açığa Çıkması ve Düzeltilmesi
12.1: ĠĢin Açığa Çıkması (uncovering of work)
12.1.2: Eğer iĢin bir bölümünün, iĢ açığa çıkmadan önce mimarın özellikle gözlemlemeyi talep
etmediği bir iĢ olduğu ortaya çıkarsa, mimar bu iĢi görmeyi talep edebilir ve yüklenici bu
durumda, iĢi açığa çıkarmalıdır. Eğer iĢ, sözleĢme belgelerine uygun olarak yapıldıysa, açığa
çıkma ve yenileme maliyetleri, uygun bir değiĢiklik emriyle mal sahibi tarafından
karĢılanmalıdır…..” [37]
“KĠK-Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
Hatalı, kusurlu ve eksik iĢler
Madde 24(1): Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmıĢ olan iĢin eksik, hatalı ve
kusurlu olduğunu veya malzemenin Ģartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler
gördüğü takdirde, gerek iĢin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi
eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin
kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler
yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe
uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araĢtırmaların giderleri, iĢlerin eksik, hatalı ve kusurlu
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olduğunun anlaĢılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaĢılırsa genel hükümlere göre
iĢlem yapılır.” [42]

 A201 belgesinin ilgili hükmünde, mimarın yaptığı incelemede iĢin sözleĢme
belgelerine uygun olarak yapıldığı anlaĢılırsa, sözleĢme bedelinin uygun bir
değiĢiklik emriyle değiĢtirilip ek maliyetin mal sahibi tarafından karĢılanacağı
belirtilmiĢtir. KĠK belgelerinin ilgili hükmü, farklı bir madde içinde bu durumu
açıklamamıĢ, hatalı, kusurlu ve eksik iĢlere ait hükümlerin yer aldığı maddede
genel hükümlere referans vermiĢtir. Yapılacak ek incelemelerin maliyetine iliĢkin
herhangi bir bilgi bu maddede bulunmamaktadır. Bu maddenin, bu bakımdan çok
net olmadığı ve eksik olduğu düĢünülmektedir.
“AIA A201-Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.1: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir kısmını,
karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara vermesini emredebilir.”
[37]

 A201 belgesinin ilgili hükmü incelendiğinde, mal sahibinin sebep göstermeden iĢi
durdurma, erteleme ya da iĢe ara verme hakkı bulunduğu görülmektedir. KĠK
belgelerinin bu konuyla bağlantılı maddeleri incelendiğinde, mal sahibinin böyle
bir hakkı bulunmadığı ve mal sahibinin ancak sözleĢmeyi feshetme isteğinde
bulunması durumunda, belirli sebepler göstereceği belirtilmektedir. Mal sahibinin,
iĢi durdurmak, ertelemek ya da iĢe ara vermek için ciddi nedenleri olabileceği
düĢünüldüğünde, AIA belgelerinin ilgili hükmünün olumlu olduğunu söylemek
mümkündür. Ancak KĠK belgelerinde mal sahibine sadece sözleĢmeyi feshetme
hakkı tanınmakta, bunun için de mal sahibinin sebep göstermesi gerekmektedir.
Bu madde kapsamının geniĢletilmesi gerektiği düĢünülmektedir.
“AIA A201-Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.3: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Durdurulması
14.3.2: SözleĢme bedeli ve süresinde, Madde 14.3.1’de anlatılan, iĢin durdurulması,
ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana gelen maliyet ve süre artıĢı için
düzenleme yapılmalıdır. SözleĢme bedeli düzenlemelerine kar da katılmalıdır. AĢağıdaki
durumlar için herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır;
.1: ĠĢ yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedenle durdurulur, ertelenir ya da iĢe ara verilirse,
.2: SözleĢmede yer alan farklı bir hükümle, makul bir düzenleme yapıldıysa ya da
reddedildiyse.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. KĠK
belgelerinin bu konuyla bağlantılı hükümleri incelendiğinde, mal sahibinin iĢi
durdurma, erteleme ya da iĢe ara verme hakkı bulunmadığı, sadece sözleĢmeyi
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feshetme hakkı bulunduğu görülmektedir. Mal sahibinin iĢi durdurma, erteleme ya
da iĢe ara verme hakkına iliĢkin hükümlerin KĠK belgelerinde bulunmaması
eksiklik olarak kabul edilebilir. A201 belgesinde bu konuda belirtilen hükümlerin,
eksik olan KĠK belgelerinin ilgili hükümlerine eklenerek, bu hükümlerin revize
edilmesi gerekmektedir.
“AIA A201-Madde 14: SözleĢmenin Feshedilmesi ya da Askıya Alınması
14.4: Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Sebepsiz Feshedilmesi
14.4.1: Mal sahibi, herhangi bir zaman, sebep göstermeden iĢi feshedebilir.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. Bir önceki
maddenin incelenmesi sırasında da belirtildiği gibi, KĠK belgelerinde mal
sahibinin sadece sözleĢmeyi feshetme hakkı bulunduğu görülmektedir. Ancak,
mal sahibinin A201 belgelerinin hükümlerindeki gibi, sebep göstermeden
sözleĢmeyi

feshetme

hakkı

bulunmamaktadır.

KĠK

belgelerinin

ilgili

hükümlerinde, mal sahibinin sözleĢmeyi feshetmesi için belirli sebepler
göstereceği belirtilmiĢtir. Ancak, mal sahibinin sebep göstermeden sözleĢmeyi
feshedebilme hakkı olmalıdır. Dolayısıyla bu madde hükümlerinin eksik olduğunu
söylemek mümkündür.
“AIA A201-Madde 15: Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar
15.1: Hak Talepleri
15.1.3: SözleĢme Performansına Devam Edilmesi: Askıda olan bir hak talebinin nihai
çözümünde (yazılı olarak baĢka Ģekilde üzerinde anlaĢılmadıysa ya da Madde 9.7 ve Madde
15’te belirtildiği Ģekil dıĢında) yüklenici, sözleĢme performansına özenle devam etmeli ve mal
sahibi, sözleĢme belgelerine uygun olarak ödeme yapmalıdır. Mimar, ilk karar vericinin (initial
decision maker) kararına uygun olarak değiĢiklik emri hazırlamalı ve hakediĢ onayı
yayınlamalıdır.” [37]

 KĠK belgelerinde, bu maddeye benzer bir madde bulunmamaktadır. KĠK
belgelerinde, hak taleplerine iliĢkin detaylı bilgi bulunmadığı görülmektedir.
AnlaĢmazlıkların çözümüne iliĢkin olan maddeler vardır, ancak bu maddelerin
yetersiz olduğu düĢünülmektedir. KĠK belgelerinde bu gibi hükümlerin
bulunmaması önemli bir eksikliktir.
5.1.2 AIA

A201

Belgesi

Hükümlerinde

Yer

Almayan

KĠK

Belgeleri

Hükümlerinin Ġncelenmesi
Yapılan incelemeler sonucunda, KĠK belgelerinde yer alan hükümlerden bazılarının
AIA A201 belgesi hükümlerinde yer almadığı görülmüĢtür. A201 belgesi
hükümlerinde yer almayan KĠK belgeleri hükümleri Ģunlardır;
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 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
Üçüncü Bölüm: Projeler
Projelerin tesliminde gecikme olması
Madde 13(1): ĠĢ için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme
olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya
belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek Ģekilde değiĢiklik
yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, iĢin bir
kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleĢmedeki iĢ süresi, iĢin bir kısmı
veya tamamı için gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılır. [42]

o ĠĢ için gerekli olan belgelerin yükleniciye tesliminde meydana gelebilecek
gecikmenin haklı nedenleri olabileceği ve bu nedenle iĢ süresinde meydana
gelebilecek gecikme için yüklenicinin tazmin edileceği düĢünüldüğünde, bu
madde hükümlerinin olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, iĢ süresinde meydana
gelebilecek

gecikmelerin

sözleĢme

bedelinde

de

değiĢiklik

meydana

getirebileceği, bu madde hükümlerinde göz ardı edilmiĢ ve böyle bir durumda
yüklenicinin tazmin edileceği belirtilmemiĢtir. Bu nedenle, madde hükümlerine
sözleĢme bedelinde meydana gelebilecek değiĢiklikler için de yüklenicinin
tazmin edileceği eklenmelidir.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(4): ĠĢin yukarıdaki Ģartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda ise
artıĢ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, iĢin tamamının
ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. [42]

o Bu madde yeterince açık değildir. Dolayısıyla bu madde hakkında
değerlendirme yapılmamıĢtır.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 21(5): SözleĢme bedelinin % 80’inden daha düĢük bedelle tamamlanacağı anlaĢılan iĢlerde,
yüklenici iĢi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmıĢ olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80’i ile sözleĢme fiyatlarıyla yaptığı iĢin
tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” [42]

o Devletin, yükleniciyi mağdur etmemek için ödeyeceği bedel bu Ģekilde
belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu madde hükümleri olumlu görülmektedir.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(1): 12 inci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değiĢikliği Ģartlarının
gerçekleĢtiği hallerde, iĢin yürütülmesi aĢamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve
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ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiĢ yeni iĢ kalemlerinin ve/veya iĢ
gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleĢme kapsamında yaptırılacak ilave iĢlerin
bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim
fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.” [42]

o Bu madde hükümleri olumludur.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(2): Yeni fiyatın tespitinde iĢ kalemi veya iĢ grubunun niteliğine göre aĢağıdaki
sıralamaya uyularak oluĢturulan analizlerden biri kullanılır:
a) Yüklenicinin birim fiyatlarının/teklifinin tespitinde kullanarak teklifi ekinde idareye
sunduğu ve yeni iĢ kalemi/grubu ile benzerlik gösteren iĢ kalemlerine/gruplarına ait analizlerle
kıyaslanarak bulunacak analizler.
b) Ġdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iĢ kalemine/grubuna benzerlik gösteren
analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.
c) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleĢtirdiği ve ihale konusu iĢe benzer nitelikteki
yapım iĢlerinin sözleĢmelerinde ortaya çıkan iĢ kalemleri/gruplarına ait maliyet analizleriyle
kıyaslanarak bulunacak analizler.
ç) Yeni iĢ kaleminin/grubunun yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme
miktarları, iĢçi ve makinelerin çalıĢma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluĢturulacak
analizler.” [42]

o Bu madde hükümleri olumludur.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(3): ĠĢ kalemi veya iĢ grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere,
kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aĢağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı
uygulanabilir:
a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.
b) Ġdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.
c) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleĢtirdiği ve ihale konusu iĢe benzer nitelikteki
yapım iĢlerinin sözleĢmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.
ç) Ġdarece kabul edilmek Ģartıyla, ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmıĢ uygulama ayına
ait yerel rayiçleri.” [42]

o Madde 22(2) incelendiğinde, puantajla ilgili hükümlerin (ç) bendinde yer aldığı
görülmüĢtür. Yeni fiyatın tespitinde puantaj yönteminin kullanılması olumlu
görülmüĢtür dolayısıyla (ç) bendi hükümlerinin bu maddeye de eklenmesi
gerekmektedir. Bu eksikliğin dıĢında, madde hükümleri olumlu görülmektedir.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(4): Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek
düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli
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olur. Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuĢulamaz ise, taraflarca anlaĢmazlık tutanağı düzenlenir
ve anlaĢmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık
Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Yüklenici, fiyat uyuĢmazlığı
hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiĢ fiyat
üzerinden iĢe devam etmek zorundadır.” [42]

o Fiyat tespitinde, Ġdare ile yüklenicinin anlaĢamaması durumunda, tarafsız bir
üçüncü kuruma danıĢılması olumlu görülmektedir. Ancak bu maddede, tarafsız
kurumun karar verme aĢamasında, yüklenicinin iĢi durdurmadan, Ġdare
tarafından tespit edilen fiyat üzerinden iĢe devam etmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
Bu madde hükmünün yüklenici için ağır olduğunu söylemek mümkündür. Bu
madde hükmünün yüklenici adına ağır olmaktan çıkması için yapılacak bir
öneri, anlaĢamama durumunda Ġdarenin iĢi baĢka yüklenicilere yaptırabilme
Ģansının bulunmasıdır. Bu durumda Ġdare, olumlu gördüğü fiyat teklifini veren
yükleniciye iĢi verebilmelidir. Dolayısıyla bu madde hükümlerinin revize
edilmesi gerekmektedir.
 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi
BeĢinci Bölüm: ĠĢin Yürütülmesi
SözleĢmede bulunmayan iĢlerin fiyatının tespiti
Madde 22(5): Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak
bulunan analizin kullanılması halinde, bu analizin temsil ettiği iĢ kalemi miktarı ile yeni tespit
edilecek iĢ kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.” [42]

o Bu madde hükümleri olumludur.
 Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartname
Madde 48: Fiyat farkı: Ġdare; sözleĢmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını
öngörmüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler
veya idarenin kusuru nedeniyle iĢin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı
hesaplanacaktır.” ibaresini yazacaktır. Ayrıca yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas
alınarak bu duruma iliĢkin fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır. Ġdare, sözleĢmenin
yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplamayı öngörüyor ise madde metnine “48.1. Fiyat farkı
hesaplanacaktır.” ibaresi yazacaktır. Ayrıca Ġdare tarafından yürürlükte bulunan fiyat farkı
kararnamesi esas alınarak fiyat farkı düzenlemesi bu maddede yapılacaktır.” [44]

o Bu madde hükümleri olumludur.
5.2 AIA ve KĠK Belgelerinin SözleĢme Açıklamaları, DeğiĢiklikleri ve
Yorumlamalarına ĠliĢkin Hükümler Açısından KarĢılaĢtırılması Sonunda KĠK
Mevzuatına Bu Hükümlerle Ġlgili Yeni Bir Öneri Yapılması
AIA A201-Genel ġartlar- belgesi ile KĠK Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, Yapım
ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartname arasında yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda, KĠK
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belgelerinde sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
hükümlerde önemli eksiklikler bulunduğu görülmüĢtür. Bu doğrultuda, bu bölümde
KĠK mevzuatına sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
hükümlerde iĢlerlik kazandırmak için yeni bir öneri yapılacaktır.
Bu bölümde, AIA A201 belgesinde bulunan ancak KĠK mevzuatında yer almayan
maddeler, mevzuata eklenebilmek için listelenecektir. Yapılacak listelemenin
ardından,

eklenmesi

öngörülen

maddelerin,

KĠK

mevzuatına

uygunluğu

irdelenecektir. Yapılacak bu inceleme sonrasında, önemli bir sözleĢme eki olan
Masterformat Bölüm 01 (DIV 01) baĢlıkları, KĠK mevzuatında sözleĢme eki olarak
kullanılmak üzere önerilecektir.
Bilindiği gibi Masterformat Bölüm 01, prosedürlerin yer aldığı önemli bir sözleĢme
ekidir ve her proje için Bölüm 01 baĢlıkları altında yer alan prosedürler farklı
Ģekillerde iĢlenir. Ancak, bu prosedürlerin her bir kamu projesinde kullanılabilmesi
için Bölüm 01 baĢlıklarının belirlenmesinin, KĠK mevzuatına önemli katkı yapacağı
düĢünülmektedir. Bu baĢlıkların belirlenmesinin ardından, Amerika’da çeĢitli
projelerde kullanılmıĢ olan Masterformat Bölüm 01 örnekleri derlenecek ve örnek
olarak verilecektir.
Yapılan

öneriler

çerçevesinde,

sözleĢme

değiĢiklikleri,

yorumlamaları

ve

açıklamalarına iliĢkin oldukça büyük eksikliklere sahip KĠK mevzuatına iĢlerlik
kazandırmak amaçlanmıĢtır. Bu eklentilerin yapılmasıyla birlikte KĠK mevzuatının
iyileĢtirileceği öngörülmektedir.
5.2.1 KĠK Mevzuatında Yer Almayan AIA A201 Belgesi Hükümlerinin KĠK
Mevzuatına Eklenmek Üzere Listelenmesi ve Bu Hükümlerin KĠK Mevzuatına
Uygunluğunun Ġrdelenmesi
KĠK belgeleri ile AIA A201 belgesi hükümleri karĢılaĢtırıldığında, KĠK belgelerinde
sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin hükümlerde önemli
eksiklikler bulunduğu görülmüĢtür. A201 belgesinde yer alan hükümlerin büyük bir
çoğunluğu, KĠK belgelerinde bulunmamaktadır. Bu bölümde, A201 belgesinde
bulunan ancak KĠK mevzuatında yer almayan maddeler, mevzuata eklenebilmek için
listelenecek ve eklenmesi öngörülen maddelerin, KĠK mevzuatına uygunluğu
irdelenecektir.
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A201 belgesinde bulunan ancak KĠK mevzuatında yer almayan maddelerin KĠK
mevzuatına uygunluğu irdelenmeden önce, hükümlerde yer alan önemli terimlerin
tanımlarının yapılması uygun görülmüĢtür. KĠK mevzuatına yapılacak özel
Ģartnameye eklenmesi öngörülen terimler ve tanımları Ģunlardır;
 DeğiĢiklik: Taraflarca imzalanan sözleĢmede yapılan yazılı düzeltme, değiĢiklik
emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da mimar tarafından yayınlanan iĢte yapılacak
küçük değiĢiklik için yazılı emirdir.
 Yorumlama Talebi: Mal sahibi ya da yüklenicinin isteğiyle, sözleĢme
belgelerindeki bir unsurun M/M tarafından yorumlanması talebidir.
 Öneri Talebi: Öneri talebi, kabul edildiği takdirde, önerilen değiĢiklikler sonucu
sözleĢme tutarı ya da süresinde meydana gelebilecek değiĢikliklerin yüklenici
tarafından ayrıntılı olarak hazırlanması, fiyatlandırılması ve teslim edilmesi
talebidir.
 Ġkame Talebi: Ġkame talebi, belirli bir ürün, sistem ya da proje elemanının
değiĢtirilmesi isteğidir.
 DeğiĢiklik Emri Talebi: Yüklenicinin öneri talebini almasından sonra, sözleĢme
tutarı, süresi ya da her ikisinde de meydana gelebilecek değiĢiklikleri ayrıntılı
olarak açıklayarak mal sahibine cevap vermek için kullandığı araçtır. DeğiĢiklik
emri talebi, yüklenicinin gerekli olduğunu düĢündüğü önerilen değiĢiklikleri
baĢlatmak için kullanılabilir.
 Küçük DeğiĢiklikler: SözleĢme tutarı ya da süresinde düzenleme yapılmasını
gerektirmeyen ek talimat ya da açıklamalardır.
 Saha Talimatı: SözleĢmede küçük değiĢiklikler yapmak için mühendis tarafından
kullanılan bir araçtır.
 Mimarın Ek Talimatı: SözleĢmede küçük değiĢiklikler yapmak için mimar
tarafından kullanılan bir araçtır.
 DeğiĢiklik Direktifi: Yüklenici ile mal sahibi arasında bir değiĢiklik emrinin
maddeleri üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya da bir değiĢikliğin
değerinin iĢ tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği durumlarda kullanılır.
 DeğiĢiklik Emri: SözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de yapılacak
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düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da revizyon yapma
yetkisi verir. Bir değiĢiklik emri sözleĢme belgelerinde, sözleĢme tutarı ya da
süresini etkileyen değiĢiklikler için kullanılır.
 Ödenek: Belirli iĢ kalemlerinin daha sonra belirlenmesi için yüklenicinin teklif
verirken sözleĢme bedeline eklemesi gereken meblağdır.
KĠK belgelerinde yer almayan AIA A201 belgesi hükümleri Ģunlardır;
1.

SözleĢme Belgeleri: SözleĢme belgeleri, mal sahibi ile yüklenici arasında
yapılan anlaĢmada sıralanmıĢtır ve anlaĢma, sözleĢme Ģartları (genel Ģartlar ve
tamamlayıcı Ģartlar), çizimler, Ģartnameler, sözleĢme imzalanmadan önce
yayınlanan zeyilname, anlaĢmada listelenen diğer belgeler ve sözleĢme
imzalandıktan sonra yayınlanan değiĢikliklerden oluĢur.


Temel tanımlar baĢlığı altında yer alan bu madde, sözleĢme belgelerinin
kapsamına ve sözleĢme belgelerinin nasıl değiĢtirilebileceğine iliĢkin bilgi
vermektedir. Bu maddeden sonraki maddelerde, “sözleĢme belgeleri”
ifadesinin yer aldığı bütün hükümler, bu maddeyi temel alacaktır. Yapılan
incelemeler sonunda, KĠK mevzuatında bulunmayan bu maddenin mevzuata
aykırı bir hükmü bulunmadığı ve uygun olduğu düĢünülmektedir.

2.

SözleĢme: SözleĢme sadece bir değiĢiklikle değiĢtirilebilir.


SözleĢmenin nasıl değiĢtirilebileceğine iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu
temel maddenin de KĠK mevzuatına uygun olduğu görülmüĢtür.

3.

ĠĢe baĢlamadan önce, yüklenici mal sahibinden yazılı olarak, sözleĢmede
belirttiği

yükümlülükleri

yerine

getirebilmesini

sağlayacak

finansal

düzenlemeler yaptığını gösteren makul bir kanıt isteyebilir. Daha sonra
yüklenici, eğer mal sahibi sözleĢme belgelerinde belirtilen ödemeyi yükleniciye
yapmazsa, iĢte bir değiĢiklik sözleĢme bedelini değiĢtirirse ya da yüklenici mal
sahibinin ödemeleri zamanında yapamaması durumda kaygı duyarsa böyle bir
kanıt talep edebilir. Mal sahibi böyle bir kanıtı, değiĢiklikten etkilenen iĢin ya da
iĢin bir bölümünün baĢlaması ya da devamı öncesinde bir durum olarak
sunmalıdır. Mal sahibi kanıtı sunduktan sonra, yükleniciye bildirmeden bu tip
finansal düzenlemeleri önemli Ģekilde değiĢtirmemelidir.


Bu maddenin A201 belgesinde yer almasının amacı yüklenicinin, mal
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sahibinin finansal durumuna iliĢkin kaygılarını gidermek ve bir anlamda
yükleniciyi

korumaktır.

SözleĢme

değiĢiklikleri

sonunda,

ödeme

alabileceğini somut kanıtlarla gören yüklenici için risk nispeten daha düĢük
olacaktır. Yapılan incelemeler sonunda bu maddenin mevzuata aykırı bir
hükmü bulunmadığı ve uygun olduğu düĢünülmektedir.
4.

Eğer yüklenici, yüklenici tarafından gönderilen uyarı ya da bilgi taleplerine
cevap olarak mimarın yaptığı açıklama ya da talimatların sözleĢme bedeli ve
süresinde artıĢ yarattığına inanıyorsa hak talebinde bulunabilir.


A201 belgesinin ilgili hükmünde, sözleĢme imzalandıktan sonra sözleĢme
belgelerinin ve arsa koĢullarının gözden geçirilmesi sorumluluğunun
yükleniciye ait olduğu belirtilmektedir. Ancak KĠK-AĠTĠġ belgesinde,
yüklenicinin sadece ihale öncesinde arsayı inceleme sorumluluğu olduğu
belirtilmektedir. Dolayısıyla yüklenicinin sorumlulukları KĠK mevzuatında
eksik tarif edilmiĢtir. Yapılan incelemeler sonunda, bu maddenin KĠK
mevzuatına uygun olduğu görülmüĢtür.

5.

SözleĢme belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, maliyetler ödeneklerden fazla
ya da eksikse, sözleĢme tutarı değiĢiklik emrine uygun olarak düzenlenmelidir.
DeğiĢiklik emri miktarı, gerçek maliyet ve ödenekler arasındaki farkı ve
yüklenici maliyetlerindeki değiĢiklikleri yansıtmalıdır.


Yapım süreci içinde, ödeneklerin olması kaçınılmazdır ve maliyetler,
ödeneklerden fazla ya da eksikse, sözleĢme tutarının değiĢiklik emrine
uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak KĠK mevzuatında,
ödeneklere iliĢkin herhangi bir hüküm yoktur ve ödenekler ülkemizde
kullanılmamaktadır. Yapılan incelemeler sonunda bu hükmün KĠK
mevzuatına bu anlamda uygun olmadığı düĢünülmektedir.

6.

Sahadaki Belgeler ve Numuneler: Yüklenici, mal sahibine saha değiĢikliklerini
ve yapım sırasında yapılan seçimleri göstermek için, sahada çizimler,
Ģartnameler, zeyilname, değiĢiklik emri, onaylanmıĢ imalat çizimleri, ürün
bilgileri, numuneler, gerekli benzer teslimler ve diğer tüm değiĢikliklerin birer
kopyasını, düzgün bir sırada ve iĢaretlenmiĢ olarak bulundurmalıdır.


Yüklenicinin sahada bulundurması gereken belge ve numuneler, mimar
aracılığıyla, iĢ tamamlandığında yapılan iĢin kaydı olarak mal sahibine

171

teslim edileceğinden, bütün taraflar için büyük önem taĢımaktadır. Bu
maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda
görülmüĢtür.
7.

ĠĢ, kabul edilmiĢ teslimlere uygun olmalıdır. Ancak yüklenici, mimarı teslim
sırasında bir sapmadan haberdar etmedikçe ve mimar bu sapmayı iĢte küçük bir
değiĢiklik, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi olarak onaylayıp
sapmaya yetki vermedikçe, mimarın imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya
da

benzer

teslimleri

onaylaması,

yükleniciyi

sözleĢme

belgeleri

gereksinimlerindeki sapmaların sorumluluğundan kurtarmaz.


Bu maddede, iĢte bir değiĢikliğe neden olabilen sapmalar, mimar tarafından
iĢte küçük bir değiĢiklik, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi
olarak onaylanmadıkça, imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da
benzer teslimlerin mimar tarafından onaylanmasının yükleniciyi bu
sapmaların sorumluluğundan kurtarmayacağı belirtilmektedir. Ġncelemeler
sonunda bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu görülmüĢtür.

8.

Mimar, değiĢiklik emri ve yapım değiĢiklik direktifi hazırlar ve 1Madde 24’te
belirtildiği gibi iĢte küçük değiĢikliklere yetki verebilir. Mimar, gizli ve
bilinmeyen durumlarla ilgili inceleme yapar, karar verir ve tavsiyede bulunur.


Bu maddede mimarın sözleĢme değiĢiklikleri ile ilgili yetki ve
sorumlulukları anlatılmaktadır ancak KĠK mevzuatında, yapım sürecinin en
önemli katılımcılarından biri olan mimarın bu konudaki yetki ve
sorumlulukları bulunmamaktadır. Bu maddenin KĠK mevzuatına uygun
olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

9.

Mimar, mal sahibi ya da yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilen sözleĢme
belgeleri gereksinimleri ve performansına iliĢkin konularda yorumlama yapar ve
karar verir. Mimarın bu taleplere cevabı yazılı ve üzerinde anlaĢılan süre
içerisinde ya da makul çabuklukta olmalıdır.


Bilindiği gibi, mimarın sözleĢme idaresindeki en önemli görevlerinden biri

1

(Madde 24: ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir
düzenleme gerektirmeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte küçük değiĢiklik emri
verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından onaylanan yazılı emirlerden
etkilenir ve mal sahibi ile yükleniciyi bağlar.)
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yorumlama yapmaktır ancak KĠK mevzuatında sözleĢme yorumlamalarına
iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yapılan incelemeler sonunda
bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu görülmüĢtür.
10. Mimarın yorumlama ve kararları, yazılı ya da çizim formatında ve sözleĢme
belgelerinin amacıyla tutarlı ve anlaĢılır olmalıdır. Bu tip yorumlamalar
yaparken ya da karar verirken mimar, mal sahibi ve yüklenicinin dürüst
performanslarını korumaya gayret etmeli, herhangi birinin tarafında olarak
yorumlama ve kararlarını göstermemeli ve iyi niyetle sunulan bu yorumlama ve
kararların sonucundan sorumlu tutulmamalıdır.


Bir sözleĢme idaresi görevi olan yorumlamaların nasıl yapılması gerektiğini
anlatan hükümlerin yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu
yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

11. DeğiĢiklik emri; mal sahibi, yüklenici ve mimar arasındaki anlaĢmaya dayanır,
yapım değiĢiklik direktifi; mal sahibi ile mimarın anlaĢmasını gerektirir, anlaĢma
yüklenici tarafından kabul edilebilir ya da edilmez, iĢte küçük değiĢiklik emri;
sadece mimar tarafından yayınlanabilir.


DeğiĢiklik yapmak için kullanılan “değiĢiklik emri”, “yapım değiĢiklik
direktifi” ve “iĢte küçük değiĢiklikler” gibi önemli ifadelerin KĠK
mevzuatında yer almadığı

görülmektedir. Bu maddede, değiĢiklik

araçlarının kimler tarafından kullanıldığı ve bu değiĢiklik araçlarında
kimlerin onayının gerektiğine iliĢkin hükümler yer almaktadır. Yapılan
incelemeler sonunda bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu
görülmüĢtür.
12. ĠĢte

değiĢiklikler,

uygulanabilir

sözleĢme

belgeleri

hükümleri

altında

gerçekleĢtirilmelidir ve yüklenici, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya
da iĢte küçük değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce
uygulamaya baĢlamalıdır.


Yüklenicinin,

değiĢiklikleri

sözleĢme

belgeleri

hükümleri

altında

gerçekleĢtirmesi ve değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte
küçük değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce
uygulamaya baĢlaması gerektiğini belirten bu maddenin KĠK mevzuatına
uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.
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13. DeğiĢiklik emri mimar tarafından hazırlanan, yüklenici, mal sahibi ve mimar
tarafından imzalanan bir yazılı araçtır ve aĢağıdaki maddeler üzerinde anlaĢmaya
varıldığını belirtir;
.1: ĠĢte değiĢiklik
.2: Varsa, sözleĢme bedelindeki düzenleme miktarı
.3: Varsa, sözleĢme süresindeki düzenleme kapsamı


Bilindiği gibi, değiĢiklik emirleri; sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde
de yapılacak düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da
revizyon yapma yetkisi verir. DeğiĢiklik emirlerine iliĢkin hükümlerin yer
aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.

14. Yapım değiĢiklik direktifi mimar tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve mimar
tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde
de yapılacak düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak
değiĢiklikleri yönlendirir. Yapım değiĢiklik direktifi ile mal sahibi, sözleĢmeyi
geçersiz kılmadan, eklemeler, çıkarmalar ya da revizyonları içeren sözleĢmenin
genel kapsamı içinde iĢte değiĢiklik emri verebilir. SözleĢme tutarı ya da
süresindeki düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.


Bilindiği gibi, yapım değiĢiklik direktifleri, yüklenici ile mal sahibi arasında
bir değiĢiklik emrinin maddeleri üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya
da bir değiĢikliğin değerinin iĢ tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği
durumlarda kullanılır. DeğiĢiklik direktiflerine iliĢkin hükümlerin yer aldığı
bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda
görülmüĢtür.

15. Bir yapım değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri Ģartlarında bütünsel bir anlaĢma
olmadığında kullanılır.
DeğiĢiklik yapılma sürecinde kullanılan önemli araçlardan biri olan yapım
değiĢiklik direktifinin ne zaman kullanılması gerektiğine iliĢkin hükümlerin
yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.
16. Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme bedelinde bir düzenleme
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gerektiriyorsa, düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.1: Düzgün olarak ayrıntıları belirlenmiĢ ve değerlendirme izni almak için
yeterli doğrulayıcı bilgiyle desteklenmiĢ götürü usulü sözleĢmenin karĢılıklı
kabulü,
.2: SözleĢmede belirtilen ya da daha sonra üzerinde anlaĢılan birim fiyatlar,
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak
kabul edilebilir sabit ücret ya da yüzde ücreti ya da
.4: 2Madde 20’de belirtildiği Ģekilde


Yapım değiĢiklik direktifinin sözleĢme bedelinde bir düzenleme gerektirdiği
durumlarda, düzenlemenin nasıl yapılacağına iliĢkin hükümlerin yer aldığı
bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda
görülmüĢtür.

17. Eğer birim fiyatlar sözleĢme belgelerinde belirtildiyse ya da daha sonra üzerinde
anlaĢıldıysa, bu birim fiyatlar sözleĢme bedelinde yapılacak düzenlemelere temel
oluĢturmalıdır. (Ancak, baĢlangıçta tahmin edilen miktarlar, önerilen değiĢiklik
emri ya da yapım değiĢiklik direktifinde önemli bir Ģekilde değiĢtiyse ve bu
nedenle birim fiyatların önerilen iĢ miktarlarına uygulanması mal sahibi ya da
yükleniciye önemli bir haksızlık yapılmasına neden oluyorsa, uygulanabilir
birim fiyatların adil olarak düzenlenmesi Ģartıyla.)

2

(Madde 20: Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme bedelinde yapılacak
düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar, değiĢikliğe (sözleĢme bedelinde bir artıĢ varsa,
anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir miktar ya da anlaĢmada böyle bir miktar
belirlenmediyse makul bir miktarı içeren) atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama ve
tasarruflarını temel alan düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve Madde 16.3’e
göre yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve listelenmiĢ muhasebe
verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve sunmalıdır. SözleĢme belgelerinde baĢka türlü
belirtilmedikçe, Madde 20’deki kararların maliyetleri aĢağıdakilerle sınırlanmalıdır;
.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma tarafından ihtiyaç
duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri ve çalıĢanların tazminat sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman kiralama maliyetleri (el
aletleri dıĢında)
.4: Kefalet ve sigorta primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri, satıĢlar, kullanım ve iĢle ilgili benzer
vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin ilave maliyetleri.)
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Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi’nde fiyatların önceden belirlenmesi söz
konusu değildir. Bu nedenle bu madde hükümlerinin KĠK mevzuatına
uygun olmadığı düĢünülmektedir.

18. Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, yüklenici bir an önce iĢteki değiĢikliğe
baĢlamalıdır ve mimara, eğer varsa, yapım değiĢiklik direktifinde karar verilen
sözleĢme süresi ya da tutarında önerilen düzenlemelerin yöntemi üzerinde
anlaĢıp anlaĢmadığını belirtmelidir.


Yapım değiĢiklik direktifini aldığında, yüklenicinin yapması gerekenlerin
anlatıldığı bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.

19. Yüklenici tarafından imzalanan yapım değiĢiklik direktifi, yüklenicinin sözleĢme
tutarı ve süresindeki düzenlemeler ya da bu düzenlemeler için karar verme
yöntemi üzerinde anlaĢtığını gösterir. Bu anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve bir
değiĢiklik emri olarak kayda geçer.


Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, sözleĢme süresi ve bedelinde
yapılması öngörülen düzenlemelerin kabul edilmesi durumunda yapım
değiĢiklik direktifinin, değiĢiklik emri olarak kayda geçmesi gerektiği
belirtilen bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.

20. Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme bedelinde
yapılacak düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar, değiĢikliğe (sözleĢme
bedelinde bir artıĢ varsa, anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir miktar
ya da anlaĢmada böyle bir miktar belirlenmediyse makul bir miktarı içeren)
atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama ve tasarruflarını temel alan
düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve 3Madde 16.3’e
göre yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve
listelenmiĢ muhasebe verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve
sunmalıdır. SözleĢme belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, Madde 20’deki

3

(Madde 16: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme bedelinde bir düzenleme gerektiriyorsa,
düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak kabul edilebilir sabit
ücret ya da yüzde ücreti)
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kararların maliyetleri aĢağıdakilerle sınırlanmalıdır;
.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma
tarafından ihtiyaç duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri ve çalıĢanların tazminat
sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman
kiralama maliyetleri (el aletleri dıĢında)
.4: Kefalet ve sigorta primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri, satıĢlar,
kullanım ve iĢle ilgili benzer vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin
ilave maliyetleri.


Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, sözleĢme süresi ve bedelinde
yapılması öngörülen düzenlemelerin kabul

edilmemesi durumunda,

düzenleme yöntemine mimarın karar vermesi gerektiğini ve düzenleme
kararı verirken hangi maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini
belirten bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.
21. SözleĢme tutarında net düĢüĢe yol açan değiĢiklik ya da eksiltme için
yüklenicinin mal sahibine verebileceği izin verilen kredi miktarı, mimar
tarafından onaylanan gerçek net maliyettir. Ġlgili iĢi ya da ikameleri kapsayan
eklemeler ve krediler değiĢikliğin içine katıldığı zaman, izin verilen genel gider
ve kar (ya da yüklenici ücretindeki düzenlemeler), varsa, değiĢikliğe bağlı olarak
net artıĢ temel alınarak hesaplanır.


KĠK mevzuatında, yüklenicinin mal sahibine verebileceği kredi miktarı
tanımlanmamıĢtır. Kredi miktarına yönelik genel gider ve kar hesaplarına
iliĢkin herhangi bir hüküm de mevzuatımızda bulunmamaktadır. Dolayısıyla
yapılan incelemeler sonunda, bu madde hükümlerinin KĠK mevzuatına
uygun olmadığı düĢünülmektedir.

22. Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai kararı
verilirken yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için ödeme
baĢvurusuyla birlikte ödeme talebinde bulunabilir. Mimar, yapım değiĢiklik
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direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin ödemeleri için aylık onaylama
kararları ile ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar
verdiği, makul olarak düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın
maliyetle ilgili geçici kararı, sözleĢme bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan
temele göre düzenlemelidir. (Herhangi bir tarafın bu konuda anlaĢmazlığa
düĢmesi ve hak talebinde bulunabilmesine bağlı olarak)


Yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için yüklenicinin nasıl
ödeme baĢvurusu yapacağına iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu maddenin
KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

23. Mal sahibi ve yüklenici, sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın
verdiği kararı kabul ederse ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya varılırsa,
böyle bir anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve mimar bir değiĢiklik emri hazırlar.
DeğiĢiklik emirleri, yapım değiĢiklik direktifinin bir kısmı ya da bütünü için
yayınlanabilir.


Yapım değiĢiklik direktifine bağlı olarak mal sahibi ve yüklenicinin,
sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili mimarın verdiği kararı kabul
etmesi ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya varması durumunda
mimarın bir değiĢiklik emri hazırlaması gerektiğini ifade eden bu maddenin
KĠK mevzuatına aykırı olmadığı yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

24. ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir
düzenleme gerektirmeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte
küçük değiĢiklik emri verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tip değiĢiklikler, mimar
tarafından onaylanan yazılı emirlerden etkilenir ve mal sahibi ile yükleniciyi
bağlar.


Önemli bir sözleĢme idaresi görevi olan ve mimarın yetki sınırları içinde
olan iĢte küçük değiĢiklikler yapmaya iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu
maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda
görülmüĢtür.

25. 4Madde 22’de belirtildiği gibi bu tip baĢvurular, yapım değiĢiklik direktifi ile ya

4

(Madde 22: Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai kararı verilirken
yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için ödeme baĢvurusuyla birlikte ödeme
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da mimarın geçici kararıyla uygun olarak yetki verilmiĢ ancak değiĢiklik emrine
henüz dâhil edilmemiĢ iĢteki değiĢikliklerle ilgili ödeme talepleri içerebilir.


Yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan ancak değiĢiklik emrine
henüz dâhil edilmemiĢ iĢ için yüklenicinin nasıl ödeme baĢvurusu
yapacağına iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına
uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

26. Ödemede Aksaklıklar: Eğer mimar, yüklenicinin herhangi bir kusuru
olmamasına rağmen, yüklenicinin yaptığı ödeme baĢvurusunu aldıktan sonra 7
gün içinde ödeme onayı vermezse ya da mal sahibi sözleĢme belgelerinde mimar
tarafından onaylanmıĢ ya da bir anlaĢmazlık çözümünde hak kazanılmıĢ olan
tarihten itibaren 7 gün içinde yükleniciye ödeme yapmazsa, mal sahibi ve
mimara 7 gün ilave süre veren yazılı uyarıyı yaptıktan sonra yüklenici ödemeyi
alana kadar iĢi durdurabilir. SözleĢme süresi uygun olarak uzatılmalı ve
sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme, iĢe yeniden baĢlama
ve

sözleĢme

belgelerinde

belirtilen

artı

faizleri

karĢılayacak

Ģekilde

arttırılmalıdır.


Bu maddede yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan durumlarda
meydana gelen ödeme aksaklıklarında yükleniciye iĢi durdurma hakkı
verilmiĢtir. Bu maddenin amacı, ödeme alamayan yükleniciyi korumaktır.
KĠK mevzuatında, yüklenici kusurundan kaynaklanan ödeme aksaklıklarına
iliĢkin hükümler bulunmakta ancak yüklenici kusurundan kaynaklanmayan
durumlarda meydana gelen ödeme aksaklıklarına iliĢkin herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Bu madde içeriğinin doğru olduğu düĢünülmektedir
(çünkü

yüklenici,

kendi

hatasından

kaynaklanmayan

bir

ödeme

aksaklığından sorumlu tutulmamalıdır ve ödeme alamadığında iĢi durdurma
hakkına sahip olabilmelidir) ancak bu madde hükümleri YĠGġ’de
öngörülmemiĢtir.

Dolayısıyla

bu

maddenin

KĠK

mevzuatına

eklenemeyeceği düĢünülmektedir.

talebinde bulunabilir. Mimar, yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin ödemeleri
için aylık onaylama kararları ile ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar
verdiği, makul olarak düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın maliyetle ilgili geçici
kararı, sözleĢme bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan temele göre düzenlemelidir. (Herhangi bir
tarafın bu konuda anlaĢmazlığa düĢmesi ve hak talebinde bulunabilmesine bağlı olarak))
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27. Eğer kısmi kabul sonrasında, kesin kabul yüklenicinin herhangi bir kusuru
olmamasına rağmen önemli bir Ģekilde gecikirse ya da yayınlanan bir değiĢiklik
emri kesin kabulü etkiliyorsa ve mimar da bunu doğruluyorsa, mal sahibi
yüklenicinin baĢvurusuyla ve mimarın onayıyla birlikte sözleĢmeyi feshetmeden,
bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme yapmalıdır.


Kısmi kabul sonrasında kesin kabul, yükleniciden kaynaklanmayan bir
nedenle önemli bir Ģekilde gecikirse ve mimar da bunu doğruluyorsa mal
sahibinin, yüklenicinin baĢvurusu ve mimarın onayıyla sözleĢmeyi
feshetmeden, bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme
yapması gerektiğini belirten bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu
yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

28. Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün
gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya
da sözleĢme belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan
tedbirler, bu maddelerden (asbest ve poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren
ancak bu maddelerle sınırlı olmayan) kaynaklanan tahmin edilen fiziki
yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici durumu fark ettiğinde
zaman kaybetmeden bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara durumu
yazılı olarak açıklayan bir rapor sunmalıdır.


Arsada zararlı maddelerin var olması, hem çalıĢanlar hem de arazinin sağlığı
için büyük bir risk taĢımaktadır. Arsada karĢılaĢılabilecek zararlı maddelere
ya da yüklenicinin bu maddelerle karĢılaĢması durumunda yapması
gerekenlere iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına
uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

29. Yüklenicinin yazılı uyarısının alınmasından sonra mal sahibi, yüklenici
tarafından rapor edilen bu maddelerin var olup olmadığını doğrulamak ve arsada
bu maddeler mevcutsa zararsız hale getirilmesini sağlamak için lisanslı bir
laboratuar hizmeti almalıdır. SözleĢme belgelerinde baĢka türlü gereksinim
duyulmadıkça mal sahibi, yüklenici ve mimara bu zararlı maddelerin var olup
olmadığını test edecek ve eğer bu maddeler varsa sahadan uzaklaĢtıracak ya da
zararsız hale getirecek kiĢi ya da kuruluĢların adını ve niteliklerini yazılı olarak
bildirmelidir. Yüklenici ve mimar, mal sahibi tarafından önerilen bu kiĢi ya da
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kuruluĢlara kabul edilebilir bir itirazları olup olmadığını zaman kaybetmeden
yazılı olarak mal sahibine bildirmelidir. Eğer yüklenici ya da mimardan herhangi
biri, mal sahibi tarafından önerilen kiĢi ya da kuruluĢa itiraz ederse mal sahibi,
yüklenici ve mimarın itiraz etmedikleri bir kiĢi ya da kuruluĢu önermelidir. Bu
maddeler zararsız hale getirildikten sonra, zararlı maddeden etkilenen alandaki
iĢ, mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına uygun olarak devam etmelidir. DeğiĢiklik
emriyle sözleĢme süresi uygun olarak ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet
durdurma, erteleme ve iĢe yeniden baĢlama maliyetlerini karĢılayacak Ģekilde
uzatılmalıdır.


Yükleniciden arsada zararlı maddeler bulunduğu uyarısı alınmasıyla
birlikte, mimarın yapması gerekenlerin anlatıldığı bu maddenin KĠK
mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

30. Mal sahibi, sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulmayan ve yüklenici
tarafından sahaya getirilen maddelerden sorumlu tutulmamalıdır. Mal sahibi,
sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulan (yüklenicinin bu tip maddeleri
kullanma ya da bakımında yapacağı kusur ya da ihmali kapsamı dıĢında)
maddelerden sorumlu olmalıdır.


Yüklenici tarafından arsaya taĢınmıĢ olan zararlı maddelerden, mal
sahibinin sorumlu tutulmaması gerektiğinin ifade edildiği bu maddenin KĠK
mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

31. Yüklenici, arsaya taĢıdığı ya da bakımında ihmalkâr davrandığı zararlı
maddelerin iyileĢtirilmesi ya da mal sahibinin kusur ya da ihmalinden
kaynaklanan maliyet ve giderler dıĢında, yüklenicinin

5

Madde 28 altında

bulunan sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda meydana gelen
maliyet ve giderlerden mal sahibini korumalı ve tazmin etmelidir.


Mal sahibinin, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan durumlarda ihtiyaç

5

(Madde 28: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün gereksinimlere
uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da sözleĢme belgelerinde
belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler, bu maddelerden (asbest ve poliklorlu
bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu maddelerle sınırlı olmayan) kaynaklanan tahmin edilen fiziki
yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici durumu fark ettiğinde zaman kaybetmeden
bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara durumu yazılı olarak açıklayan bir rapor
sunmalıdır.)
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duyulacak ek süre ve maliyet gereksinimine karĢı korunması gerektiğinin
belirtildiği bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler
sonunda görülmüĢtür.
32. Eğer mal sahibi, sözleĢme tarafından gereksinim duyulan bütün sigorta
kapsamıyla birlikte böyle bir mülk sigortası satın almayı düĢünmüyorsa, iĢ
baĢlamadan önce yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Yüklenici bu
durumda, iĢte görev alan alt-yüklenici, alt-altyüklenici ve kendi menfaatlerini
koruyacak sigortayı satın alabilir. Uygun bir değiĢiklik emriyle sigortaya bağlı
maliyetler mal sahibine yüklenmelidir.


KĠK mevzuatında, iĢ ve iĢyeri sigortalama görevinin yükleniciye ait olduğu
belirtilmektedir. Mal sahibinin sigortaya iliĢkin herhangi bir sorumluluğu
bulunmadığından, bu tip maliyetler mal sahibine yüklenemez. Dolayısıyla
bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olmadığı düĢünülmektedir.

33. Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir
kısmını, karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara
vermesini emredebilir.


Mal sahibinin, iĢi durdurmak, ertelemek ya da iĢe ara vermek için ciddi
nedenleri olabileceği düĢünüldüğünde oldukça büyük önem taĢıyan bu
maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda
görülmüĢtür.

34. SözleĢme bedeli ve süresinde,

6

Madde 33’te anlatılan, iĢin durdurulması,

ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana gelen maliyet ve süre
artıĢı için düzenleme yapılmalıdır. SözleĢme bedeli düzenlemelerine kar da
katılmalıdır. AĢağıdaki durumlar için herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır;
.1: ĠĢ yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedenle durdurulur, ertelenir ya da iĢe
ara verilirse,
.2: SözleĢmede yer alan farklı bir hükümle, makul bir düzenleme yapıldıysa
ya da reddedildiyse.

6

(Madde 33: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir kısmını,
karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara vermesini emredebilir.)
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ĠĢin durdurulması, ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana
gelen maliyet ve süre düzenlemelerinin nasıl yapılacağına iliĢkin
hükümlerin yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olduğu
düĢünülmektedir.

35. Mal sahibi, herhangi bir zaman, sebep göstermeden iĢi feshedebilir.


KĠK belgelerinde mal sahibine sadece sözleĢmeyi feshetme hakkı
tanınmakta, bunun için de mal sahibinin sebep göstermesi gerekmektedir.
Dolayısıyla bu maddenin KĠK mevzuatına eklenmesi durumunda, mevzuatta
bulunan

ilgili

hükümle

çeliĢki

içinde

olacağı

göz

önünde

bulundurulduğunda, bu maddenin KĠK mevzuatına uygun olmadığı
düĢünülmektedir.
36. SözleĢme Performansına Devam Edilmesi: Askıda olan bir hak talebinin nihai
çözümünde (yazılı olarak baĢka Ģekilde üzerinde anlaĢılmadıysa ya da 7Madde
26’da belirtilen Ģekil dıĢında) yüklenici, sözleĢme performansına özenle devam
etmeli ve mal sahibi, sözleĢme belgelerine uygun olarak ödeme yapmalıdır.
Mimar, ilk karar vericinin kararına uygun olarak değiĢiklik emri hazırlamalı ve
hakediĢ onayı yayınlamalıdır.


Hak taleplerine iliĢkin hükümlerin yer aldığı bu maddenin KĠK mevzuatına
uygun olduğu yapılan incelemeler sonunda görülmüĢtür.

KĠK mevzuatında farklı olarak ele alınan AIA A201 hükümleri bulunmaktadır ve bu
hükümlerin KĠK mevzuatındaki içerikleri yetersiz görülmektedir. Ancak KĠK
mevzuatındaki hükümlerin değiĢtirilmesi ya da revize edilmesi mümkün değildir. Bu
tez çalıĢması kapsamında, KĠK mevzuatında yer alan ancak yetersiz bulunan bu
maddelerin, AIA A201 belgesinde olduğu Ģekilde revize edilmesi ya da
değiĢtirilmesinin bu hükümleri iyileĢtirileceği ve KĠK mevzuatının iĢlerlik
kazanabileceği öngörülmektedir. KĠK mevzuatında içeriği yetersiz bulunan

7

(Madde 26: Ödemede Aksaklıklar: Eğer mimar, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmamasına
rağmen, yüklenicinin yaptığı ödeme baĢvurusunu aldıktan sonra 7 gün içinde ödeme onayı vermezse
ya da mal sahibi sözleĢme belgelerinde mimar tarafından onaylanmıĢ ya da bir anlaĢmazlık
çözümünde hak kazanılmıĢ olan tarihten itibaren 7 gün içinde yükleniciye ödeme yapmazsa, mal
sahibi ve mimara 7 gün ilave süre veren yazılı uyarıyı yaptıktan sonra yüklenici ödemeyi alana kadar
iĢi durdurabilir. SözleĢme süresi uygun olarak uzatılmalı ve sözleĢme bedeli, yüklenicinin faaliyet
durdurma, erteleme, iĢe yeniden baĢlama ve sözleĢme belgelerinde belirtilen artı faizleri karĢılayacak
Ģekilde arttırılmalıdır.)
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maddelerin, aĢağıdaki AIA A201 maddeleri temel alınarak ikame edilmesi
gerekmektedir;
1.

Mal Sahibinin ĠĢi Durdurma Hakkı: Eğer yüklenici, sözleĢme belgelerinin
gereksinimlerine uygun olmayan iĢi düzeltmezse ya da iĢi sözleĢme belgelerine
uygun olarak yapmamaya devam ederse, mal sahibi yükleniciye yazılı bir emirle
iĢi ya da iĢin bir bölümünü durdurma talimatı (bu talimatı meydana getiren
durum ortadan kalkıncaya kadar) verebilir ancak, mal sahibinin iĢi durdurma
hakkı, mal sahibi tarafından bu hakkın yüklenici ya da diğer kiĢi ya da kuruluĢun
menfaatine kullanmada bir artıĢ yaratmamalıdır. (YĠTS-Madde 23.5’in içeriğinin
yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.)

2.

Mal Sahibinin ĠĢi GerçekleĢtirme Hakkı: Eğer yüklenici, sözleĢme belgelerine
uygun olarak iĢi gerçekleĢtiremez ya da yükümlülüğünü yerine getiremezse ve
mal sahibinin bu iĢleri düzeltmesi gerektiğini belirten yazılı uyarısını aldıktan
sonra da baĢarısız olursa, yazılı emirden 10 gün sonra kanuni yollara uygun
olarak, mal sahibi bu tip kusurları düzeltebilir. Böyle bir durumda, yüklenicinin
hatalı iĢlerini düzeltme maliyetinden kaynaklanan, mal sahibinin giderleri ve
mimarın ek servis bedelini içeren uygun bir değiĢiklik emri yayınlanabilir. Mal
sahibi tarafından gerçekleĢtirilecek bu eylem ve yüklenici ödemelerinden
kesilecek miktar, mimarın önceki onayına tabidir. Yüklenicinin hatasından
kaynaklanan ödemeler hatalı iĢ miktarını karĢılamada yetersizse, yüklenici farkı
mal sahibine ödemelidir. (YĠGġ-Madde 23(1)’in içeriğinin yetersiz olduğu ve bu
maddeyle ikame edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.)

3.

Mimar tarafından yetki verilen iĢte küçük değiĢiklikler durumu dıĢında, mimarın
değerlendirmesinden sonra, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifine
uygun olarak, sadece mal sahibinin yazılı izni ile yüklenici ikame yapabilir.
(YĠGġ-Madde 23(1)’in içeriğinin yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame
edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.)

4.

Gizli ya da Bilinmeyen Durumlar: Eğer yüklenici arsada (1) sözleĢme
belgelerinde belirtilenden önemli bir Ģekilde farklılık gösteren yüzey altı ya da
baĢka gizli fiziki koĢullarla ya da (2) sözleĢme belgelerinde belirtilen yapım
aktiviteleri karakterinde doğal karĢılanan ve olağan bir Ģekilde mevcut olduğu
bilinen durumdan önemli bir Ģekilde farklılık gösteren alıĢılmadık nitelikte
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bilinmeyen gizli fiziki koĢullarla karĢı karĢıya gelirse, duruma müdahale
edilmeden önce ve herhangi bir durumda en geç durumun gözlenmesinden
itibaren 21 gün içinde yüklenici, mal sahibi ve mimara durumu bir an önce
bildirmelidir. Mimar zaman kaybetmeden durumu incelemelidir ve eğer
durumun gerçekten de farklı olduğuna ve sözleĢme bedeli ya da süresinde bir
artma ya azalma yaratacağına karar verirse, sözleĢme bedeli ya da süresi ya da
her ikisinde de uygun bir düzenleme tavsiye eder. Eğer mimar, arsadaki
koĢulların sözleĢme belgelerinde belirtilenden farklı olmadığına ve sözleĢmede
herhangi bir değiĢiklik yaratmadığına karar verirse, mimar zaman kaybetmeden
ve

nedenlerini

belirterek

mal

sahibi

ve

yükleniciyi

yazılı

olarak

bilgilendirmelidir. Eğer herhangi bir taraf, mimarın verdiği karar ya da tavsiye
üzerinde anlaĢamazsa, o taraf belirtilen Ģekilde sürece devam edebilir. (YĠGġMadde 21(1), Madde 22(6) ve YĠTS-Madde 18.3.1’nin içeriklerinin yetersiz
olduğu ve bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği düĢünülmektedir.)
5.

Eğer iĢ devam ederken yüklenici, sözleĢme belgelerinde belirtilmeyen insan
kalıntılarıyla(ceset vb.) karĢılaĢır ya da mezar iĢaretleri, arkeolojik saha ya da
bataklık arazi varlığını fark ederse, yüklenici derhal durumu etkileyecek
iĢlemlerini durdurmalı ve mal sahibi ile mimarı bilgilendirmelidir. Bu gibi bir
uyarı alındıktan sonra mal sahibi iĢe devam etmesi için ihtiyaç duyulan hükümet
yetkisini alabilmek için gerekli olan tüm eylemlerde bulunmalıdır. Mal sahibi
tarafından baĢka bir talimat almadıkça yüklenici, bu tip iĢlerini durdurmalı ancak
durumu etkilemeyecek iĢlerine devam etmelidir. Bu gibi kalıntıların ya da
özelliklerin mevcudiyetinden kaynaklanan sözleĢme bedeli ya da süresinde
yapılacak düzenleme talepleri belirtilen Ģekilde yapılmalıdır. (YĠGġ-Madde
21(1), Madde 22(6) ve YĠTS-Madde 18.3.1’nin içeriklerinin yetersiz olduğu ve
bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği düĢünülmektedir.)

6.

Eğer yüklenici, bir teslim programı veremezse, teslimlerin gözden geçirilmesi
için gerekli olan süre uzatımına ya da sözleĢme bedelinde bir artıĢa hak
kazanamaz. (YĠGġ-Madde 17(3), Madde 17(6) ve Madde 17(7)’nin içeriklerinin
yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği düĢünülmektedir.)

7.

Eğer mal sahibi, yüklenicinin önerdiği bir kiĢi ya da kuruluĢa karĢı çıkarsa,
yüklenici mal sahibinin karĢı çıkmayacağı baĢka bir öneri yapabilir. Eğer
önerilen ancak reddedilen alt-yüklenici makul bir Ģekilde iĢi gerçekleĢtirebilme
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yeteneğine sahipse, sözleĢme tutarı ve süresi, varsa, böyle bir değiĢiklikten
meydana gelen aradaki farka göre yükseltilir ya da düĢürülür ve ikame altyüklenici iĢe baĢlamadan önce uygun bir değiĢiklik emri yayınlanır. Ancak
yüklenici, alt-yüklenici isimlerini verirken gerektiği gibi zamanında ve duyarlı
davranmadıkça, böyle değiĢiklikler için sözleĢme tutarı ya da süresinde artıĢa
izin verilmemelidir. (YĠGġ-Madde 20(7) ve Madde 20(9)’un içeriklerinin
yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği düĢünülmektedir.)
8.

ĠĢte değiĢiklik, sözleĢmenin imzalanmasından sonra, sözleĢmeyi geçersiz
kılmadan, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da iĢte küçük değiĢiklik
emri ile sözleĢme belgelerinde belirtilen kısıtlamalara bağlı olarak yapılabilir.
(YĠTS-Madde 24.1, YĠGġ-Madde 12(4) ve Madde 12(5)’in içeriklerinin yetersiz
olduğu ve bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği düĢünülmektedir.)

9.

Eğer yüklenici, iĢin baĢlangıcında ya da iĢ devam ederken herhangi bir zaman,
mal sahibi, mimar, mal sahibinin çalıĢtırdığı ayrı bir yüklenici ya da baĢka bir
çalıĢanın bir eylemi ya da ihmali, iĢte yapılması emredilen bir değiĢiklik, iĢçiiĢveren uyuĢmazlığı, yangın, teslimatlarda alıĢılmadık bir gecikme, yüklenicinin
kontrolü dıĢında kaçınılmaz kazalar ya da diğer sebepler, mal sahibi tarafından
askıda olan bir hukuki ihtilafla ilgili yetki verilen bir gecikme ya da mimar
tarafından gecikme yaratacağına karar verilen diğer sebepler nedeniyle gecikme
yaĢarsa, sözleĢme süresi mimarın karar vereceği Ģekilde, makul olarak bir
değiĢiklik emiyle uzatılır. (YĠGġ-Madde Madde 17(7), Madde 29(1), Madde
29(2), Madde 29(3), Madde 29(5), AĠTĠġ-Madde 51.1, Madde 51.2 ve YĠTSMadde 18.4’ün içeriklerinin yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikâme edilmeleri
gerektiği düĢünülmektedir.)

10. BaĢka türlü belirtilmedikçe, mal sahibi (projenin yer aldığı alanda yasal olarak iĢ
yapmaya yetkili olan Ģirket ya da Ģirketler içinde) yüklenicinin all-risk (tüm
tehlikeler) sigorta formu ya da eĢdeğer poliçe formunda yazılı olan mülk
sigortasını (arsada yapılmakta olan, opsiyonlu sigorta kapsamı dıĢında kalan
tutar haricinde yenileme maliyeti temel alınan proje bütününün toplam değerini
oluĢturan; baĢlangıç aĢamasındaki sözleĢme bedeli+sonradan yapılan sözleĢme
değiĢikliklerinin değeri ve tedarik edilen ya da diğer kiĢiler tarafından montajı
yapılmıĢ olan malzemelerin maliyeti) satın almalı ve devamlılığını sağlamalıdır.
YĠGġ-Madde 9(1), Madde 27(1), YĠTS-Madde 17.1 ve Madde 17.3’ün
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içeriklerinin yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikâme edilmeleri gerektiği
düĢünülmektedir.)
11. Eğer yüklenici, burada tanımlananlardan baĢka risklerin sigortaları ya da
kayıpların diğer özel nedenlerinin de mülk sigortası poliçesine eklenmesini
yazılı olarak talep ederse mal sahibi, eğer mümkünse, bu sigortaları da
eklemelidir. Bu sigortalardan kaynaklanacak maliyetler, uygun bir değiĢiklik
emriyle yükleniciye yüklenmelidir. (YĠGġ-Madde 9(11)’in içeriğinin yetersiz
olduğu ve bu maddeyle ikame edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.)
12. Eğer iĢin bir bölümü, mimarın isteğine ya da sözleĢme belgelerinde özellikle
belirtilen gereksinimlere aykırı yapıldıysa, mimar tarafından yazılı olarak talep
edildiği takdirde, mimarın gözlemlemesi için iĢ açığa çıkarılmalıdır ve hatalı iĢin
değiĢimi, sözleĢme süresinde herhangi bir değiĢiklik yapılmadan yüklenici
tarafından yapılmalıdır. (YĠGġ-Madde 12(3), Madde 24(1) ve Madde 24(2)’nin
içeriklerinin yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame edilmeleri gerektiği
düĢünülmektedir.)
13. Eğer iĢin bir bölümünün, iĢ açığa çıkmadan önce mimarın özellikle
gözlemlemeyi talep etmediği bir iĢ olduğu ortaya çıkarsa, mimar bu iĢi görmeyi
talep edebilir ve yüklenici bu durumda, iĢi açığa çıkarmalıdır. Eğer iĢ, sözleĢme
belgelerine uygun olarak yapıldıysa, açığa çıkma ve yenileme maliyetleri, uygun
bir değiĢiklik emriyle mal sahibi tarafından karĢılanmalıdır. (YĠGġ-Madde
24(1)’in içeriğinin yetersiz olduğu ve bu maddeyle ikame edilmesi gerektiği
düĢünülmektedir.)
5.2.2 SözleĢme Açıklamaları, DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin KĠK
Mevzuatına Yapılması Öngörülen Öneri
KĠK mevzuatında yer almayan AIA A201 belgesi hükümlerinin KĠK mevzuatına
eklenmek üzere listelenmesi ve bu hükümlerin KĠK mevzuatına uygunluğunun
irdelenmesinin ardından, mevzuata yapılması öngörülen öneri Ģu Ģekildedir;
A. Tanımlar
Madde 1: Bu Özel ġartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 4. maddesinde yer alan tanımlar yanında;
DeğiĢiklik: Taraflarca imzalanan sözleĢmede yapılan yazılı düzeltme,

187

değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da mimar tarafından yayınlanan
iĢte yapılacak küçük değiĢiklik için yazılı emri,
Yorumlama Talebi: Mal sahibi ya da yüklenicinin isteğiyle, sözleĢme
belgelerindeki bir unsurun M/M tarafından yorumlanması talebini,
Öneri Talebi: Öneri talebi, kabul edildiği takdirde, önerilen değiĢiklikler
sonucu sözleĢme tutarı ya da süresinde meydana gelebilecek değiĢikliklerin
yüklenici tarafından ayrıntılı olarak hazırlanması, fiyatlandırılması ve teslim
edilmesi talebini,
Ġkame Talebi: Ġkame talebi, belirli bir ürün, sistem ya da proje elemanının
değiĢtirilmesi talebini,
DeğiĢiklik Emri Talebi: Yüklenicinin öneri talebini almasından sonra,
sözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de meydana gelebilecek değiĢiklikleri
ayrıntılı olarak açıklayarak mal sahibine cevap vermek için kullandığı aracı,
Küçük DeğiĢiklikler: SözleĢme tutarı ya da süresinde düzenleme yapılmasını
gerektirmeyen ek talimat ya da açıklamaları,
Saha Talimatı: SözleĢmede küçük değiĢiklikler yapmak için mühendis
tarafından kullanılan aracı,
Mimarın Ek Talimatı: SözleĢmede küçük değiĢiklikler yapmak için mimar
tarafından kullanılan aracı
DeğiĢiklik Direktifi: Yüklenici ile mal sahibi arasında bir değiĢiklik emrinin
maddeleri üzerinde anlaĢmazlık olması durumunda ya da bir değiĢikliğin
değerinin iĢ tamamlandıktan sonra anlaĢılabileceği durumlarda kullanılan aracı,
DeğiĢiklik Emri: SözleĢme tutarı, süresi ya da her ikisinde de yapılacak
düzenlemeler doğrultusunda, projede ekleme, çıkarma ya da revizyon yapma
yetkisi verir. Bir değiĢiklik emri sözleĢme belgelerinde, sözleĢme tutarı ya da
süresini etkileyen değiĢiklikler için kullanılan aracı,
Ödenek: Belirli iĢ kalemlerinin daha sonra belirlenmesi için yüklenicinin teklif
verirken sözleĢme bedeline eklemesi gereken meblağı ifade eder.
B. SözleĢme
Madde 2: SözleĢme Belgeleri: SözleĢme belgeleri, mal sahibi ile yüklenici arasında
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yapılan anlaĢmada sıralanmıĢtır ve anlaĢma, sözleĢme Ģartları (genel Ģartlar ve
tamamlayıcı Ģartlar), çizimler, Ģartnameler, sözleĢme imzalanmadan önce yayınlanan
zeyilname, anlaĢmada listelenen diğer belgeler ve sözleĢme imzalandıktan sonra
yayınlanan değiĢikliklerden oluĢur.
Madde 3: SözleĢme: SözleĢme sadece bir değiĢiklikle değiĢtirilebilir.
C. Yüklenici
Madde 4: ĠĢe baĢlamadan önce, yüklenici mal sahibinden yazılı olarak, sözleĢmede
belirttiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini sağlayacak finansal düzenlemeler
yaptığını gösteren makul bir kanıt isteyebilir. Daha sonra yüklenici, eğer mal sahibi
sözleĢme belgelerinde belirtilen ödemeyi yükleniciye yapmazsa, iĢte bir değiĢiklik
sözleĢme bedelini değiĢtirirse ya da yüklenici mal sahibinin ödemeleri zamanında
yapamaması durumda kaygı duyarsa böyle bir kanıt talep edebilir. Mal sahibi böyle
bir kanıtı, değiĢiklikten etkilenen iĢin ya da iĢin bir bölümünün baĢlaması ya da
devamı öncesinde bir durum olarak sunmalıdır. Mal sahibi kanıtı sunduktan sonra,
yükleniciye

bildirmeden

bu

tip

finansal

düzenlemeleri

önemli

Ģekilde

değiĢtirmemelidir.
Madde 5: Eğer yüklenici, yüklenici tarafından gönderilen uyarı ya da bilgi
taleplerine cevap olarak mimarın yaptığı açıklama ya da talimatların sözleĢme bedeli
ve süresinde artıĢ yarattığına inanıyorsa hak talebinde bulunabilir.
D. Sahadaki Belgeler ve Numuneler
Madde 6: Yüklenici, mal sahibine saha değiĢikliklerini ve yapım sırasında yapılan
seçimleri göstermek için, sahada çizimler, Ģartnameler, zeyilname, değiĢiklik emri,
onaylanmıĢ imalat çizimleri, ürün bilgileri, numuneler, gerekli benzer teslimler ve
diğer tüm değiĢikliklerin birer kopyasını, düzgün bir sırada ve iĢaretlenmiĢ olarak
bulundurmalıdır.
E. Teslimler
Madde 7: ĠĢ, kabul edilmiĢ teslimlere uygun olmalıdır. Ancak yüklenici, mimarı
teslim sırasında bir sapmadan haberdar etmedikçe ve mimar bu sapmayı iĢte küçük
bir değiĢiklik, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi olarak onaylayıp
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sapmaya yetki vermedikçe, mimarın imalat çizimleri, ürün bilgisi, numuneler ya da
benzer teslimleri onaylaması, yükleniciyi sözleĢme belgeleri gereksinimlerindeki
sapmaların sorumluluğundan kurtarmaz.
F. Mimar
Madde 8: Mimar, değiĢiklik emri ve yapım değiĢiklik direktifi hazırlar ve 8Madde
22’de belirtildiği gibi iĢte küçük değiĢikliklere yetki verebilir. Mimar, gizli ve
bilinmeyen durumlarla ilgili inceleme yapar, karar verir ve tavsiyede bulunur.
Madde 9: Mimar, mal sahibi ya da yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilen
sözleĢme belgeleri gereksinimleri ve performansına iliĢkin konularda yorumlama
yapar ve karar verir. Mimarın bu taleplere cevabı yazılı ve üzerinde anlaĢılan süre
içerisinde ya da makul çabuklukta olmalıdır.
Madde 10: Mimarın yorumlama ve kararları, yazılı ya da çizim formatında ve
sözleĢme belgelerinin amacıyla tutarlı ve anlaĢılır olmalıdır. Bu tip yorumlamalar
yaparken ya da karar verirken mimar, mal sahibi ve yüklenicinin dürüst
performanslarını korumaya gayret etmeli, herhangi birinin tarafında olarak
yorumlama ve kararlarını göstermemeli ve iyi niyetle sunulan bu yorumlama ve
kararların sonucundan sorumlu tutulmamalıdır.
G. DeğiĢiklikler
Madde 11: DeğiĢiklik emri; mal sahibi, yüklenici ve mimar arasındaki anlaĢmaya
dayanır, yapım değiĢiklik direktifi; mal sahibi ile mimarın anlaĢmasını gerektirir,
anlaĢma yüklenici tarafından kabul edilebilir ya da edilmez, iĢte küçük değiĢiklik
emri; sadece mimar tarafından yayınlanabilir.
Madde 12: ĠĢte değiĢiklikler, uygulanabilir sözleĢme belgeleri hükümleri altında
gerçekleĢtirilmelidir ve yüklenici, değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi ya da
iĢte küçük değiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, bir an önce uygulamaya
baĢlamalıdır.

8

(Madde 22: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir düzenleme gerektirmeyen ve
sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte küçük değiĢiklik emri verme yetkisi bulunmaktadır.
Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından onaylanan yazılı emirlerden etkilenir ve mal sahibi ile
yükleniciyi bağlar.)
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H. DeğiĢiklik Emirleri
Madde 13: DeğiĢiklik emri mimar tarafından hazırlanan, yüklenici, mal sahibi ve
mimar tarafından imzalanan bir yazılı araçtır ve aĢağıdaki maddeler üzerinde
anlaĢmaya varıldığını belirtir;
.1: ĠĢte değiĢiklik
.2: Varsa, sözleĢme bedelindeki düzenleme miktarı
.3: Varsa, sözleĢme süresindeki düzenleme kapsamı
I. Yapım DeğiĢiklik Direktifleri
Madde 14: Yapım değiĢiklik direktifi mimar tarafından hazırlanan ve mal sahibi ve
mimar tarafından imzalanan, varsa, sözleĢme tutarı ya da süresinde ya da her ikisinde
de yapılacak düzenlemeler üzerinde anlaĢmaya varılmadan önce, iĢte yapılacak
değiĢiklikleri yönlendirir. Yapım değiĢiklik direktifi ile mal sahibi, sözleĢmeyi
geçersiz kılmadan, eklemeler, çıkarmalar ya da revizyonları içeren sözleĢmenin genel
kapsamı içinde iĢte değiĢiklik emri verebilir. SözleĢme tutarı ya da süresindeki
düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.
Madde 15: Bir yapım değiĢiklik direktifi, değiĢiklik emri Ģartlarında bütünsel bir
anlaĢma olmadığında kullanılır.
Madde 16: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme bedelinde bir düzenleme
gerektiriyorsa, düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.1: Düzgün olarak ayrıntıları belirlenmiĢ ve değerlendirme izni almak için
yeterli doğrulayıcı bilgiyle desteklenmiĢ götürü usulü sözleĢmenin karĢılıklı
kabulü,
.2: SözleĢmede belirtilen ya da daha sonra üzerinde anlaĢılan birim fiyatlar,
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak
kabul edilebilir sabit ücret ya da yüzde ücreti ya da
.4: 9Madde 19’da belirtildiği Ģekilde

9

(Madde 19: Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme bedelinde yapılacak
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Madde 17: Yapım değiĢiklik direktifi alındığında, yüklenici bir an önce iĢteki
değiĢikliğe baĢlamalıdır ve mimara, eğer varsa, yapım değiĢiklik direktifinde karar
verilen sözleĢme süresi ya da tutarında önerilen düzenlemelerin yöntemi üzerinde
anlaĢıp anlaĢmadığını belirtmelidir.
Madde 18: Yüklenici tarafından imzalanan yapım değiĢiklik direktifi, yüklenicinin
sözleĢme tutarı ve süresindeki düzenlemeler ya da bu düzenlemeler için karar verme
yöntemi üzerinde anlaĢtığını gösterir. Bu anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve bir
değiĢiklik emri olarak kayda geçer.
Madde 19: Eğer yüklenici makul bir hızda cevap vermezse ya da sözleĢme
bedelinde yapılacak düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar,

değiĢikliğe

(sözleĢme bedelinde bir artıĢ varsa, anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir
miktar ya da anlaĢmada böyle bir miktar belirlenmediyse makul bir miktarı içeren)
atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama ve tasarruflarını temel alan
düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve

10

Madde 16.3’e göre

yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve listelenmiĢ
muhasebe verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve sunmalıdır. SözleĢme
belgelerinde baĢka türlü belirtilmedikçe, Madde 19’daki kararların maliyetleri
aĢağıdakilerle sınırlanmalıdır;

düzenlemenin yöntemini kabul etmezse mimar, değiĢikliğe (sözleĢme bedelinde bir artıĢ varsa,
anlaĢmada belirlenen genel gider ve kar için bir miktar ya da anlaĢmada böyle bir miktar
belirlenmediyse makul bir miktarı içeren) atfolunabilir iĢi gerçekleĢtirenlerin makul harcama ve
tasarruflarını temel alan düzenleme ve yönteme karar verecektir. Böyle bir durumda ve Madde 16.3’e
göre yüklenici, mimarın da tanımlayabileceği bir formda, detaylandırılmıĢ ve listelenmiĢ muhasebe
verilerini ve bunu destekleyen verileri saklamalı ve sunmalıdır. SözleĢme belgelerinde baĢka türlü
belirtilmedikçe, Madde 19’daki kararların maliyetleri aĢağıdakilerle sınırlanmalıdır;
.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma tarafından ihtiyaç
duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri ve çalıĢanların tazminat sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman kiralama maliyetleri (el
aletleri dıĢında)
.4: Kefalet ve sigorta primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri, satıĢlar, kullanım ve iĢle ilgili benzer
vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin ilave maliyetleri.)
10

(Madde 16: Eğer bir yapım değiĢiklik direktifi sözleĢme bedelinde bir düzenleme gerektiriyorsa,
düzenleme aĢağıdaki yöntemlerden birini temel alarak yapılır;
.3: Taraflarca üzerinde anlaĢılarak karar verilen maliyetler ve karĢılıklı olarak kabul edilebilir sabit
ücret ya da yüzde ücreti)
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.1: ĠĢgücü maliyetleri (sosyal güvenlik, ileri yaĢ ve iĢsizlik sigortası, anlaĢma
tarafından ihtiyaç duyulan dolaylı iĢgücü maliyetleri ve çalıĢanların tazminat
sigortasını içeren)
.2: Malzeme, tedarik ve ekipman maliyetleri (ulaĢım maliyetlerini içeren)
.3: Yükleniciden ya da baĢka yollardan kiralanmıĢ makine ya da ekipman
kiralama maliyetleri (el aletleri dıĢında)
.4: Kefalet ve sigorta primlerinin maliyetleri, ruhsat ücretleri, satıĢlar, kullanım
ve iĢle ilgili benzer vergiler,
.5: DeğiĢikliğe direkt olarak atfolunabilir kontrol ve saha ofisi personelinin
ilave maliyetleri.
Madde 20: Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai
kararı verilirken yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için
ödeme baĢvurusuyla birlikte ödeme talebinde bulunabilir. Mimar, yapım değiĢiklik
direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin ödemeleri için aylık onaylama kararları
ile ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar verdiği, makul
olarak düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın maliyetle ilgili geçici
kararı, sözleĢme bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan temele göre düzenlemelidir.
(Herhangi bir tarafın bu konuda anlaĢmazlığa düĢmesi ve hak talebinde
bulunabilmesine bağlı olarak)
Madde 21: Mal sahibi ve yüklenici, sözleĢme süresi ve tutarı düzenlemesiyle ilgili
mimarın verdiği kararı kabul ederse ya da düzenleme üzerinde bir anlaĢmaya
varılırsa, böyle bir anlaĢma hemen yürürlüğe girer ve mimar bir değiĢiklik emri
hazırlar. DeğiĢiklik emirleri, yapım değiĢiklik direktifinin bir kısmı ya da bütünü için
yayınlanabilir.
J. ĠĢte Küçük DeğiĢiklikler
Madde 22: Mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde herhangi bir düzenleme
gerektirmeyen ve sözleĢme belgelerinin amacıyla çeliĢmeyen iĢte küçük değiĢiklik
emri verme yetkisi bulunmaktadır. Bu tip değiĢiklikler, mimar tarafından onaylanan
yazılı emirlerden etkilenir ve mal sahibi ile yükleniciyi bağlar.
K. Ödeme BaĢvuruları
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Madde 23:

11

Madde 20’de belirtildiği gibi bu tip baĢvurular, yapım değiĢiklik

direktifi ile ya da mimarın geçici kararıyla uygun olarak yetki verilmiĢ ancak
değiĢiklik emrine henüz dâhil edilmemiĢ iĢteki değiĢikliklerle ilgili ödeme talepleri
içerebilir.
L. Kesin Kabul
Madde 24: Eğer kısmi kabul sonrasında, kesin kabul yüklenicinin herhangi bir
kusuru olmamasına rağmen önemli bir Ģekilde gecikirse ya da yayınlanan bir
değiĢiklik emri kesin kabulü etkiliyorsa ve mimar da bunu doğruluyorsa, mal sahibi
yüklenicinin baĢvurusuyla ve mimarın onayıyla birlikte sözleĢmeyi feshetmeden,
bütünüyle tamamlanmıĢ ve kabul edilmiĢ iĢ kısmı için ödeme yapmalıdır.
M. Zararlı Maddeler
Madde 25: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün
gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da
sözleĢme belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler,
bu maddelerden (asbest ve poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu
maddelerle sınırlı olmayan) kaynaklanan tahmin edilen fiziki yaralanma ya da
ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici durumu fark ettiğinde zaman kaybetmeden
bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara durumu yazılı olarak açıklayan
bir rapor sunmalıdır.
Madde 26: Yüklenicinin yazılı uyarısının alınmasından sonra mal sahibi, yüklenici
tarafından rapor edilen bu maddelerin var olup olmadığını doğrulamak ve arsada bu
maddeler mevcutsa zararsız hale getirilmesini sağlamak için lisanslı bir laboratuar
hizmeti almalıdır. SözleĢme belgelerinde baĢka türlü gereksinim duyulmadıkça mal
sahibi, yüklenici ve mimara bu zararlı maddelerin var olup olmadığını test edecek ve
eğer bu maddeler varsa sahadan uzaklaĢtıracak ya da zararsız hale getirecek kiĢi ya
da kuruluĢların adını ve niteliklerini yazılı olarak bildirmelidir. Yüklenici ve mimar,
mal sahibi tarafından önerilen bu kiĢi ya da kuruluĢlara kabul edilebilir bir itirazları
11

(Madde 20: Yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin nihai kararı verilirken
yüklenici, yapım değiĢiklik direktifi altında tamamlanan iĢ için ödeme baĢvurusuyla birlikte ödeme
talebinde bulunabilir. Mimar, yapım değiĢiklik direktifinin mal sahibine toplam maliyetinin ödemeleri
için aylık onaylama kararları ile ilgili geçici karar verecektir ve profesyonel muhakeme ile karar
verdiği, makul olarak düzenlenecek ödeme miktarını onaylayacaktır. Mimarın maliyetle ilgili geçici
kararı, sözleĢme bedelini değiĢiklik emrinde esas alınan temele göre düzenlemelidir. (Herhangi bir
tarafın bu konuda anlaĢmazlığa düĢmesi ve hak talebinde bulunabilmesine bağlı olarak))
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olup olmadığını zaman kaybetmeden yazılı olarak mal sahibine bildirmelidir. Eğer
yüklenici ya da mimardan herhangi biri, mal sahibi tarafından önerilen kiĢi ya da
kuruluĢa itiraz ederse mal sahibi, yüklenici ve mimarın itiraz etmedikleri bir kiĢi ya
da kuruluĢu önermelidir. Bu maddeler zararsız hale getirildikten sonra, zararlı
maddeden etkilenen alandaki iĢ, mal sahibi-yüklenici anlaĢmasına uygun olarak
devam etmelidir. DeğiĢiklik emriyle sözleĢme süresi uygun olarak ve sözleĢme
bedeli, yüklenicinin faaliyet durdurma, erteleme ve iĢe yeniden baĢlama maliyetlerini
karĢılayacak Ģekilde uzatılmalıdır.
Madde 27: Mal sahibi, sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulmayan ve yüklenici
tarafından sahaya getirilen maddelerden sorumlu tutulmamalıdır. Mal sahibi,
sözleĢme belgelerinde gereksinim duyulan (yüklenicinin bu tip maddeleri kullanma
ya da bakımında yapacağı kusur ya da ihmali kapsamı dıĢında) maddelerden sorumlu
olmalıdır.
Madde 28: Yüklenici, arsaya taĢıdığı ya da bakımında ihmalkâr davrandığı zararlı
maddelerin iyileĢtirilmesi ya da mal sahibinin kusur ya da ihmalinden kaynaklanan
maliyet

ve

giderler

dıĢında,

yüklenicinin

12

Madde

25

altında

bulunan

sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda meydana gelen maliyet ve
giderlerden mal sahibini korumalı ve tazmin etmelidir.
N. Sigortalar
Madde 29: Eğer mal sahibi, sözleĢme tarafından gereksinim duyulan bütün sigorta
kapsamıyla birlikte böyle bir mülk sigortası satın almayı düĢünmüyorsa, iĢ
baĢlamadan önce yükleniciyi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Yüklenici bu durumda,
iĢte görev alan alt-yüklenici, alt-altyüklenici ve kendi menfaatlerini koruyacak
sigortayı satın alabilir. Uygun bir değiĢiklik emriyle sigortaya bağlı maliyetler mal
sahibine yüklenmelidir.

12

(Madde 25: Yüklenici, sözleĢme belgelerinde bulunan, zararlı maddelerle ilgili bütün
gereksinimlere uymakla sorumludur. Eğer yüklenici arsada zararlı maddelerle ya da sözleĢme
belgelerinde belirtilmemiĢ maddelerle karĢılaĢırsa ve uygun olan tedbirler, bu maddelerden (asbest ve
poliklorlu bifenil vb. maddeleri içeren ancak bu maddelerle sınırlı olmayan) kaynaklanan tahmin
edilen fiziki yaralanma ya da ölümleri önlemekte yetersizse, yüklenici durumu fark ettiğinde zaman
kaybetmeden bu alandaki iĢi durdurmalı ve mal sahibi ile mimara durumu yazılı olarak açıklayan bir
rapor sunmalıdır.)
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O. Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Durdurulması, Ertelenmesi ya da ĠĢe Ara
Verilmesi
Madde 30: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya
da bir kısmını, karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe
ara vermesini emredebilir.
Madde 31: SözleĢme bedeli ve süresinde,

13

Madde 30’da anlatılan, iĢin

durdurulması, ertelenmesi ya da iĢe ara verilmesi nedeniyle meydana gelen maliyet
ve süre artıĢı için düzenleme yapılmalıdır. SözleĢme bedeli düzenlemelerine kar da
katılmalıdır. AĢağıdaki durumlar için herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır;
.1: ĠĢ yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedenle durdurulur, ertelenir ya da iĢe
ara verilirse,
.2: SözleĢmede yer alan farklı bir hükümle, makul bir düzenleme yapıldıysa ya
da reddedildiyse.
P. Mal Sahibi Tarafından ĠĢin Feshedilmesi
Madde 32: Mal sahibi, herhangi bir zaman, sebep göstermeden iĢi feshedebilir.
R. SözleĢme Performansına Devam Edilmesi
Madde 33: Askıda olan bir hak talebinin nihai çözümünde yüklenici, sözleĢme
performansına özenle devam etmeli ve mal sahibi, sözleĢme belgelerine uygun olarak
ödeme yapmalıdır. Mimar, ilk karar vericinin kararına uygun olarak değiĢiklik emri
hazırlamalı ve hakediĢ onayı yayınlamalıdır.
5.2.3 KĠK Mevzuatına SözleĢme Eki Olarak Eklenmek Üzere SözleĢme
Açıklamaları, DeğiĢiklikleri ve Yorumlamalarına ĠliĢkin Prosedürel Bölüm 01
BaĢlıklarının Önerilmesi
Bilindiği gibi Masterformat, Kuzey Amerika’daki pek çok bina tasarım ve yapım
projesi için kullanılan bir Ģartname yazma standardıdır. Yapım projeleri, pek çok
farklı teslim sistemi, ürün ve kurulum yöntemi kullanır. Projenin baĢarıyla
tamamlanması katılımcılar arasında etkin bir iletiĢimi gerektirir. Her kullanıcının

13

(Madde 30: Mal sahibi, sebep göstermeden, yükleniciye yazılı olarak iĢin bütünü ya da bir kısmını,
karar verdiği süre periyodunda durdurmasını, ertelemesini ya da iĢe ara vermesini emredebilir.)
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aĢina olduğu standart bir dosyalama sistemi olmadan bilgi eriĢimi neredeyse
imkânsızdır. Masterformat numara ve baĢlıkları, yapım endüstrisinde standart bir
dosyalama ve eriĢim düzeni sağlar. Bu numara ve baĢlıklar, maliyet verilerini
organize etmek, çizimlerdeki temel düĢünceyi referans göstermek, ürün ve diğer
teknik verileri belgelemek, çizim nesnelerini tanımlamak ve yapım piyasası verilerini
sunmak için proje kılavuzunda kullanılmaya uygundur. [2]
Ülkemizde Masterformat Bölüm 01’e benzeyen bir Ģartname formatı bulunmamakta
ve bu Ģartname formatına ihtiyaç duyulmaktadır. Tez çalıĢması kapsamında KĠK
mevzuatına yapılması öngörülen bir diğer öneri sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri
ve yorumlamalarına iliĢkin prosedürel Masterformat Bölüm 01 baĢlıklarıdır. Yapılan
incelemeler doğrultusunda, CSI Masterformat Bölüm 01 baĢlıklarının yeterli detay
ve olgunlukta olduğuna karar verilmiĢ ve bu Ģartname formatı örnek alınarak KĠK
mevzuatına uygun prosedürel baĢlıklar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir;
01 26 00 SözleĢme DeğiĢiklik Prosedürleri
01 26 13 Yorumlama talepleri
01 26 19 Açıklama bildirimleri
01 26 33 ĠĢte küçük değiĢiklikler
01 26 36 Ek talimatlar
01 26 39 Saha talimatları
01 26 43 Düzeltmeler
01 26 46 Yapım değiĢiklik direktifleri
01 26 49 ĠĢ değiĢiklik direktifleri
01 26 53 Öneri talepleri
01 26 54 Öneri taslak özetleri
01 26 57 DeğiĢiklik emri talepleri
01 26 63 DeğiĢiklik emirleri
KĠK mevzuatına eklenmesi öngörülen Masterformat Bölüm 01 baĢlıklarının
belirlenmesinin ardından, bu baĢlıkların bir proje için uygulanmıĢ Ģekli, incelenen
örneklerden derlenerek Ģu Ģekilde hazırlanmıĢtır.
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BÖLÜM 01 26 00 – SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK PROSEDÜRLERĠ
1.BÖLÜM – GENEL
1.1

1.2

ĠLGĠLĠ BELGELER
A.

AnlaĢma (agreement)

B.

SözleĢme (contract)

C.

Genel ġartlar

D.

Tamamlayıcı ġartlar

E.

Çizimler ve ġartnameler

ÖZET
A.

Bu bölüm sözleĢme değiĢikliklerinin ele alınması ve uygulanması
için idari ve prosedürel gereksinimleri belirler.

B.

1.3

Ġlgili Bölümler:
1.

Bölüm 01 21 00-Ödenekler

2.

Bölüm 01 22 00-Birim Fiyatlar

3.

Bölüm 01 29 00-Ödeme Prosedürleri

4.

Bölüm 01 32 00-Yapım Ġlerleme Dokümantasyonu

5.

Bölüm 01 33 00-Teslim Prosedürleri

6.

Bölüm 01 40 00-Kalite Gereksinimleri

7.

Bölüm 01 60 00-Ürün Gereksinimleri

8.

Bölüm 01 78 39-Proje Kayıt Belgeleri

YORUMLAMA TALEPLERĠ
A.

Prosedürler
1.

Yüklenici: En az aĢağıda listelenen bilgileri içerecek
Ģekilde

yorumlama talebini

baĢlatır ve mühendise

gönderir.
a) Mimar/Mühendis

tarafından

sağlanan,

yorumlama

talebi formunda talep edilen bilgi.
b) Eğer uygunsa, ayrıca eklenen ilave bilgi.
c) Yüklenicinin imzası ve tarih.
d) Belirlenen belge takip referans numarası.
e) Talep edilen cevap tarihi.
2.

Mimar/Mühendis, yükleniciden yazılı yorumlama talebini
aldıktan sonra;
a) SözleĢme belgelerinin amacı doğrultusunda gerekli
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olan

yorumlamaya

karar

vermek

için

zaman

kaybetmeden talebi gözden geçirir.
b) Yüklenici tarafından talep edilen cevap tarihinde,
yorumlama talebinin yanıtlanması olanaksızsa, zaman
kaybetmeden yükleniciyi bilgilendirir ve geçici bir
cevap tarihi belirtir.
c) Yazılı yorumlama hazırlar.
d) Belgeyi imzalar ve 2 kopyayla birlikte yükleniciye
gönderir.
1.4

AÇIKLAMA TALEPLERĠ
A.

Prosedürler
1.

Yüklenici: En az aĢağıda listelenen bilgileri içerecek
Ģekilde açıklama talebini baĢlatır ve mühendise gönderir.
a) Mimar/Mühendis tarafından sağlanan, açıklama talebi
formunda talep edilen bilgi.
b) Eğer uygunsa, ayrıca eklenen ilave bilgi.
c) Yüklenicinin imzası ve tarih.
d) Belirlenen belge takip referans numarası.
e) Talep edilen cevap tarihi.

2.

Mimar/Mühendis, yükleniciden yazılı açıklama talebini
aldıktan sonra;
a) SözleĢme belgelerinin amacı doğrultusunda gerekli
olan açıklamaya karar vermek için zaman kaybetmeden
talebi gözden geçirir.
b) Yüklenici tarafından talep edilen cevap tarihinde,
açıklama talebinin yanıtlanması olanaksızsa, zaman
kaybetmeden yükleniciyi bilgilendirir ve geçici bir
cevap tarihi belirtir.
c) Yazılı açıklama hazırlar.
d) Belgeyi imzalar ve 2 kopyayla birlikte yükleniciye
gönderir.

1.5

ĠġTE KÜÇÜK DEĞĠġĠKLĠKLER
A.

Mimar, sözleĢme bedeli ya da süresinde değiĢiklik gerektirmeyen,
iĢte küçük değiĢikliklere yetki veren ek talimatları, AIA G710-
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Mimarın Ek Talimatları formunda ya da mal sahibi tarafından
kabul edilebilecek baĢka bir formda yayınlar. Eğer yüklenici, ek
talimatlarla ilgili bir maliyet oluĢacağına inanıyorsa, talimatın
alınmasından itibaren 7 gün içinde mimarı yazılı olarak
bilgilendirmelidir.
1.6

MĠMARIN EK TALĠMATLARI
A.

ĠĢin ilerleme süreci boyunca mimar, sözleĢme bedeli ya da
süresinde

değiĢiklik

gerektirmeyen

iĢte

küçük

değiĢiklik

yapılmasını, AIA G710-Mimarın Ek Talimatları formu ya da mal
sahibi tarafından kabul edilebilecek baĢka bir form yayınlayarak
isteyebilir.
B.

Yüklenici mimarın ek talimatının uygun olmadığına karar verip
sözleĢme bedeli ya da süresinde bir değiĢiklik gerektirdiğine
inanıyorsa, zaman kaybetmeden mimarı bilgilendirmeli ve iĢe
baĢlamadan önce, mimara talimatın tekrar incelenmesi için detaylı
bir teklif vermelidir. Mimar ve mal sahibi, ek talimatın gerçekten
de sözleĢme bedeli ya da süresi ya da her ikisinde de değiĢiklik
gerektirdiğine karar verirse, uygun bir değiĢiklik emri yayınlanır.
Eğer mimar ve mal sahibi, ek talimatın sözleĢme bedeli ya da
süresinde bir değiĢiklik gerektirmediğine karar verirse teklif
reddedilir. Bu durumda yüklenici sürece hak talebinde bulunarak
devam edebilir.

1.7

SAHA TALĠMATLARI
A.

Saha talimatları, M/M tarafından yayınlanır ve yükleniciye
verilmek üzere 3 kopyası bulunmalıdır.

B.

BaĢka türlü belirtilmedikçe, saha talimatının geçerli tarihi, M/M’in
saha talimatını imzaladığı tarih olmalıdır.

C.

Yüklenici, saha talimatını aldığını belirtmek için, kendisine verilen
1 kopyayı imzalayarak mühendise göndermelidir.

D.

Saha talimatları, sözleĢmede herhangi bir maliyet değiĢikliği
gerektirmediği

belirtilerek

sonraki

değiĢiklik

emrine

dâhil

edilecektir.
1.8

YAPIM DEĞĠġĠKLĠK DĠREKTĠFLERĠ
A.

Mal sahibi tarafından yönlendirildiğinde ya da onaylandığında,
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mimar yapım değiĢiklik direktifi formu vasıtasıyla bir yapım
değiĢiklik direktifi yayınlayabilir. Bu form yükleniciyi, iĢte
öngörülen değiĢikliği yapmaya yönlendirir.
1.

Yapım değiĢiklik direktifi, iĢte yapılacak değiĢikliğin
detaylı bir tanımını içerir ve sözleĢme bedeli ya da
süresindeki değiĢikliğe karar vermek için takip edilmesi
gereken yöntemi tanımlar.

2.

Yapım DeğiĢiklik Direktifi Formu: AIA G714-Yapım
DeğiĢiklik Direktifi Formu (güncel versiyonu) ya da
mimar tarafından seçilen ve mal sahibinin de uygun
gördüğü baĢka bir format.

3.

Yapım DeğiĢiklik Direktifinin Uygulanması: Mimar, mal
sahibinin imzasıyla yapım değiĢiklik direktifi yayınlar. ĠĢe,
yapım değiĢiklik direktifinde tanımlanan Ģekilde devam
edilir.

4.

Üzerinde baĢka türlü anlaĢılmadıkça, yapım değiĢiklik
direktifi tarafından yönlendirilen iĢin, malzeme ve süre
temelli detaylı kayıtları tutulur ve saklanır. ĠĢteki
değiĢikliklerin maliyetinin doğrulanması için eksiksiz bilgi
sağlanır.

5.

ĠĢin maliyeti üzerinde anlaĢıldıktan sonra, bir değiĢiklik
emri hazırlanır.

1.9

Ġġ DEĞĠġĠKLĠK DĠREKTĠFLERĠ
A.

Prosedürler
1.

Mühendis;
a) Dâhil olan iĢin tanımı ve diğer eklerle birlikte süreci
baĢlatır.
b) Tavsiyesini doğrulayan imzayı atar.
c) Yetki için mal sahibine 5 kopya gönderir.

2.

Mal sahibi;
a) Dâhil olan değiĢiklikleri onayladığını gösteren imzayı
atar.
b) Mühendise 4 kopyayı gönderir. (1 kopya mühendiste, 1
kopya Proje Temsilcisi ya da diğer saha temsilcisine ve
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2 kopya da yükleniciye gönderilmek üzere)
ĠĢ değiĢiklik direktifinin kapsadığı iĢin tamamlanmasıyla

3.

ya da nihai sözleĢme bedeli ve sözleĢme süresine karar
verildiğinde, yüklenici iĢ değiĢiklik direktifinin, değiĢiklik
emrine dâhil edilmesi için dokümantasyonu teslim
etmelidir.
Yüklenicinin

4.

dokümantasyonu,

aĢağıdaki

maddeleri

içermeli ancak bu maddelerle kısıtlı olmamalıdır;
a) ĠĢin değerine karar verilebilmesi için, gerçekleĢen iĢin
uygun olarak detaylandırılmıĢ kayıtları.
b) ĠĢ için sözleĢme bedeli ve sözleĢme süresindeki
değiĢikliklerin sonuçlarının doğrulanması için gerekli
olan eksiksiz enformasyon ve mühendisin talebine
göre, belgelemeyi desteklemek için gerekli olan ek
veriler.
c) Birim fiyat ya da iĢin maliyeti temel alınarak
gerçekleĢtirilen iĢ için destek veri ile aĢağıdaki gibi ek
bilgiler;
1) ĠĢin

gerçekleĢtirildiği

tarihler ve iĢin kim

tarafından gerçekleĢtirildiği.
2) Süre kayıtları, ödenen ücret ve ekipman kira
oranları.
3) Tümü benzer olarak belgelendirilmiĢ malzeme,
ekipman ve alt-yüklenici makbuz ve faturaları
B.

ĠĢ

DeğiĢiklik

Direktifinin

Geçerli

Tarihi:

BaĢka

türlü

belirtilmedikçe, mal sahibinin iĢ değiĢiklik direktifini imzaladığı
tarihtir.
1.10

ÖNERĠ TALEPLERĠ
A.

Mal Sahibi Tarafından BaĢlatılan Öneri Talepleri: Mimar, sözleĢme
bedeli ya da sözleĢme süresinde düzenleme gerektiren iĢte önerilen
değiĢikliklerin detaylı tanımını yayınlar. Eğer gerekliyse tanım,
destek ya da revize çizim ve Ģartnameleri de içerir.
1.

Mimar tarafından yayınlanan öneri talepleri, sadece bilgi
içindir. Öneri talepleri, yapılmakta olan iĢi durdurulması
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ya da önerilen değiĢikliğin gerçekleĢtirilmesi talimatı
olarak değerlendirilmemelidir.
2.

Genel ġartlarda baĢka türlü belirtilmedikçe, öneri talebinin
alınmasından sonraki 5 gün içinde, sözleĢme bedelindeki
maliyet düzenlemelerini ve değiĢikliği gerçekleĢtirmek
için gerekli olan süreyi tahmin eden bir teklif teslim edilir.
a) Gerekli

olan

ya

da

elimine

edilen

ürünlerin

miktarlarının listesi, birim fiyatlar ile satın alma ve
yapılacak kredilerin toplam miktarı dâhil edilir.
b) Uygulanabilir vergiler, teslimat ücretleri, ekipman
kiraları ve ticari indirimler belirtilir.
c) DeğiĢikliğin etkisini belirten (aktivite süresindeki
değiĢiklikler, baĢlangıç ve bitiĢ süreleri ve aktivite
iliĢkilerini içeren ancak bunlarla kısıtlı olmayan)
güncellenmiĢ yüklenici yapım programı dâhil edilir.
SözleĢme süresinde bir uzatma talep edilmeden önce,
uygun toplam boĢluk kullanılır.
B.

Yüklenici Tarafından BaĢlatılan Öneriler: Eğer gizli ya da
bilinmeyen durumlar, sözleĢmede bir değiĢiklik gerektiriyorsa
yüklenici, mimara değiĢiklik talebi teslim ederek değiĢiklik
önerebilir.
1.

DeğiĢikliğin sebeplerini ve iĢteki etkisinin ana hatlarını
belirten bir ifade dâhil edilir. Önerilen değiĢikliğin
eksiksiz tanımı sağlanır. Önerilen değiĢikliğin sözleĢme
bedeli ve sözleĢme süresindeki etkileri belirtilir.

2.

Gerekli olan ya da elimine edilen ürünlerin miktarlarının
listesi, birim fiyatlar ile satın alma ve yapılacak kredilerin
toplam miktarı dâhil edilir. Eğer talep edilirse, miktarların
doğrulanması için araĢtırma verileri sunulur.

3.

Uygulanabilir vergiler, teslimat ücretleri, ekipman kiraları
ve ticari indirimler belirtilir.

4.

DeğiĢikliğin

etkisini

belirten

(aktivite

süresindeki

değiĢiklikler, baĢlangıç ve bitiĢ süreleri ve aktivite
iliĢkilerini

içeren
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ancak

bunlarla

kısıtlı

olmayan)

güncellenmiĢ yüklenici yapım programı dâhil edilir.
SözleĢme süresinde bir uzatma talep edilmeden önce,
uygun toplam boĢluk kullanılır.
5.

Eğer önerilen değiĢiklik, bir ürün ya da sistemin ikamesini
gerektiriyorsa,

Bölüm

01

“Ürün

Gereksinimleri”

Bölümüne riayet edilir.
C.

Öneri Talebi Formu: AIA G709-Öneri Talebi formu ya da mal
sahibi tarafından kabul edilen baĢka bir format olabilir.

D.

Mal sahibinin öneri talebinde bulunması ya da yüklenicinin böyle
bir öneriyi gerekli süre periyodunda teslim edememesi, sözleĢme
bedeli ya da sözleĢme süresinde bir düzenleme için hak talebinde
bulunabilme Ģansı doğurmaz.

E.

Öneri talebi mal sahibi tarafından onaylandığında, mimar değiĢiklik
emri hazırlar.

F.

Öneri Talebi Ġçin Gerekli Olan Belgeleme: Her bir öneri talebi,
mimar/mühendisin
doğrulayıcı

teklifi

veriyle

değerlendirebilmesi

desteklenmelidir.

için

AĢağıdaki

yeterli
veriler

sağlanmalıdır;
1.

DeğiĢiklikten etkilenen mevcut iĢ (ilerleme programındaki
değiĢiklik)

2.

Gerekli iĢgücü

3.

Gerekli ekipman

4.

Gerekli ürünler
a) Önerilen satın alma kaynağı ve birim fiyatlar
b) Gerekli miktarlar

5.

Vergiler, sigorta ve kefaletler

6.

Benzer olarak belgelendirilmiĢ, sözleĢmeden çıkarılan iĢ
için krediler

1.11

7.

Genel gider ve kâr

8.

SözleĢme süresindeki herhangi bir değiĢiklik için gerekçe

DEĞĠġĠKLĠK EMRĠ TALEPLERĠ
A.

Yüklenici, koĢullardaki değiĢiklikler, mal sahibinin yaptığı
değiĢiklikler ya da mimar, yargı yetkisine sahip otorite ya da mal
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sahibinin kontrolörü tarafından verilen diğer yönlendirmeler için
mimara değiĢiklik emri talebinde bulunabilir.
B.

Önerilen değiĢiklik ve değiĢikliğin tüm etkileri (maliyet ve iĢ
programına olan etkileri de dâhil olmak üzere) belgelenir.

C.

Genel ġartlar tarafından izin verilen tüm dolaylı maliyetleri de
içeren toplam maliyet ve program etkileri, belgeleme içinde
sunulur. Tedarikçi maliyetleri, alt-yüklenici iĢgücü süresi ve
oranları ve mimar tarafından, mal sahibi ve mimarın değiĢiklik
emri incelemeleri için gerekli olduğu düĢünülen tüm diğer verileri
içeren detaylı yedekleme (back-up), mimar tarafından gereksinim
duyulan Ģekilde sağlanır.

D.

Mimar ve mal sahibi tarafından orijinal ve destekleyici bilgilerin
nihai olarak incelenmesinin ardından ve eğer değiĢiklik emri talebi
kabul edilirse, herhangi bir maliyet ya da süre düzenlemesi dâhil
edilmeyecektir.

E.

DeğiĢiklik emri talebi mimar tarafından incelenir. Eğer kabul
edilirse mimar, değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik direktifi
hazırlar.

1.12

DEĞĠġĠKLĠK EMĠRLERĠ
A.

Prosedürler
1.

Mimar/mühendis, önerilen değiĢiklik emrinin 6 kopyasını
hazırlar

ve

yüklenicinin

mimar/mühendisin

yazılı

imzalaması
tavsiyeleriyle

için,
birlikte

yükleniciye gönderir.
2.

Yüklenici, değiĢiklik emrini aldığında ya (i) zaman
kaybetmeden kopyaları imzalar ve 1 kopyayı kendisine
alıp diğer 5 kopyayı mal sahibinin imzalaması için
mimar/mühendise geri gönderir ya da (ii) imzalanmamıĢ 5
kopyayı, değiĢiklik emrini uygulamama nedenleriyle
birlikte mimar/mühendise geri gönderir.

3.

Mimar/mühendis,
kopyayı

yüklenicinin

aldığında,

zaman

gönderdiği

5

imzalı

kaybetmeden

yazılı

tavsiyeleriyle birlikte bu 5 kopyayı imzalaması için mal
sahibine gönderir. Eğer yüklenici, değiĢiklik emrini
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uygulamayacağını

belirtirse,

mimar/mühendis

zaman

kaybetmeden mal sahibini bilgilendirir ve yüklenici
tarafından gönderilen değiĢiklik emrini uygulamama
nedenlerini mal sahibine gönderir.
4.

Yüklenicinin uygulamayı kabul ettiği değiĢiklik emri
alındığında mal sahibi ya;
a) DeğiĢiklik emrini yürürlüğe koyar, 1 kopyasını kendine
ayırıp diğer 4 kopyayı mimar/mühendise geri gönderir
ya da
b) ĠmzalanmamıĢ

kopyaları,

değiĢiklik

emrini

uygulamama nedenleriyle birlikte mimar/mühendise
geri gönderir.
5.

Mal sahibi tarafından yürürlüğe koyulmuĢ olan değiĢiklik
emri alındığında mimar/mühendis; 2 kopyayı yükleniciye,
1 kopya Proje Temsilcisi ya da diğer saha temsilcisine
gönderir. Kalan 1 kopyayı da kendisine ayırır. Eğer mal
sahibi

değiĢiklik

belirtirse,

emrini

yürürlüğe

koymayacağını

zaman

kaybetmeden

mimar/mühendis

yükleniciyi bilgilendirir ve mal sahibinin değiĢiklik emrini
yürürlüğe koymama nedenlerini yükleniciye gönderir.
6.

Mal sahibi tarafından yürürlüğe koyulmuĢ olan değiĢiklik
emri alındığında yüklenici;
a) DeğiĢiklik emrinin kapsadığı iĢi gerçekleĢtirir.
b) SözleĢme bedelini düzenlemek için hakediĢ programını
revize eder ve bir sonraki ödeme baĢvurusunda teslim
eder.
c) Eğer

varsa,

yansıtmak

ve

sözleĢme

süresindeki

değiĢiklikten

kalemlerinin sürelerini

değiĢiklikleri

etkilenen

diğer

iĢ

düzenlemek için ilerleme

programını revize eder.
d) ĠĢle ilgili değiĢikliğin tamamlanmasının ardından,
değiĢiklikler proje kayıt belgelerine iĢlenir.
7.

DeğiĢiklik

emirleri

numaralandırılır.
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tarihlendirilir

ve

sırayla

8.

DeğiĢiklik emirleri, değiĢiklik ya da değiĢiklikleri
tanımlar, yüklenici (ilk), mimar/mühendis (ikinci) ve mal
sahibi (son) tarafından imzalanır.

9.

Yüklenicinin değiĢiklik emrini kabul etmemesi, eğer mal
sahibi

yükleniciyi

bir

yapım

değiĢiklik

direktifi

yayınlayarak değiĢikliği yapmaya yönlendirmiĢse, hiçbir
Ģekilde yükleniciyi öngörülen değiĢikliği uygulama ve
anlaĢmazlık

çözümünü

sözleĢme

belgelerinin

ilgili

hükümleri altında arama sorumluluklarından kurtarmaz.
B.

Bir değiĢiklik emrini imzalayarak mal sahibi ve yüklenici aĢağıdaki
maddeler üzerinde anlaĢtığını ve bu maddeleri onayladığını belirtir;
1.

Taahhüt edilen tazminat (sözleĢme bedeli ya da sözleĢme
süresi ya da her ikisi) (i) değiĢiklik emrinin kapsadığı iĢin
maliyeti, (ii) yüklenicinin genel gider ve kar ücreti, (iii)
ilerleme programındaki aksamalar, (iv) sözleĢme belgeleri
altında bulunan diğer iĢler üzerindeki kümülatif etkiyi
içeren etki ve ertelemeler ve (v) kapsamlı genel giderler
için ödemeleri içerir.

2.

DeğiĢiklik emri, iĢteki değiĢiklik için eksiksiz karĢılıklı
ittifak ve memnuniyeti oluĢturur.

3.

DeğiĢiklik emrinde baĢka türlü belirtilmedikçe, orijinal
sözleĢme belgelerinin tüm gereksinimleri, değiĢiklik
emrinin kapsadığı iĢ için de geçerlidir.

C.

Götürü Usulü ya da Sabit Fiyatlı DeğiĢiklik Emirleri
1.

Götürü usulü bir sözleĢmede, değiĢiklik emrinin içeriği ya;
a) Mimar/mühendisin öneri talebini ve yüklenicinin
mimar/mühendisle karĢılıklı olarak anlaĢtığı cevap
niteliğindeki öneriyi ya da
b) Mimar/mühendis tarafından mal sahibine tavsiye edilen
Ģekilde yüklenicinin değiĢiklik talebini temel alır.

2.

Yüklenici, Ģartlar üzerinde anlaĢtığını belirtmek için
değiĢiklik emrini imzalayıp tarihlendirebilir.

3.

Mimar/mühendis,

yükleniciye

öngörülen

değiĢikliği

gerçekleĢtirebilmesi amacıyla yetki vermek için değiĢiklik
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emrini imzalayıp tarihlendirir.
D.

Birim Fiyatlı DeğiĢiklik Emirleri
1.

Birim fiyatlı değiĢiklik emrinin içeriği aĢağıdaki maddeleri
temel alır;
a) Mimar/mühendisin,

gereksinim

duyulan

değiĢikliklerinin kapsamının tanımı
b) Mimar/mühendis tarafından tavsiye edilen Ģekilde
yüklenicinin değiĢiklik talebi ya da
c) Tamamlanan iĢin keĢfi
2.

Birim fiyat miktarları aĢağıdaki Ģekillerde olabilir;
a) AnlaĢmada belirtildiği Ģekilde ya da
b) Mimar/mühendis ve yüklenici tarafından üzerinde
anlaĢılan ve mal sahibi tarafından kabul edilen Ģekilde.

3.

Öngörülen iĢin yapılmasına baĢlanmadan önce, değiĢiklik
emrinden etkilenen her bir iĢ kaleminin miktarına karar
verilebiliyorsa;
a) Yüklenici, miktarlar ve Ģartlar üzerinde anlaĢtığını
belirtmek için değiĢiklik emrini imzalayıp tarihlendirir.
b) Mimar/mühendis, yükleniciye öngörülen değiĢikliği
gerçekleĢtirebilmesi

amacıyla

yetki

vermek

için

değiĢiklik emrini imzalayıp tarihlendirir ve
c) Yüklenici, öngörülen iĢi tamamlar ve değiĢiklik
emrinde belirtilen toplam tutar yükleniciye ödenir.
4.

Öngörülen iĢin yapılmasına baĢlanmadan önce, değiĢiklik
emrinden etkilenen her bir iĢ kaleminin miktarına karar
verilemiyorsa;
a) Mimar/mühendis, ihtiyaç duyulan miktarlar için, en iyi
tahminlerini kullanarak değiĢiklik emri hazırlar.
b) Yüklenici, Ģartlar üzerinde anlaĢtığını belirtmek için
değiĢiklik emrini imzalayıp tarihlendirir.
c) Mimar/mühendis, yükleniciye öngörülen değiĢikliği
gerçekleĢtirebilmesi

amacıyla

yetki

vermek

için

değiĢiklik emrini imzalayıp tarihlendirir.
d) Yüklenici, öngörülen iĢi tamamlar ve tamamlanan iĢ
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miktarları için ödeme alır.
1.13

SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ĠÇĠN ÖDEMELER
A.

Yüklenici

mal

sahibini,

yüklenici-mal

sahibi

sözleĢmesi

düzenlemesiyle, onaylanmıĢ sözleĢme belgelerine uygun olarak
gerçekleĢtirilmemiĢ iĢ nedeniyle, sözleĢme belgelerini değiĢtirmek
için mimar/mühendisin makul maliyetleri için tazmin etmelidir.
1.14

ÖDENEKLER
A.

Ödenek Düzenlemesi: Ödenek miktarlarını düzenlemek için, her bir
değiĢiklik emri önerisi, satın alma miktarı ile ödenek arasındaki
farkın sahadaki iĢin son ölçümleriyle çarpılmasını esas alınır. Eğer
uygulanabiliyorsa,

zararı

kesmek,

toleranslar,

normal

ürün

kusurları ve benzer farklar için makul ödenekleri içermelidir.
1.

Kurulum maliyetleri, sadece ödeneğin bir parçası olarak
belirtilen yerlerde satın alma miktarları içine katılır.

2.

Eğer talep edilirse, iddia edilen genel gider maliyetleri ve
diğer farkların dağılımını ispatlamak için tanımlama ve
belgeleme hazırlanır.

3.

Eğer varsa, birim fiyatlı ödeneklerle ilgili değiĢiklik
emirlerinde iddia edilen, iĢ kapsamındaki değiĢikliğin
kanıtı teslim edilir.

4.

Mal sahibi, sahadaki iĢin miktarını bağımsız metraj, ölçüm
ya da hesapla belirleme hakkına sahiptir.

B.

Kapsamdaki değiĢiklik ya da sözleĢme belgelerinde tanımlanan
(satın alma miktarı ya da yüklenicinin yükleme-boĢaltma, iĢgücü,
kurulum, genel gider ve kârı için) ödeneklerin doğası nedeniyle
artan maliyetler için hak talebinde bulunulur. Hak talepleri, iĢe
devam etme yetkisi veren değiĢiklik emri ya da yapım değiĢiklik
direktifinin alınmasından itibaren 21 gün içinde teslim edilir. Mal
sahibi, böyle bir yetkinin verilmesinin ardından 21 gün içinde
teslim edilemeyen hak taleplerini reddeder.
1.

ĠĢin doğası ya da kapsamının, sözleĢme belgelerindeki
bilgilerden öngörülebilecek durumdan farklı olduğu açık
olarak gösterilmedikçe, yüklenicinin ya da alt-yüklenicinin
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dolaylı maliyetleri, değiĢiklik emri maliyetine dâhil
edilmez.
Orijinal olarak belirtilen, aynı doğa ve kapsama sahip

2.

yüksek ya da düĢük maliyetli malzeme ya da sistem seçimi
için yüklenicinin dolaylı giderlerinde değiĢikliğe izin
verilmez.
1.15

SÖZLEġME

BEDELĠ

VE

SÜRESĠNDEKĠ

DEĞĠġĠKLĠKLERĠN

BELGELENDĠRĠLMESĠ
A.

GerçekleĢtirilen iĢin detaylı kayıtları, malzeme ve süre temel
alınarak olarak tutulur. Önerilen değiĢikliğin değerlendirilmesi ve
iĢteki değiĢikliğin maliyetinin kanıtlanması için gerekli olan
eksiksiz bilgi sağlanır.

B.

Maliyet ya da süredeki değiĢiklik için her bir fiyatlandırma,
fiyatlandırmanın değerlendirilmesini sağlamak için yeterli veri ile
belgelendirilir.

C.

Talep edilirse, yapılan hesaplamaları desteklemek için ilave veri
sağlanır.
1.

Ürünler, iĢgücü ve ekipmanın miktarları,

2.

Vergiler, sigortalar ve kefaletler,

3.

Genel gider ve kâr,

4.

SözleĢme süresindeki değiĢiklik için gerekçeler,

5.

Benzer olarak belgelendirilmiĢ, sözleĢmeden çıkarılan iĢ
için krediler.

D.

Ek maliyetler ve yapılan iĢ için her bir hak talebi, ilave bilgiyle
desteklenir.
1.

Hak talebinin kaynağı ve tarihi,

2.

ĠĢin yapılma tarihi ve süreleri ve iĢin kim tarafından
yapıldığı,

3.

Süre kayıtları ve ödenen ücret oranları,

4.

Benzer olarak belgelendirilmiĢ malzeme, ekipman ve altyüklenici makbuz ve faturaları.

1.16

YÜKLENĠCĠ TESLĠMLERĠYLE KORELÂSYON
A.

HakediĢ programı ve ödeme talebi formları, her bir değiĢikliği ayrı
bir iĢ kalemi olarak kayıt etmek ve düzenlenmiĢ sözleĢme bedelinin
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kayıt edilebilmesi için periyodik olarak revize edilmelidir.
B.

Ödeme baĢvuru formları, her bir değiĢiklik emrini ayrı bir iĢ kalemi
olarak kaydetmelidir. Bütün olarak yürürlüğe koyulmuĢ olan
değiĢiklik emri, düzenlenmiĢ sözleĢme bedeli ile birlikte mal
sahibinden gelmedikçe, değiĢiklik emri ödeme baĢvurularına
koyulmamalıdır.

C.

Ġlerleme programı, sözleĢme süresindeki her bir değiĢikliği
yansıtmak için periyodik olarak revize edilmelidir. Alt-programlar
da değiĢiklikten etkilenen diğer iĢ kalemlerini göstermek için revize
edilmelidir.

D.

DeğiĢiklik emri tarafından öngörülen iĢ tamamlandığında, ilgili
değiĢiklikler proje kayıt belgelerine iĢlenmelidir.

1.17

KALĠTE GÜVENCESĠ
A.

Yüklenici, değiĢiklik emrini uygulamak için gerekli prosedürlerle
birlikte, yüklenicinin personeli ve çalıĢanlarının (alt-yüklenici ve
malzeme tedarikçilerini de içeren) iĢe yatkınlığını garanti etmek
için ihtiyaç duyulan Ģekilde bu tip ölçümleri yapmalıdır.

1.18

HAK TALEPLERĠ
A.

En az aĢağıdaki maddeleri içermelidir;
1.

(i) Çizim numaraları, (ii) ġartname bölümü ve madde
numarası ve (iii) Teslim tipi, teslim numarası, incelenme
tarihi, mimar/mühendisin yorumları ve uygulanabiliyorsa,
uygun ekleri içeren belirli referanslar,

2.

Fotoğraf ve beyanları içeren taahhüt edilmiĢ hususlar ve
ilgili belgeler,

3.

Dayanılan yorumlamalar,

4.

(i) Hak talebinin doğası ve kapsamı, (ii) duruma kimin ve
neyin neden olduğu, (iii) iĢ ve diğerlerinin iĢleri
üzerindeki etkisi ve (iv) hak talebinde bulunan tarafın
sözleĢme bedeli ya da sözleĢme süresi ya da her ikisinde
de değiĢiklik talep etmesinin gerekçelerinin tanımı,

5.

Hak talebinde bulunan tarafın hakkı olduğuna inandığı,
tahmin edilen sözleĢme bedeli düzenlemesinin eksiksiz
belgeleme ve gerekçeleri,
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6.

SözleĢme Süresinde Talep Edilen DeğiĢiklik: En az (i)
talep için mantık Ģemasını gösteren ilerleme programı
belgelemeleri, (ii) iĢ için uygun olan bolluk sürelerinin
kullanıldığını gösteren belgeleme ve (iii) uygun olan
Ģekilde

alt-network

mantık

revizyonları,

süreç

değiĢiklikleri ve diğer iliĢkili program etkilerini içeren
revize aktivite mantığını içermelidir.
7.

ĠĢ değiĢiklik direktifinde ihtiyaç olarak belirlendiği gibi ya
da mimar/mühendisin baĢka Ģekilde talep ettiği belgeleme.

2.BÖLÜM – ÜRÜNLER (kullanılmamıĢtır)
3.BÖLÜM – UYGULAMA (kullanılmamıĢtır)
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6. SONUÇ ve ÖNERĠLER
AIA A201-Genel ġartlar- belgesi ile KĠK Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, Yapım
ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde
Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamelerinin incelenerek karĢılaĢtırılmasından oluĢan bu
çalıĢma, KĠK belgelerinde sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına
iliĢkin hükümler açısından önemli eksikliklerin bulunduğu ortaya çıkarmıĢtır.
Bu çalıĢmanın amacı, önemli bir sözleĢme idaresi görevi olan sözleĢme açıklamaları,
değiĢiklikleri ve yorumlamaları açısından oldukça büyük eksikliklere sahip KĠK
mevzuatına yeni bir öneri yapmak ve iĢlerlik kazandırmaktır.
ÇalıĢmada öncelikle, sözleĢme idaresi ve sözleĢme idaresinde yer alan 9 temel görev
açıklanmıĢ ve tanımları yapılmıĢtır. Yapımın öngörülen süre, bütçe ve kalitede
tamamlanabilmesi için büyük önem taĢıyan sözleĢme idaresi; yapım sürecinde
bulunan katılımcıların sözleĢme belgelerinde belirlenen yetki ve sorumluluklarını
yerine getirip getirmediğinin ve iĢin sözleĢme belgeleri gereksinimlerine uygun
yapılıp yapılmadığının denetlendiği bir süreçtir. Yapılan çalıĢma, baĢlangıç
aĢamasından iĢin tamamlanıp mal sahibine teslim edilmesine kadar düzgün bir
sözleĢme idaresi yürütülmesi gerektiğini göstermektedir.
SözleĢme idaresine iliĢkin bölümün tamamlanmasının ardından, yapılan literatür
araĢtırmasına bağlı olarak, sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarının
tanımı, bu süreçlerde kullanılan formlar, değiĢiklik yapmakta kullanılan araçların
kullanım prosedürleri ve süreçteki katılımcıların yetki ve sorumlulukları detaylı bir
Ģekilde anlatılmıĢtır. Yapılan literatür araĢtırması sonunda toplanan bilgiler, sözleĢme
açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarının, sözleĢme idaresinde büyük önem
taĢıdığını kanıtlamıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında, Amerika’da ve yurtdıĢında kullanılmakta olan, baĢarılı olarak
değerlendirilen, sürekli güncellenen ve yaklaĢık olarak 100 yıllık bir geçmiĢe sahip
AIA (A201, A511) ve CSI (Masterformat Division 01, Yapım SözleĢme Ġdaresi
Kılavuzu) belgelerinin sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına
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iliĢkin hükümleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında KĠK mevzuatının (Yapım ĠĢleri
Genel ġartnamesi, Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme ve Açık Ġhale Usulü ile Ġhale
Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartnamesi) ilgili hükümleri
incelenmiĢ ve bu belgeler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülmüĢtür. AIA, CSI
ve KĠK belgeleri, ilgili hükümler açısından karĢılaĢtırılmıĢ ve KĠK belgelerinin
eksiklikleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢma, KĠK belgelerinde sözleĢme
açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin hükümler açısından önemli
eksikliklerin bulunduğu ve böyle bir mevzuatın, taraflar arasında büyük
anlaĢmazlıklar çıkarabileceğini göstermiĢtir.
AIA, CSI ve KĠK belgeleri arasında yapılan karĢılaĢtırma sonunda elde edilen veriler
doğrultusunda, KĠK mevzuatına içeriksel olarak yeni bir öneri getirilmiĢtir. Yapılan
öneride öncelikle, yapım projelerinin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında bulunan tüm
katılımcıların (mal sahibi, yüklenici, M/M vb.) yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi

ve KĠK

mevzuatına eklenmesi

gerektiği

belirtilmiĢtir. Proje

katılımcılarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasının ardından, sözleĢme
idaresi ve sözleĢme idaresi görevini yapacak katılımcının sorumluluklarını
tanımlamak gerektiği ifade edilmiĢtir. Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda, KĠK
belgelerinin

ilgili

hükümlerinde,

sözleĢme

açıklamaları,

değiĢiklikleri

ve

yorumlamalarının yapılabilmesi için süreç boyunca katılımcılar arasında kullanılan
değiĢiklik emri, yapım değiĢiklik direktifi, ikame talebi, iĢte küçük değiĢiklikler,
yorumlama talebi, açıklama talebi, değiĢiklik emi talebi, öneri talebi vb. araçların
KĠK mevzuatına eklenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Bu araçların tanımı ve hangi
durumlarda kullanılması gerektiği, bu araçların hangi katılımcı tarafından
kullanılacağını ve bu araçları kullanma prosedürlerine iliĢkin hükümlerin de
mevzuata eklenmesinin yararlı olacağı ifade edilmiĢtir. DeğiĢiklik emri, yapım
değiĢiklik direktifi, ikame talebi, iĢte küçük değiĢiklikler, yorumlama talebi,
açıklama talebi, değiĢiklik emi talebi, öneri talebi vb. formların da KĠK mevzuatına
uygun olarak eklenmesinin büyük önem taĢıdığı gösterilmiĢtir.
SözleĢme değiĢiklikleri, yorumlamaları ya da açıklamaları sonucunda, sözleĢme
bedeli ya da süresinde ihtiyaç duyulan düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğinin,
KĠK mevzuatında detaylı olarak açıklanmasının yararlı olacağı ancak bu
düzenlemeyi yaparken taraflar arasındaki eĢitlik ilkesinin bozulmamasına ve taraflar
arasındaki iliĢkilerin yıpranmamasına özen göstermenin Ģart olduğu ifade edilmiĢtir.
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KĠK mevzuatında, bir sözleĢme değiĢikliği, yorumlaması ya da açıklamasından
kaynaklanan anlaĢmazlıkların çözüm yolunun, açık olarak belirlenmesi gerektiği ve
anlaĢmazlık olması durumunda, hak talebinde bulunabilmek için yapılması
gerekenlerin KĠK mevzuatına eklenmesinin Ģart olduğu belirtilmiĢtir.
Ülkemizde Masterformat Bölüm 01’e benzeyen bir Ģartname formatının bulunmadığı
ve bu Ģartname formatına ihtiyaç duyulduğu anlaĢılmıĢ ve çalıĢma kapsamında KĠK
mevzuatına sözleĢme açıklamaları, değiĢiklikleri ve yorumlamalarına iliĢkin
prosedürel Masterformat Bölüm 01 baĢlıkları önerilmiĢtir. Bu Ģartname formatının,
KĠK mevzuatına büyük oranda katkı sağlayacağı ve büyük bir eksikliği gidereceği
düĢünülmektedir.
Bu değerlendirmeler ve öneriler ıĢığında yapılan önerilerin, Türkiye’de kamu
projelerinde kullanılmakta olan KĠK mevzuatının geliĢmesi ve iĢlerlik kazanmasına
katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Ancak, KĠK Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi’nde
yer alan bir takım kısıtlamaların, önerilerin bütününe izin vermeyebileceği ve bu
doğrultuda konunun araĢtırmaya açık olduğu düĢünülmektedir.
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EK A.1
Activity: the smallest work unit within a project; the basic building block of a
project (eylem)
Addenda: are issued prior to receipt of bids unless permitted to be issued prior to the
time the agreement is executed, by the procurement requirements for the project.
Addenda clarify, revise, add to, or delete information in the procurement documents
or in previous addenda. They are used to answer questions proposed by bidders, to
document new requirements including changes to the work, and to correct errors or
omissions in procurement documents. (zeyilname)
Adjustment: a correction or modification to reflect actual conditions. (düzenleme)
A/E: architect/engineer. Design professionals (including architects, engineers,
specifiers, planners, programmers, and specialty consultants) act as a team to provide
planning, design, and construction administration services for the project. These
entities may be contractually responsible to the owner or a design-builder, depending
upon the project delivery method selected. (mimar/mühendis)
Agreement: is the written document signed by each party and is the legal instrument
binding the parties to the contract. The agreement defines the relationships and
obligations existing between the parties. By reference, the agreement includes all
other contract documents, such as the drawings and specifications. (anlaĢma)
Alteration: construction within a structure or to its exterior closure that does not
change the overall dimensions of the structure. Alteration includes remodeling and
retrofitting. (tadilat)
Application for payment: a formal written request for payment by a contractor for
work completed on a contract and, if allowed for in the contract, materials stored on
the job site. (ödeme/hakediĢ baĢvurusu)
Approved changes: changes that have been approved by higher authority.
(onaylanan değiĢiklikler)
Arbitration: the process by which parties agree to submit their disputes to the
determination of a third, impartial party (referred to as the arbitrator), rather than
pursuing their claims before a judge and jury in a court of law. Parties often agree in
advance to binding arbitration of disputes, either as a clause in the contract or at the
occurrence of a dispute. This method of avoiding litigation can save time. (tahkim)
Arbitrator: a person who has been officially chosen to make a decision between two
people or groups who do not agree. (hakem)
Architect’s approval: permission granted by the architect, acting as the owner's
representative, for actions and decisions involving materials, equipment, installation,
variations, substitution of materials, or payment for completed work. (Mimar’ın
onayı)
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As-built drawings: record drawings made during construction. As-built drawings
record the locations, sizes, and nature of concealed items such as structural elements,
accessories, equipment, devices, plumbing lines, valves, mechanical equipment, and
the like. These records (with dimensions) form a permanent record for future
reference. (also known as Record Drawing) (son durum çizimleri)
Authorities Having Jurisdiction (AHJs): federal, state, county, and city authorities
oversee the safety and welfare of the public they serve. In doing so, they verify that
code and ordinance requirements have been met. The AHJs usually perform reviews
of the contract documents before issuing permits. They verify that the regulatory
requirements are being met by performing building, mechanical, electrical, elevator,
fire, life safety, health, zoning, accessibility, and critical structural inspections at the
project site. (yetki sahibi otoriteler)
Bid: is an offer to perform a contract for work or supply materials or goods at a
specific price. A bid is a response to a solicitation such as an invitation to bid or an
advertisement for bid. (fiyat teklifi/ihale)
Bidding requirements: are the procedures and conditions for the submission of bids.
The requirements are included in documents, such as the notice to bidders,
advertisements for bids, instructions to bidders, invitations to bid, and sample bid
forms. (teklif gereksinimleri)
Budget: a rough estimate of the value of a portion of, or total cost of, a construction
project. (bütçe)
Building permit: a written authorization required by ordinance before construction
of a specific project can begin. A building permit allows construction to proceed in
accordance with construction documents approved by the building official. A written
authorization required by ordinance before construction on a specific project can
begin. A building permit allows construction to proceed in accordance with
construction documents approved by the building official. (inĢaat/yapı ruhsatı)
Certificate of payment: a statement issued by a design professional notifying the
owner of the amount due to a contractor for work completed and/or the delivery or
storage of building materials. (hakediĢ ödemeleri)
Change: in building construction, an authorized alteration or deviation from the
design or scope of work as originally defined by the contract documents. (değiĢiklik)
Change order: a written order to the contractor signed by the owner and the
architect, issued after the execution of the contract, authorizing a change in the work
or an adjustment in the contract sum or the contract time as originally defined by the
contract documents; may add to, subtract from, or vary the scope of work.
(değiĢiklik emri)
Change order request: may be used by the contractor to initiate proposed changes
that the contractor deems necessary. (değiĢiklik emri talebi)
Change request: a formal, written request for a change in some aspect of the project
that has been baselined, such as scope, requirements, schedule, budget, or
documents. Change requests should be logged, assessed and approved by the Change
Control Board before the change can be made. (değiĢiklik talebi)
Changes in the work: changes ordered by the owner consisting of additions,
deletions, or other revisions within the general scope of the contract, the contract sum
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and the contract time being adjusted accordingly. All changes in the work, except
those of a minor nature not involving an adjustment to the contract sum or the
contract time, should be authorized by change order. (iĢteki değiĢiklikler)
Claim: (1) a contractor's request for additional compensation or an extension of time
pursuant to the contract terms. (2) a request to be paid for the cost of damages when
an insured loss occurs. (hak talebi)
Clarification: clarifications and proposals include documents initiating changes or
clarifications that have not been incorporated into the contract by formal contract
modifications. These documents include requests and proposals. (açıklama)
Compensation: an amount paid to settle a claim for damages. (tazminat)
Completion date: the date certified by the architect when the work in a building, or
a designated portion thereof, is sufficiently complete, in accordance with the contract
documents, so that the owner can occupy the work or a designated portion thereof for
the use for which it is intended. (bitiĢ/tamamlanma tarihi)
Computer Aided Design (CAD): the application of computer technology to
facilitate design by applying methods, forms, functions, algorithms, virtual mockups, object integration, etc. (bilgisayar destekli tasarım)
Concealed conditions: are conditions that are not documented or that could not have
been observed at the site at the time of the pricing. These conditions may include
subsurface soil conditions materially different from those represented in a
geotechnical report or concealed conditions uncovered during construction. (gizli
durumlar)
Conflict: an active disagreement between people with opposing opinions or
principles. (çatıĢma)
Construction change directive: written order prepared by the architect and signed
by the owner and architect, directing a change in the work prior to agreement on
adjustment, if any, in the contract time, sum or both. (yapım değiĢiklik direktifi)
Construction documents: are defined as the written and graphic documents
prepared or assembled by the A/E for communicating the project design for
construction and administering the construction contract. (sözleĢme belgeleri)
Construction management: is the process of professional management applied to a
construction project from conception to completion for controlling project time, cost,
and extent. (yapım yönetimi)
Construction manager: an entity that typically contracts with the owner to provide
construction management services. The construction manager as agent (CMa) is
employed by the owner to act as an adviser. The construction manager as contractor
(CMc) is engaged to provide construction. (yapım yöneticisi)
Consultant: one who provides some specialized service based on their special
qualifications, education or experience. (danıĢman)
Contingency: an amount included in the construction budget to cover the cost of
unforeseen factors related to construction. (belirsizlik)
Contract: an agreement between two parties to perform work or provide goods,
including an agreement or order for the procurement of supplies or services.
(sözleĢme)
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Contract administration: the contractual duties and responsibilities of the architect
and engineer during the construction phase of a specific project. (sözleĢme idaresi)
Contract award: the final outcome of the acquisition process in which generally the
contract is awarded to one prospective supplier, through acceptance of a final offer
generally either by issuing a purchase order or the signing of a legally binding
contract formalizing the terms under which the goods/ services are to be supplied.
(kesin ihale sonucu sözleĢme imzalanması)
Contract documents: are defined as the legally enforceable requirements that
become part of the contract when the agreement is executed. They usually include
the contracting forms, conditions of the contract, specifications, drawings, addenda,
and modifications. (sözleĢme belgeleri)
Contract modifications: include modifications after the construction agreement has
been signed and additions to, deletions from, or modifications of the work to be done
are accomplished by change orders, construction change directives, work change
directives, field orders, architect’s supplemental instructions, orders for minor
changes, and written amendments. These can be issued at any time during the
contract period. (sözleĢme değiĢiklikleri)
Contractor: a constructor who is a party to the contract for construction, pledged to
the owner to perform the work of construction in accordance with the contract
documents. (yüklenici)
Contract requirements: in addition to specified performance requirements, contract
requirements include those defined in the statement of work; specifications,
standards and related documents; the contract requirements list; management
systems; and contract terms and conditions. (sözleĢme gereksinimleri)
Contract sum: an amount representing the total consideration in money to be paid
the contractor for services performed under the contract for construction. (sözleĢme
bedeli)
Contract time: the time period set forth established in the contract documents for
completing a specific project; usually stated in working days or calendar days. The
contract time can only be adjusted by valid time extensions through change order.
(sözleĢme süresi)
Cost: the total expenditure in dollars approved after the completion of a project.
(maliyet)
Critical path: can be defined as that head-to-tail path of activities in an arrow
diagram that requires the longest total time for accomplishment. A critical path
schedule identifies those tasks whose completion dates cannot slip without affecting
the completion date of the project. (kritik yol)
Data: refers to a collection of organized information, usually the result of
experience, observation or experiment, other information within a computer system,
or a set of premises. This may consist of numbers, words, or images, particularly as
measurements or observations of a set of variables. (veri)
Deduction: the amount of money deducted from the contract sum by a change order.
(eksiltme/azaltma)
Defective work (deficiencies): work that does not comply with the requirements of a
contract. (kusurlu iĢ)
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Delay: an event or condition that results in work activity starting, or the project being
completed, later than originally planned. (erteleme)
Design: is the arrangement of project elements and components, expressed in
graphic and written documents, responding to the owner’s program and budget,
requirements of authorities having jurisdiction (AHJs), conditions at the site,
available products, and the owner’s functional, aesthetic, and sustainability
requirements. (tasarım)
Design-Build: in the design-build delivery method, the owner contracts with a single
entity for the complete design and construction of a project. The design-builder may
consist of one or more firms associated in a variety of ways. Regardless of its
composition, the design-builder provides complete design service and performs the
construction under a single contract with the owner. (tasarım-yapım)
Developer: a person whose job involves buying and selling buildings and land, and
arranging for new buildings to be built. (gayrimenkul geliĢtirme uzmanı)
Deviation: is any variation from planned performance. The deviation can be in terms
of schedule, cost, performance, or scope of work. Deviation analysis is the heart of
exercising project control. (sapma)
Differing site conditions: unanticipated physical conditions at the site that differ
materially from those set forth in the contract or ordinarily encountered in work of
the same nature. (farklı saha koĢulları)
Direct costs: the labor, material, subcontractor, and heavy equipment costs directly
incorporated into the construction of physical improvements. Those linked to the
physical construction of a project. (dolaysız maliyetler)
Direct labor costs: part of wage-bill or payroll that can be specifically and
consistently assigned to or associated with the manufacture of a product, a particular
work order, or provision of a service. (dolaysız iĢgücü maliyetleri)
Dispute: disagreements not settled by mutual consent, which could be decided by
litigation or arbitration. (anlaĢmazlık)
Documentation: is the collection of reports, user information and references for
distribution and retrieval, displays, back-up information and records pertaining to the
project. (belgeleme)
Encapsulation: a technique for trapping asbestos fibers in a dense chemical
substance. (kapsülleme)
Environmental remediation: the process of treatment, containment, or removal of
hazardous or toxic wastes to protect human health and the environment. (çevresel
iyileĢtirme/ıslah)
Equitable adjustment: an adjustment to the contract price or time resulting from a
change, differing site condition, or the like, which compensates the contractor for
reasonable costs, plus overhead and profit. (adil düzenleme)
Estimate: the anticipated cost of materials, labor, equipment, or any combination of
these for a proposed construction project. (tahmin)
Extra work: any work, desired or performed, but not included in the original
contract. (ek/ekstra iĢ)
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Fast track: is the process of overlapping activities to permit portions of construction
to start prior to completion of the overall design. (hızlı yol)
Fee: remuneration for professional services. (ücret)
Feedback: information extracted from a process or situation and used in controlling
(directly) or in planning or modifying immediate or future inputs (actions or
decisions) into the process or situation. (geri besleme)
Field order: a written order effecting a minor change in the work, not involving an
adjustment in the contract sum or an extension of the contract time, issued by the
engineer to the contractor during the construction phase. (saha talimatı)
Float: is the amount of extra time available to an activity when all activities begin as
early as possible. Free float is uniquely available to an activity, while total float is the
accumulation of the entire free float in a project. (bolluk)
Fudge factor: correction, a quantity that is added or subtracted in order to increase
the accuracy of a scientific measure. (değiĢken factor)
General conditions: that part of the contract documents (of the contract for
construction) which sets forth many of the rights, responsibilities, and relationships
of the parties involved. (genel Ģartlar/koĢullar)
General requirements: the title of Division 1 of the AIA’s uniform system for
construction specifications, data filing, and cost accounting. (genel gereksinimler)
Guaranteed maximum price: a form of contract in which compensation may vary
according to the amount of work involved but in any case not more than an agreed
total amount. (garantili maksimum fiyat)
Hazardous waste: a material defined by any of several statutes and regulations,
usually characterized by a propensity to cause an adverse health effect to humans.
(zararlı atık)
Idle time: a time interval during which, the worker, the equipment or both, do not
perform useful work. (atıl süre)
Indirect costs: the financial costs for resources expended which are not directly
identified to any specific contract, project, product or service, such as overhead and
G&A. (dolaylı maliyetler)
Indirect labor costs: wages and related costs of factory employees, such as
inspectors and maintenance crews, whose time is not charged to specific finished
products. (dolaysız iĢgücü maliyetleri)
Insurance: a contractual relationship that exists when one party (the insurer), for a
consideration (the premium), agrees to reimburse another party (the insured) for loss
to a specified subject (the risk) caused by designated contingencies (hazards or
perils). (sigorta)
Interpretation: is reduction of information to appropriate and understandable terms
and explanations. (yorumlama)
Labor: 1. the expenditure of physical or mental effort especially when difficult or
compulsory. 2. human activity that provides goods or services. (iĢgücü)
Legal notice: a covenant often incorporated in the language of an agreement
between two or more parties that requires communication in writing, serving notice
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from one party to the other in accordance with terms of the agreement. (yasal
uyarı/bildiri)
Liability insurance: insurance designed to safeguard the insured from liability
resulting from injury to another person or another person's property. (sorumluluk
sigortası)
Life-cycle cost: the determination of the value of a system, such as roof covering,
amortized over the projected life of the system, as opposed to the value determined
by the initial cost only. (yaĢam maliyeti)
Litigation: the process by which parties submit their disputes to the jurisdiction and
procedures of federal or state courts for resolution. (hukuki ihtilaf)
Lump sum: a lump-sum price (sometimes called stipulated sum) is an agreed
amount for a described extent of work, based upon complete or partially complete
construction documents. This is the simplest method of stating the basis of payment,
wherein a single amount is agreed upon for completion of the entire contract.
(götürü usulü)
Lump sum contract: bkz. stipulated sum contract. (götürü usulü sözleĢme)
Maintenance costs: the costs incurred to support and ensure continued availability
of an asset, such as scheduled and unscheduled repairs and support staff. (bakım
maliyetleri)
Man-hour: a unit describing the work performed by one person in one hour. (adamsaat)
Manufacturer: produces or fabricates products to be incorporated into the project.
(imalatçı)
Markup: a percentage of other sums that may be added to the total of all direct costs
to determine a final price or contract sum. In construction practice, the markup
usually represents two factors important to the contractor. The first factor may be the
estimated cost of indirect expense often referred to as general overhead. The second
factor is an amount for the anticipated profit for the contractor. (dolaylı maliyet)
Masterformat: the CSI Master Format is a system of numbers and titles for
organizing construction information into a regular, standard order or sequence. By
establishing a master list of titles and numbers Master Format promotes
standardization and thereby facilitates the retrieval of information and improves
construction communication. It provides a uniform system for organizing
information in project manuals, for organizing project cost data, and for filing
product information and other technical data. (verilerin tanımlanması ver giriĢ
yapılması için yayınlanmıĢ 17 bölümden oluĢan özel bir sınıflandırma sistemi)
Mediation: is an extension of negotiation whereby a neutral party acts as a facilitator
to aid the parties in finding a mutually acceptable settlement of the claim.
(arabuluculuk)
Mini-trial: the mini-trial method is not an actual trial. It is a structured process that
allows the parties to present the necessary facts and elements of the claim and the
concepts of law applicable to the claim in a compressed period of time. A neutral
party hearing the case is normally a skilled legal practitioner who can render an
opinion based on established case law and the limits of the contract documents. (kısa
dava)
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Minor changes in the work: are defined as instructions or interpretations not
involving adjustment to the contract sum or time. Such changes are made by the
architect’s supplemental instructions directing the contractor to make stated
modifications. The architect’s supplemental instruction does not require the owner’s
signature. (iĢte küçük değiĢiklik)
Negotiation: a process used to determine a mutually satisfactory contract sum, and
terms to be included in the contract for construction. In negotiations, the owner
directly selects the constructor and the two, often with assistance of the design
professional, derive by compromise and a meeting of the minds the scope of the
project and its cost. (müzakere/görüĢme)
Nonconforming work: work that does not fulfill the contractually agreed upon
requirements. (uygunsuz iĢ)
Notice to proceed: a written notice from the project owner to the contractor in which
the contractor is authorized to proceed with the work on a specified date. (ilerleme
bildirisi)
Notification: the act of notifying, or something by which notice is given.
(uyarı/bildiri)
Operating costs: the recurring expenses which are related to the operation of a
business, or to the operation of a device, component, and piece of equipment or
facility. (iĢletme maliyetleri)
Outline specifications: aid in the design process and are the basis for revising cost
estimates, schedules, and value analysis studies. They also serve as a checklist for the
project team when selecting products and methods during development of the project
manual. They are a means of communication among members of the project team
and between the team and the owner. Outline specifications help control the
decision-making process and encourage clarity in the construction documents. The
use of well-prepared outline specifications reduces the potential for design changes at
later stages and the consequent inefficient use of design team time. Outline
specifications can also be useful for the coordination of terminology between
drawings and specifications. (taslak Ģartnameler)
Overhead: is the cost incurred by the contractor for maintaining a viable business
but not directly attributable to an individual project, including licensing required for
conducting business in a jurisdiction; salaries, wages, and benefits for office
personnel, general management, warehouse personnel, maintenance workers, and
other employees engaged in daily operations at the contractor’s place of business;
general Office expenses not related to an individual project, including rent, leases,
mortgages, utilities, and related services; leased or rented office equipment and
furniture; and office supplies. Overhead is usually calculated as a percentage against
the cost of a project. (genel gider)
Owner: the term “owner” can refer to an individual or an entity. The owner may be
from the private sector or may be a government agency in the public sector. The
owner initiates the project and secures funding for the design, construction, and
subsequent operation of the completed facility. The owner may be a private
company. (mal sahibi)
Owner’s representative: an owner’s representative may be used on projects in
which the owner is a large organization typically not involved in project construction
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as a primary business, such as a school district or hospital. The owner’s
representative makes decisions on behalf of the owner during the design and
construction document stages and makes final decisions during construction. (mal
sahibinin temsilcisi)
Performance specification: is a description of the required result of a product or
system and includes the criteria to be used for verification of proper installation. It is
generally written to encourage the use of innovative techniques. (performans
Ģartnamesi)
Preliminary Project Description (PPD): preparing the preliminary project
description requires the design team to think the project through and document
decisions and design criteria in broad terms. Changes can be made during
development of the document and throughout subsequent refinement and value
analysis stages, without disrupting the ongoing design process. The document should
include information suitable for preliminary cost estimates, time schedules, and
initial value analysis studies. The emphasis of the preliminary project description is
on describing the physical requirements of the project, but it should not be
considered as the first step in preparing the project specifications. Identification of
actual materials to be used is often tentative and may change during later phases of
design. (ön proje tanımlamaları)
Procurement: is the process of acquiring supplies or services from external sources,
beginning with the determination of a need for supplies of services and ending with
contract completion or closeout. (tedarik)
Product representative: advises design professionals, owners, contractors, and
subcontractors on products and systems to be incorporated into the project. (ürün
temsilcisi)
Profit: is the financial benefit that the contractor will realize after all costs and
claims for the project are paid. It is often calculated as a percentage of the total costs.
(kâr)
Project delivery: is the contractual relationship between the owner, architect/
engineer (A/E), contractor(s), and the management services utilized to design and
construct a project. Project delivery moves a project from a concept to a completed
facility. Project delivery methods include design-bid build, design-negotiate-build,
construction management, design-build, and owner-build. Each delivery method can
have variations in types of contract payments (such as lump sum, unit price, and
cost-plus), scheduling (such as fast track), and number of contracts (such as singleor multiple-prime contracts). Competitive market forces compel most owners to
select a project delivery method that will achieve a balance between the elements of
project extent, cost, and time. (proje teslimi)
Project manual: the document(s) prepared by the project designer such as bidding
requirements, sample forms, conditions of the contract, and specifications. (proje
klavuzu)
Proposal: is an offer from one entity to another, of terms and conditions with
reference to some work, which if accepted can form a contract. A proposal implies
an opportunity for more consideration by the recipient and is sometimes utilized
when project cost or other conditions will be determined by negotiation. A proposal
is usually in response to a request for proposal. (teklif/öneri)
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Proposal request: is a written document, usually prepared by the A/E that describes
a proposed change to the project. The proposal request is sent to the contractor for
evaluation of how the proposed change will affect the contract sum and time. (öneri
talebi)
Quality assurance: a system of procedures for selecting the levels of quality
required for a project or portion thereof in order to perform the functions intended,
and for assuring that these levels are obtained. (kalite teminatı)
Quality control: a system of procedures and standards by which a constructor,
product manufacturer, materials processor, or the like, monitor the properties of the
finished work. (kalite kontrolü)
Rejection of work: the act of rejecting work that is defective, or that which does not
conform to contractually agreed upon requirements. (iĢin reddedilmesi)
Remedial action: a permanent remedy taken instead of, or in addition to, a removal
action that is in response to a release or threatened release of hazardous substances.
(iyileĢtirici /ıslah edici eylem)
Request for interpretation: a written request from a contractor to the owner or
architect for clarification or information about the contract documents following
contract award. (yorumlama talebi)
Request for proposal: a formal invitation containing a scope of work which seeks a
formal response (proposal) describing both methodology and compensation to form
the basis of a contract. (öneri talebi)
Samples: examples of workmanship establishing the standards against which the rest
of the work will be measured. It includes products, materials, and equipment as well.
(numuneler)
Schedule: a chronological itemization, often in chart form, of the sequence of project
tasks. See also progress schedule. (program)
Schedule of values: a statement furnished by the contractor to the architect or
engineer reflecting the portions of the contract sum allotted for the various parts of
the work and used as the basis for reviewing the contractor's applications for
progress payments. (hakediĢ programı)
Scope: is the work content and products of a project or component of a project.
Scope is fully described by naming all activities performed, the resources consumed
and the products, which result, including quality standards. A brief background to the
project, or component, and the general objective should introduce a statement of
scope. (kapsam)
Shop drawings: drawings created by a contractor, subcontractor, vendor,
manufacturer, or other entity that illustrate construction, materials, dimensions,
installation, and other pertinent information for the incorporation of an element or
item into the construction. (imalat çizimleri)
Site investigation: a complete examination, investigation, and testing of surface and
subsurface soil and conditions. The report resulting from the investigation is used in
design of the structure. (saha gözlemi/incelemesi)
Soft costs: soft costs are cost items in addition to the direct construction cost. Soft
Costs generally include architectural and engineering, legal, permits and fees,
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financing fees, construction Interest and operating expenses, leasing and real estate
commissions, advertising and promotion, and supervision. (süreksiz maliyetler)
Specification: a written document describing in detail the scope of work, materials
to be used, method of installation, and quality of workmanship for a parcel of work
to be placed under contract; usually utilized in conjunction with working (contract)
drawings in building construction. (Ģartname)
Stipulated sum contract: a contract in which a specific amount is set forth as the
total payment for performance of the contract. (götürü usülü sözleĢme)
Subcontract: an agreement between a prime or general contractor and a
subcontractor for the execution of a portion of the contractual obligation of the prime
contractor to the owner. (alt-sözleĢme)
Subcontractor:a person or organization who has a direct contract with a prime
contractor to perform a portion of the work at the site. (alt-yüklenici)
Submittal: during the construction of a project, the contractor is usually required by
the contract documents to submit product data, shop drawings, and samples to the
A/E for review. These submittals are typically not contract documents and are not to
be used by the contractor or the A/E to modify the contract. Submittals convey
information about systems, equipment, materials, products, and administrative
matters. They provide important information to the A/E and, through the A/E, to the
owner. Submittals are also an important part of the quality assurance (QA) for a
project. (teslimler)
Substantial completion: the condition of the work when the project is substantially
complete, and ready for owner acceptance and occupancy. Any items remaining to
be completed should, at this point, be duly noted or stipulated in writing. (kısmi
tamamlanma)
Substitution: a product, material, or piece of equipment offered in place of and as
being equivalent to the specified. (ikame)
Substitution request: proposes a change of manufacturer, product, material, or
system from the requirements of the contract documents, along with any cost
implications. (ikame talebi)
Sub-subcontractor: one under contract to a subcontractor for completion of a
portion of the work for which the subcontractor is responsible. (alt-altyüklenici)
Supervision: direction of work performed by the contractor's (or others) workers on
site, as specifically defined by the contract. (kontrol/denetleme)
Supplementary conditions: a part of the contract documents which supplements
and may also modify provisions of the general conditions. Also see conditions of the
contract. (tamamlayıcı koĢullar/Ģartlar)
Supplemental instructions: a change in a contract made for purposes of
clarification; does not alter the cost or schedule of the contract. (ek talimat)
Supplier: a person or entity who supplies materials or equipment from off the site
for the work, including specially fabricated work. See also vendor. (tedarikçi)
Surety: an individual or company that provides a bond or pledge to guarantee that
another individual or company will perform in accordance with the terms of an
agreement or contract. (kefalet)
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Surety bond: a bond or pledge made by an individual or company that guarantees
another individual's or company's performance according to a contract's terms.
(kefalet seneti)
Tax: (an amount of) money paid to the government, which is based on your income
or of the cost of goods or services you have bought. (vergi)
Unit cost: the unit cost of an item of work is an average cost per units calculated by
dividing total costs of the items by the measured quantity. Unit costs may include;
material costs, labor costs, plant and equipment costs, overhead costs and profit.
(birim maliyet)
Unit price: a predetermined price for a measurement or quantity of work to be
performed within a specific contract. The designated unit price would include all
labor materials, equipment or services associated with the measurement or quantity
established. (birim fiyat)
Unit price contract: a fixed price contract where the supplier agrees to furnish
goods/services at unit rates and the final price is dependent on the quantities needed
to carry out the work. (birim fiyatlı sözleĢme)
Unknown conditions: the contract documents are rarely perfect and the A/E will be
called upon for interpretations, clarifications, and modifications. Some changes, such
as those resulting from concealed and unknown conditions, cannot be avoided. Part
of the A/E’s construction contract administration responsibility is having orderly
procedures for managing these situations, whenever they occur. (bilinmeyen
durumlar)
Value analysis: an activity devoted to optimizing cost performance. It is the
systematic use of techniques, which identify the required functions of an item,
establish values for those functions and provide the functions at the lowest overall
cost without loss of performance (optimum overall cost). (değer analizleri)
Value engineering: a science that studies the relative value of various materials and
construction techniques. Value engineering considers the initial cost of construction,
coupled with the estimated cost of maintenance, energy use, life expectancy, and
replacement cost. (değer mühendisliği)
Variation: in construction, a deviation in the design or scope of the work as defined
in the plans and specifications which are the basis for the original contract.
(varyasyon)
Warranty: a promise or affirmation given by a contractor to the government
regarding the nature, usefulness, or condition of the supplies or performance of
services furnished under the contract. (garanti)
Work change directive: AIA Document G714, Construction Change Directive, and
EJCDC C-940, Work Change Directive, direct the contractor to make a change to the
project before the owner and contractor have agreed upon the proposed changes in
contract sum or time. Change directives are used in the absence of an agreement
between the owner and the contractor on the terms of a change order or when the
value of a change cannot be determined until after the work is performed. The
change directive may or may not affect the contract sum or time; however, the
change directive serves as notice that the change will be incorporated in a change
order once the value of the work is established. (iĢ değiĢiklik direktifi)
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Workmanship: is often confused with the term quality. As quality is a mirror of the
requirements, the requirements need to reflect what is intended. Workmanship
generally refers to precision and craftsmanship. These requirements have measurable
properties and can be specified with a means to verify compliance. (iĢçilik)
Written amendment: EJCDC C-700 defines it as a written interpretation or
clarification of a statement modifying the contract documents, signed by the owner
and the contractor on or after the effective date of the agreement. It normally deals
with the nonengineering or nontechnical rather than strictly construction-related
aspects of the contract documents. (yazılı düzeltme)
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