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2. PROJE YÖNETİMİ (GENEL)
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2.1  GİRİŞ

Bu bölüm genel anlamda inşaat proje yönetimi ve organizasyonunu açõklamakta
olup özellikle inşaat proje yönetim planõ ve onu oluşturan başlõca unsurlarõn nasõl
geliştirilebileceğini sergilemektedir. Böylece bu bölüm, inşaat projelerinin hedef,
felsefe ve unsurlarõnõ ana hatlarõyla ortaya koymaktadõr. Burada açõklanan genel
felsefe; Maliyet, Süre, Kalite Yönetimi, Sözleşme Uygulamasõ ve İş Güvenliği
alanlarõ üzerinde yoğunlaşmõş bulunmaktadõr.

2.2  ÖN TASARIM EVRESİ

Projenin Organizasyonu

Bu proje evresinin hedefi, malsahibi tarafõndan inşaat tasarõm ve yönetimi
uzmanlarõndan oluşan bir ekibin kurulmasõdõr. Bu ekibin görevi,
malsahibinin isteklerini en etkin biçimde yerine getirme doğrultusunda,
kendi faaliyetlerini örgütlemektir.

Projeye başlamadan önce, malsahibi temsilcileri, proje yöneticisi,
tasarõmcõ ve gerekli olan uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmalõdõr.

Proje yöneticisi ve tasarõmcõ, proje başlarken işe alõnmalõdõr. Özellikle
zaman, maliyet ve kaliteden oluşan performans parametreleri ile proje
amaç ve hedefleri ilk fõrsatta malsahibi tarafõndan belirlenip belgelenerek,
proje yöneticisi ve tasarõmcõya verilmelidir.

Önce işe alõnmasõ halinde proje yöneticisi malsahibine, kalifiye
tasarõmcõlarõn belirlenmesinde teklif şartnamelerinin hazõrlanmasõ ve
dağõtõlmasõnda, tekliflerin incelenmesinde, görüşmelerin yürütülmesinde
ve adaylarõn değerlendirilmesinde yardõmcõ olarak önerilerde bulunur.

Proje organizasyonunun prensipleri aşağõda açõklanmõştõr :

•  Proje ekibinin ortak çalõşmasõndan azami yarar sağlamak için
malsahibi, tasarõmcõ ve proje yöneticisi arasõnda karşõlõklõ güven ve
saygõya dayalõ bir ilişki kurulmalõdõr. Proje yöneticisi ve tasarõmcõnõn
konumlarõ eşit düzeyde olmalõ ve malsahibi kendilerine bu eşitliğe
uygun davranmalõdõr.

• Proje yöneticisi seçiminde CMAA tarafõndan hazõrlanmõş olan �Proje
yöneticisi nasõl seçilir� çalõşmasõndaki prosedürlerin kullanõlmasõ
önerilmektedir.

•  Kendisi ile ilgili sözleşmeyi imzalamadan önce, proje ekibinin her
üyesi, malsahibinin istekleri ile birlikte, diğerlerinin sorumluluklarõnõ
öğrenmiş ve anlamõş olmalõdõr. Bunun en iyi yolu, üye sözleşmelerini
malsahibi, proje yöneticisi ve tasarõmcõnõn birlikte incelemeleri,
yapacaklarõ çalõşmalarla ilgili belgeleri hazõrlamalarõ ve sorumluluk
matrisindeki görevleri belirleyerek, bunlar üzerinde anlaşmalarõdõr.
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İnşaat Projesi Yönetim Planõ

İşe başladõktan sonra proje yöneticisi, malsahibi ve tasarõm danõşmanõ ile
birlikte projenin gereksinimlerini (malsahibinin isteklerini) tanõmlayarak
belgeler. Proje yöneticisinin hazõrlayacağõ dokümanlar, proje
gereksinimlerini karşõlamak amacõyla plan ve stratejilerin ana hatlarõnõ
ortaya koyup, malsahibinin inceleme ve onayõna sunulan metinlerdir. Bu
belge yardõmõyla proje ekibinin ilerdeki performansõ ve projenin başarõsõ
değerlendirilir. Böylece belge, ileriki değerlendirmelerin dayanağõnõ
oluşturur. Bu nedenle belgeyi daha başlangõçta ekip üyelerinin gereği gibi
anlayõp yorumlayacağõ biçimde yazmak, büyük önem taşõmaktadõr.

İnşaat Proje Yönetim Planõ, tipik biçimde proje kapsamõnõ, bütçeyi, iş
programõnõ, çevresel koşullarõ, kullanõlacak ana sistemleri, izlenecek
metot ve prosedürleri belirler. Bu plan ayrõca, gelecekte projede ortaya
çõkabilecek hak taleplerini önleme aracõdõr. Projede, malsahibinin zaman,
maliyet ve performans gereksinim ve beklentilerini karşõlayana kadar pek
çok konsept tasarõmõ ve keşif iterasyonlarõ yapõlõr. Gereksinim ve
beklentiler belirlendikten ve mal sahibince de onaylandõktan sonra, proje
ekibi bunlarõ gerçekleştirmeye yönelir. Başarõlõ bir projenin temelini,
inşaat proje yönetim planõ ile ilgililerin kendilerini bunun gerçekleşmesine
adamalarõ oluşturur.

Bir projenin kapsamõnõ konsept çizimleri, metinler, performans kriterleri
(sayõlarõ) ve malsahibinin o proje için bütçesi ortaya koyar. Bunlarõn
niteliği ve ayrõntõsõ, proje tipine bağlõ olarak çok değişik olabilir. Proje
ekibinin çeşitli üyelerinin girdileriyle, toplam maliyet ve sürenin
belgelenmesi, proje yöneticisinin öncelikli görevidir. Proje yöneticisi
tarafõndan oluşturulan ana sistem ve prosedürler, yapõm yönetim
planõndaki görevleri (unsurlarõ) birbirine bağlar.
Tipik bir İnşaat Proje Yönetim Planõnõn temel bileşenleri şunlardõr:

• projenin tanõmõ (açõklamasõ)
• ara terminleri gösteren iş programõ
• master iş programõ
• kalite yönetimindeki yaklaşõm
• proje dokümanlarõ (evrak) listesi
• proje organizasyon şemasõ ve personel (istihdam) planõ
• Ekip üyelerinin görev, sorumluluk ve yetkileri
• proje bütçesi / iş analizi (program yapõsõ)
• çevresel ve arkeolojik koşullar
• proje prosedürleri el kitabõna göndermeler (atõflar)
• yönetim bilgi sistemi
• iletişim (haberleşme) protokolü
• sözleşme (iş) kapsamõ ve iş verme (sözleşme) stratejileri
• sahaya yerleşme ve şantiye planõ
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Proje Prosedürleri El Kitabõ

Proje Prosedürleri El Kitabõ, proje ekibince hazõrlanmalõ, proje yöneticisi
tarafõndan derlenerek editörlüğü yapõlmalõdõr. Bu el kitabõnda proje
ekibinin sorumluluklarõ, yetkileri ve projenin yürütülmesi sõrasõnda
izlenecek sistem, metot ve prosedürler açõk biçimde tanõmlanmõş ve
anlaşõlõr olmalõdõr.

Bu kitapta aşağõdaki hususlar bulunmalõdõr :
• bütçe ve proje maliyetlerini izlemeye ve denetime yönelik düzen
•  kalite güvence programõ ve bunun nasõl hazõrlanacağõ,

uygulanacağõ ve güncelleştirileceği
•  proje iş programõ ve bunun nasõl oluşturulup, yerleştirilip nasõl

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

hakedişler, değişiklik istekleri, onaya sunma, yazõşmalar, raporlar,
performans kayõtlarõ, hak talepleri)

• görev sorumluluklarõ ve yetki sõnõrlarõ
• yazõşma dağõtõm matrisi
• iş güvenliği programõ
• kontrol listeleri (check lists)
• toplantõlar (örn. tipleri ve hangi sõklõkta yapõlacaklarõ)
• kullanõlacak form örnekleri
• ayrõntõlõ teklif ve yapõm evresi prosedürleri
• ana yükleniciler arasõnda eşgüdüm

Tasarõm Öncesi Proje Konferansõ

Proje yöneticisi, bir tasarõm öncesi proje konferansõnõ planlamalõ,
yönetmeli ve belgelemelidir. Bu konferansõn konusu tasarõm evresi
açõsõndan inşaat yönetim planõ, amacõ ise proje hedeflerinin, projeye
yaklaşõmõn ve proje prosedürlerinin mal sahibi, tasarõmcõ ve proje
yöneticisi tarafõndan anlaşõlma ve benimsenmesini sağlamaktõr.

Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu sistem süre ve maliyet kontrolü açõsõndan veri kaynaklarõ, denetim
unsurlarõ, alõnacak önlemler ve sistemin nasõl örgütlenip uyarlanacağõ
hususunda ekibi bilgilendirmelidir. Sistem proje yönetiminin temelini
oluşturarak sorun alanlarõ ve sapmalarõn belirlenmesini sağlamalõdõr. Bu
çerçevede raporlarõn sõklõğõ, dağõtõmõ ve kayõt tutmada izlenecek yol
belirlenmelidir.

Proje faaliyetleri, koşullarõ ve karşõlaşõlan sorunlar üzerinde kapsamlõ bilgi
amacõyla kullanõlacak kayõt sisteminde şunlar bulunur: gelen ve giden
evrak kayõtlarõ, periyodik (günlük, haftalõk, aylõk) performans raporlarõ,
çizimlerle ilgili iş programlarõ, onaya sunulanlar (uygulama çizimleri,
ödemeler, örnekler), evrak hareketi, değişiklik talepleri ve onaylarõ,
tedarik, malzeme kontrol, toplantõ tutanaklarõ sözlü talimatlarõn teyidi,



Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde  kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.
28

denetli teftişler (muayene ve testler), hava koşullarõ, sözleşmeye uygun
olmayan işler hakkõnda uyarõ, iş programõ ile ilgili kayõtlar ve saha (iş
ilerlemesi) fotoğraflarõ.

Malsahibi ve proje yöneticisinin eldeki bütçeyi planlayabilmeleri,
izleyebilmeleri ve denetleyebilmeleri için mevcut ve gelecekteki finansal
durumu gösteren rapor biçimi tasarlanmalõdõr. Bu biçim, sürekli veri
girişine uygun olmalõ ve varõlacak sonuç, sözleşme ve tüm projenin bütçe
ve maliyet denetimine yardõmcõ olmalõdõr. Finansal raporlarda onaylanmõş
ve tahsis edilmiş (fon) para miktarlarõ, o güne kadar yapõlan harcamalar,
makbuzlar, yapõlan ve geri bõrakõlan ödemeler, değişiklik istekleri, tahmini
toplam maliyet ve nakit akõş projeksiyonlarõ bulunmalõdõr.

Proje yöneticisi malsahibi ve tasarõm personeli ile görüşerek proje ekip
üyeleri için gereken rapor ve bilgi türünü, biçimini ve aralõklarõnõ
saptamalõdõr. Bilgi en az şunlarõ kapsamalõdõr: iş programõ ve gelişme
raporlarõ, tasarõm iş programlarõ, hizmetlerin bütçe karşõsõnda fiili
giderleri, tasarõmda kabul edilmiş veya onaylanmamõş değişiklik istekleri.
İlk raporlar tasarõm evresinde, ondan sonrakiler, kararlaştõrõlan aralõklarla
sunulmalõdõr.

2.3  TASARIM EVRESİ

Bütün tasarõm evresinde ekip üyeleri kendi aralarõnda, inceleme ve danõşma
açõsõndan her konuda sürekli bir sürecin içinde görüş alõşverişinde bulunmalõdõrlar.
Tasarõm işi, avan proje çizimlerinden detay çizimlerine doğru ilerlerken ekip üyeleri
her evredeki sorunlarõn bilincinde olarak genel ve temel kararlardan ayrõntõya
inerler. Bu husus, proje yöneticisinin periyodik biçimde inşa edilebilirlik
incelemeleri yapmasõ ile sağlanõr. Bu incelemelerin kapsam ve sayõsõ konusunda
malsahibi ve proje yöneticisi aralarõnda anlaşmalõ ve proje yöneticisi bunlarõ, başka
fizibilite ve seçenek analizleri ile  koordine etmelidir.

Tasarõm evresinin amacõ malsahibinin zaman, performans ve bütçe beklentilerini
karşõlayarak geçerli ve yerel piyasa koşullarõnda ekonomik bir projeyi tanõmlayan
ihale dosyasõnõn hazõrlanmasõdõr. Bu evrede proje yöneticisi, inşaat proje yönetim
planõnda gerekli olan revizyonlarõ önermelidir.

Tasarõmcõ, tasarõm karar ve uygulamalarõndan  tümüyle sorumludur. Proje
yöneticisinin bu aşamadaki rolü, proje ekibine aşağõdaki konularda yardõmcõ
olmaktõr.

Tasarõm dokümanlarõnõn incelenmesi

Proje Yöneticisi, tasarõm dokümanlarõnõ periyodik olarak açõklõk, tutarlõk
ve yükleniciler arasõ eşgüdüm açõsõndan incelemelidir.
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Dokümanlarõn Dağõtõmõ

Proje Yöneticisi, proje ekibi üyeleri arasõnda bilginin dağõtõmõnõ ve ilgili
resmi (düzenleyici) kuruluşlara gereken tüm belgelerin iletilmesini,
koordine ve takip etmelidir.

Sözleşmeler

Proje yöneticisi ihale (teklif) dosyasõ içine konacak olan uygun inşaat
sözleşmesini hazõrlar ve/veya inceler.

Genel ve Özel (Genel) Şartname

Proje yöneticisi proje gereksinimleri ile tutarlõ genel ve özel şartnameleri
hazõrlar veya inceler.

Halkla İlişkiler

Proje yöneticisi halkla ilişkiler konusunda malsahibine yardõmcõ olmalõ ve
teklif verecek firmalar arasõnda projeye olan ilgiyi artõracak çalõşmalar
yapmalõdõr.

Proje Finansmanõ

Proje yöneticisi, projenin tümüyle güvenli biçimde finanse edilmesi
hususunda gereken dokümanlar hazõrlanõrken malsahibine yardõmcõ olur.

Toplantõlar

Proje Yöneticisi, ilerlemeleri değerlendirmek, çalõşmalarõn İnşaat proje
yönetim planõna uygun olarak yürütülmesini kontrol etmek, performans
kayõtlarõnõ tutmak, kalan işlerin planlarõnõ gözden geçirmek ve mevcut
problemleri çözmek amacõyla periyodik proje toplantõlarõ düzenlemeli ve
yönetmelidir.

Bu toplantõlar en azõndan her tasarõm aşamasõnõn sonunda ve ihaleye
çõkmadan önce, dosyanõn proje ekibi tarafõndan son incelenmesinde
yapõlmalõdõr.

Her toplantõda ele alõnmasõ gereken hususlar şunlardõr:

•  Proje bütçesinin ve o anki tasarõmõn (bilinmeyen veya
görülemeyen detaylarõ için de kabuller yapõlarak) güncel maliyet
tahminin hazõrlanmasõ

•  Mevcut master ve ara termin iş programlarõ ile, ayrõntõlõ ek iş
programlarõnõn incelenmesi
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•  Ekibin daha önceki müzakerelerde ve/veya dokümanlarõ
incelenmesinde ortaya çõkmõş olan sorunlarõn tartõşõlõp karara
bağlanmasõ.

Maliyet Kontrol

Tasarõm sürecinde proje yöneticisi güncel ve tahmini maliyetleri izleyerek
kontrol etmek için maliyet kontrol prosedürleri oluşturup kullanmalõdõr.

Süre Kontrol

Tasarõm sürecinde Proje yöneticisi master iş ve ara hedefler programõnõ
geliştirmeli, uygulamalõ ve gerektiğinde değişiklikler yapmalõdõr. Kendisi
bu amaçla, güncel performans (durum) için periyodik revizyonlar yapmalõ
ve gelecek için önlemler almalõdõr.

Sürekli Danõşmanlõk Çalõşmalarõ

Proje Yöneticisi, proje ekibine inşa edilebilirlik, maliyet, inşaat evre ve
sõrasõ, inşaat süresi, alternatif inşaat yöntemlerinin etkileri ve sözleşme
(iş) paketleri (gruplarõ) konusunda önerilerde bulunur.

Tasarõm evresinin sonunda proje ekibi (temsilcileri), tüm tasarõm
dokümanlarõnõ inceleyerek bunlarõn malsahibinin ihtiyaçlarõnõ karşõlar
nitelikte, inşaata uygun, eksiksiz ve eşgüdümü sağlanmõş olduğunu
belirler.

2.4  İHALE VE SATINALMA (TEDARİK) EVRESİ

Bu evrenin hedefi, her teklif paketi için kalifiye, rekabet gücüne sahip, işe ilgi
duyan  ve işi, proje süresi içinde yapabilecek yükleniciler bulmaktõr.

İhale Süreci

Teklif ve ihale, bir projedeki başarõnõn anahtarõdõr. Proje yöneticisi
aşağõdaki teklif alma ve ihale işlerini yapmak veya bunlarõn yapõlmasõnda
malsahibine yardõmcõ olmakla yükümlüdür (sorumludur):

•  Teklif vermeye davet (proje için kampanya), yüklenicilerin ön
değerlendirmede istenen nitelikleri ve değerlendirme kurallarõnõn
belirlenmesi.

• Duyuru ve ilanlar
• Teklif dokümanlarõnõn başvuranlara iletilmesi
• İhale şartnamesi
• Zeyilname hazõrlanmasõ
• Tekliflerin açõlma ve değerlendirilmesi
• Sözleşme uygulamasõ ve sözleşmeye uygunluğun izlenmesi
•  Mal sahibince sağlanan malzeme ve ekipmanlara yönelik

düzenlemeler
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•  Ruhsat, sigorta ve işçi (yazõlõ) ifadeleri (taahütnameleri) için
düzenlemeler (sözleşme hükümleri)

Toplantõlar

İhale evresindeki toplantõlar şunlardõr:
• teklif öncesi toplantõlar
• tekliflerin açõlma sürecindeki toplantõ
• işin verilme öncesi toplantõlar (mülakat)

Yukarõdaki işlerin ve toplantõlarõn ayrõntõsõ 6. Bölümde (Sözleşme Uygulamasõ)
bulunmaktadõr.

2.5  YAPIM EVRESİ

Bu evrenin amacõ, malsahibinin kapsam, maliyet, kalite ve zaman gereksinimlerini
karşõlayacak şekilde, proje aktivitelerini profesyonel biçimde planlayõp yürüterek,
yapõmda hõz ve etkinliği artõrmaktõr.

Aşağõda, yapõm evresindeki anahtar aktivitelerin ana hatlarõ verilmiştir. Bunlarõn
daha ayrõntõlõ açõklamasõ 6.Bölümde (Sözleşme uygulamasõ) yer almaktadõr.

Şantiyenin Kurulmasõ

Proje yöneticisi, ofis kurulmasõ, şantiyeye erişim için gerekli olan genel
işler ve şantiyedeki tüm birimlerin gereksindiği altyapõnõn sağlanõşõnõ
kontrol etmelidir. İşin maliyeti doğrudan malsahibi veya malsahibinden
tahsil edilmek kaydõ ile proje yöneticisi tarafõndan karşõlanabilir. İstenirse,
bu işlerin tümü veya bazõ kõsõmlarõ inşaat sözleşmelerine yazõlabilir.

Eşgüdüm (Koordinasyon)

Proje Yöneticisi, proje gereklerini yerine getirmek hususunda projeye
katõlan profesyonel ve yüklenicilerin eşgüdüm ve liderliğini yürütür. Bu
konuda başarõ için projedeki profesyoneller ve yüklenicilerle olan iletişim
ya bizzat proje yöneticisi üzerinden veya ona önceden bilgi verilerek
sağlanmalõdõr. Malsahibi, tasarõmcõ ve yükleniciler, bu formel iletişim
düzeninin dõşõna çõkamazlar.

Toplantõlar

Yapõm evresi ile ilgili toplantõlar üç temel grupta ele alõnõr; şantiyede
yapõm öncesinde, yapõm süresinde ve haftada veya iki haftada bir
yapõlan saha toplantõlarõ.

Yapõm öncesi toplantõlarõn amacõ, şantiyedeki tüm yüklenicileri, proje
prosedürleri ve saha kullanõmõndaki gereksinmeler konusunda
aydõnlatmak, yönlendirmek, kõsa ve uzun vadeli planlarõ gözden
geçirmektir.
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İş programlarõna ve sözleşmelere ne kadar uyulduğunu izlemek üzere
proje yöneticisi, en az ayda bir kez kendisinin, yüklenici üst yönetiminin,
tasarõmcõ ve gerektiğinde malsahibinin de katõlõmõyla düzenli toplantõlar
organize etmeli, yönetmeli ve tutanaklarõnõ yazmalõdõr.

Haftada veya iki haftada bir, yüklenicinin/yüklenicilerin çalõşmalarõnõ
koordine etmek üzere şantiye toplantõlarõ planlanmalõ ve yönetilmelidir.
Bu toplantõlarõn ağõrlõk merkezi, kõsa ve orta vadeli planlama ve
sorunlarõn çözümüdür. Bu toplantõlara gerektiğinde tasarõmcõ ve/veya
malsahibi katõlabilirler.

Programlõ şantiye toplantõlarõnõ bekleyemeyecek, acil ve kõsa vadeli
çözüm gerektiren sorunlar için özel toplantõlar düzenlenir. Her ne kadar
bu tür toplantõlara olan ihtiyacõn belirlenmesinde proje yöneticisi birinci
derecede yetkili ise de, malsahibi, tasarõmcõ veya yüklenici,. proje
yöneticisi aracõlõğõyla özel toplantõ yapõlmasõnõ isteyebilirler.

Süre Yönetimi

Proje Yöneticisi, master ve ayrõntõlõ iş programlarõnõ planlama ve izleme
açõsõndan prosedürler geliştirmelidir. Bu çalõşmaya zaman zaman
malsahibi ve tasarõmcõ da katõlõrlar.

Bu süreçte, şantiyedeki yüklenicilerin iş programõnõn hazõrlanmasõna ve
güncellenmesine katõlõmõ çok önemlidir. Proje yöneticisi, projeyi
zamanõnda ve sözleşme evrakõnda belirtilen biçimde sonuçlandõrmak
hususunda, işbirliğini sağlamalõ ve her yüklenicinin bu hususta
taahüdünü almalõdõr.

Zaman yönetimi süreci, süreyle ilgili yüklenici taleplerini değerlendirme ve
karara bağlamanõn alt yapõsõnõ sağlar.

Bu konuda daha ayrõntõlõ açõklama için, 4. Zaman Yönetimi bölümüne
bakõnõz.

Bütçe ve Maliyet İzleme

Yapõm evresi boyunca proje yöneticisi, mal sahibi yararõna, maliyetleri
planlama, projeksiyonlarõnõ yapma ve izleme işlemlerini yürütür.
Sözleşme imzalandõktan sonra bireysel imalat kalemleriyle ilgili tahmini
maliyetlerin yerini, gerçek taahüt edilmiş maliyetler ve bilinmeyenler ile
ilgili tahminler ve risk paylarõ alõr. Hedef, bütçe içinde kalmak hususunda
fiili, tahmini ve geriye kalan maliyetleri yönetmektir.

Ödeme İstekleri (Tahakkuklar)

Proje Yöneticisi hakedişlerin ödenmesinde, sözleşme koşullarõ
çerçevesinde ilgili prosedürleri uygulamalõdõr.
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Değişiklik Talimatõ

Değişiklik isteklerinin bildirilmesi ve onayõ ile ilgili prosedürler, proje ekibi
tarafõndan uygulanõr. Proje Yöneticisi bu konuda liderlik yapmalõdõr.Bu
konu 3. Maliyet Yönetimi bölümünde ayrõntõlõ biçimde açõklanmõştõr.

Hak Talebinin Yönetimi

Süren yapõm çalõşmalarõnda en az kesinti ile, bu talepleri yapõm işlerini
engellemeyecek biçimde hõzlõ ve adil çözüme kavuşturmak ve böylece
potansiyel etkilerini en aza indirmek hususunda proje yöneticisi gerekli
yöntem ve prosedürleri oluşturmalõdõr. Bu prosedürler, sunulan taleplerin
alõnõp incelenmesini, karara bağlanmasõnõ, karşõlõklõ haklarõn
değerlendirilmesini, pazarlõk ve uzlaşma prosedürlerini, uyuşmazlõklarõn
çözümü ve temyiz prosedürlerini içermelidir.

Kalite Yönetimi

Proje Yöneticisi yüklenicilerin projede istenen kalite düzeyine ne kadar
yaklaştõklarõnõ izler.

Proje yöneticisi, yapõlan işin kalitesini izlemek hususunda prosedürler
geliştirmelidir. Kalite kontrol ve kalite güvence sorumluluklarõ,
sözleşmeye açõk biçimde yazõlmalõdõr.

Proje Yöneticisi, yüklenicinin şantiyede iş kapsamõna girmeyen testlerin
yapmasõnõ düzenler ve koordine eder.

Mal Sahibince Satõn Alõnan Malzeme ve Ekipmanlar

Proje Yöneticisi uzun zaman önce sipariş edilmesi gereken malzeme ve
ekipmanlarõ kapora vermek üzere belirlemelidir. Ayrõca doğrudan
malsahibi tarafõndan alõnmasõ avantajlõ olacak malzeme ve ekipmanlarõ
saptamak da proje yöneticisinin görevidir. Proje Yöneticisi, bu malzeme
ve ekipmanlarõn programlanmasõnõ, şantiyeye teslimini, depolama,
montaj ve kullanõma başlama işlerini koordine etmelidir.

Arşiv Çizimleri

Bu çizimler, işi yapan yükleniciler tarafõndan ve hiç olmazsa yapõm
sõrasõnda etiketlenerek sunulacaktõr. Proje Yöneticisi yapõm sõrasõnda bu
süreci izlemek ve inşaat bitince de bunlarõ tüm şartnamelerle birlikte
malsahibine iletmekten sorumludur.

Kayõt Tutma

Proje faaliyetlerinde takõntõsõz, etkin ve hõzlõ evrak akõşõnõn kritik bir önemi
vardõr. Bu nedenle proje yöneticisi proje ile ilgili tüm evrak akõşõnõ
düzenleyecek sistemleri kurmalõdõr.
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Bu konu ile ilgili geniş bilgi 6. Sözleşme Uygulamasõ bölümünde yer
almaktadõr.

Yönetim Raporlarõ

Proje Yöneticisi, proje ekip üyelerini projenin durumu üzerinde sürekli
bilgilendirmek amacõ ile bir rapor sisteminin kurulmasõndan sorumludur.

Proje Yöneticisi, proje yönetim planõ ve proje prosedürleri el kitabõna
uygun olarak, gerekli rapor ve bilgilerin tipini, biçimini, sõklõğõnõ ve
dağõtõmõnõ belirlemelidir.

2.6  YAPIM SONRASI EVRE

Projenin hõzlõ ve etkin biçimde tamamlanmasõ, başarõnõn temel koşuludur. Bu
evrede proje yöneticisinin tipik sorumluluklarõ; son ödemeyle ilgili dokümanlarõ
hazõrlama ve sunma, işletme ve bakõm el kitaplarõnõn hazõrlanmasõnõ organize
etme, imalat resimlerini toplama, yüklenicileri izleme, malsahibinin tesise yerleşme
ve işletmeye başlamasõ, gereken yüklenicinin çağrõlmasõ ve işi bitenin şantiyeyi
terk etmesi biçiminde sõralanabilir.

Spesifik hususlar ve ayrõntõlar için, Maliyet Yönetimi, Zaman Yönetimi ve
Proje/Sözleşme Uygulamasõ bölümlerine bakõnõz.


