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4. SÜRE YÖNETİMİ
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4.1 GİRİŞ

İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için,
etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama,
programlama ve koordinasyon projenin istenen kalitede, zamanda ve öngörülen
bütçe içinde tamamlanmasõ açõsõndan da gereklidir.

Bu bölümde proje yöneticisinin zaman yönetimindeki temel görevleri olan program
geliştirme, izleme ve uygulama ile düzenli rapor hazõrlama konularõ açõklanmõştõr.
Bu görevlerin nasõl ve hangi ayrõntõda yerine getirileceği projenin tipine,
büyüklüğüne ve karmaşõklõğõna; ayrõca süre, maliyet ve kalite kõsõtlarõna bağlõ
bulunmaktadõr.

İş programõ ile ilgili kararlar projenin en başõnda alõnmõş olmalõdõr. Proje ekibi iş
programõnõn ne derece kompleks (ileri düzeyde) olacağõnõ belirlemelidir. Çubuk
Diyagramlar daha önce pek çok projede kullanõla gelmiştir. Bazõ projelerde ise,
bilgisayar destekli ağ diyagramlar kaçõnõlmazdõr. Proje ekibi, ilgili  projenin
gereklerini belirlemeli, tanõmlamalõ, iş programõnõn yönetiminde kullanõlacak
araçlarõn maliyet ve beklenebilecek güçlüklerini (tuzaklarõnõ) bilmeli, uygun bir
sistem seçmeli ve kendini bunun başarõsõna adamalõdõr.

4.2  ÖN TASARIM EVRESİ

Master İş Programõ

İnşaat proje yöneticisi tasarõm, tedarik ve yapõm için çeşitli seçenekler ve
önerilerini oluşturduktan sonra, projenin master programõnõ hazõrlayarak
malsahibinin onayõna sunar. Malsahibinin master programõ
onaylamasõndan sonra inşaat proje yöneticisi ara terminleri (milestones)
gösteren iş programõnõ hazõrlayabilir. Program biçimleri, küçük projelerde
çubuk grafiklerden, büyük ve/veya kompleks projelerde ağ diagramlarõna
kadar değişebilir. Onaylanan Master İş Programõ İnşaat Yönetim Planõnõn
önemli bir (tamamlayõcõ) parçasõ olabilir. (Bkz. Bölüm 2.2)

Ara Terminleri Gösteren İş Programõ

Ara terminleri gösteren iş programõ, master iş programõndaki kilit
noktalarõ gözler önüne serer. Bu program, tasarõmcõnõn seçilmesi, onun
yönlendirilmesine ilişkin toplantõlar, tahmini maliyet/yarar  analizlerinin
malsahibine sunulmasõ ve proje evrelerinin tamamlanmasõ hususundaki
tarihleri gösterebilir. Bu program ayrõca, her işlemin tamamlanmasõ için
kabul edilebilecek en geç tarihi ve ilgili işlemden sorumlu tarafõ gösterir.
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4.3  TASARIM EVRESİ

Master İş Programõnõn Takibi

Master İş Programõ işin gidişini (gelişimini) yansõtacak biçimde düzenli
olarak güncellenir. Projenin kapsamõ bu evrede belirlendiğinden, inşaat
proje yöneticisi Master programõn revize edilmesi hususunda önerilerde
bulunur. Bu revizyonlar, malsahibinin verdiği ve tasarõmcõ ile diğer
taraflara dağõttõğõ değişiklik talimatlarõ sonucu yapõlõrlar. Revizyonlar
bazen süre uzatõmõ verildiğinde gündeme gelebilir. Süre uzatõmõ ile ilgili
olan tüm revizyonlar malsahibinin onayõna sunulmalõdõr.

Tasarõm İş Programõ

Tasarõmcõ, inşaat proje yöneticisi ile ortaklaşa çalõşarak,  tasarõm evresi
gereksinimlerinin planlanma ve uygulanmasõ için realist bir (tasarõm) iş
programõ hazõrlamalõdõrlar. Bu iş programõ, master ve ara termin iş
programõ ile uyumlu olmalõdõr. Malsahibinin onayõndan sonra inşaat proje
yöneticisi, tasarõm iş programõ ile master ve ara termin iş programlarõnõ
güncelleştirir.

Ara Termin İş Programõnõn İzlenmesi

Yukarõda belirtilen güncelleme, ara terminler iş programõndaki tarihler
açõsõndan yapõldõktan sonra yeni ara terminler iş programõ, malsahibinin
onayõna sunulur.

Yapõm İş Programõ

İnşaat proje yöneticisi, teklif dosyasõna (teklif verecekler için hazõrlanan
dokümanlara) eklenmek üzere bir teklif öncesi yapõm iş programõ
geliştirmeli ve bunda başlõca ara terminler bulunmalõdõr. İnşaat proje
yöneticisi, tamamlanmõş olan tasarõmlar, kendi deneyimleri, projenin
durumu ve teklif sürecindeki (tahmini) bilgilere dayanarak teklif öncesi iş
programõ için işlem sõrasõ, sözleşme kõsõt ve bağõmlõlõklarõ ile proje veya
sözleşme süresi üzerinde tahminler hazõrlar.

Bolluk

İnşaat proje yöneticisi malsahibi ile birlikte, iş programõnõn çeşitli işlem
dizilerinin oluşturduğu yollardaki bolluklarõn inşaat süresince nasõl
kullanacağõnõ belirlemelidirler. Sözleşme dokümanlarõnda bu konu ile ilgili
prosedür yer almalõ ve yükleniciye açõklanmalõdõr.
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4.4  İHALE VE SATINALMA (TEDARİK) EVRESİ

Yüklenicinin Yapõm İş Programõ

Teklif sahiplerinin iş programlarõ ile ilgili sorumluluklarõ, inşaat proje
yöneticisi tarafõndan açõklõğa kavuşturulmalõdõr. Bunun amacõ,
yüklenicinin iş programõnõn hazõrlanmasõna, gerçekleştirilmesine
sorumluluklarõna ve ihale dosyasõnda istenen tüm program ve raporlarõn
biribileri ile uyumuna katkõda bulunmasõdõr.

İhaleyi alan yüklenici, iş programõ hazõrlama sürecinin bir parçasõ
olmalõdõr. İnşaat proje yöneticisi master iş programõnõ teklif sahiplerine
verirken sözleşme dokümanlarõna göre yüklenicilerin iş programõnõn
geliştirilmesine katkõ ve yükümlülükleri hususunda kendilerini
aydõnlatmalõdõr. Proje Yöneticisi yükleniciye, sözleşme açõsõndan yapõm
iş programõnõn hazõrlanmasõyla ilgili koşullarõ açõklamalõdõr. Yüklenici,
hazõrladõğõ iş programõnõ proje yöneticisine sunmalõdõr. Programõn proje
yöneticisi tarafõndan kabul edilmesi için projenin sözleşme süresinde
tamamlanacağõnõ gösteren bir düzenlemeye sahip olmasõ gerekmektedir.

4.5  YAPIM EVRESİ

Yapõm İş Programõ / Master İş Programõ

Proje Yöneticisi, yüklenicinin onaylanan (yapõm) iş programõ yardõmõ ile
master  programõnõ düzelttikten sonra malsahibinin onayõnõ alõr ve
böylece güncellenmiş olan master iş programõnõ daha önce hazõrlanmõş
bulunan dağõtõm planõna uygun olarak tüm ilgililere gönderir.

Yüklenicinin yapõm iş programõ, hakediş fiyatlarõnõn yüklenmesinden
sonra hakediş ödemeleri için kullanõlabilir.

İş Programõnõn İzlenmesi

İş Programõnõn güncellenmesinde hedef, işin fiili (gerçek) gidişinin
planlanan ile karşõlaştõrõlarak taraflarõn işi, öngörülen tarihte bitirebilmesi
doğrultusunda nasõl çalõşacaklarõnõ gösteren gerçekçi ve eksiksiz bir
raporun hazõrlanmasõdõr. İnşaat proje yöneticisi iş programõna
uyulduğunu kontrol hususunda :

•  yüklenici ve proje ekibinin performanslarõnõ en az aylõk olarak
inceleyip değerlendirebilir,

•  projeye katõlanlarõn yapõm verilerini toplayarak analiz amacõ ile
sistematik bir prosedür oluşturabilir,

•  düzenli proje toplantõlarõ için bir program yaparak, her ekip
üyesinin güncelleme toplantõlarõna, programõn durumunu gösteren
verilerle gelmesini isteyebilir,
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•  o güne kadar olan gelişmeyi ve yönetimin üzerine eğilmesi
gereken (sorunlu) alan ve işlemleri belirterek tüm projenin
durumunu gösteren bir açõklama (rapor) hazõrlayabilir.

İnşaat proje yöneticisi iş programõnõ izleme sürecinde, fiili gerçekleşmeyi
kaydederek, özellikle süre uzatõmõ taleplerinin analizinde kullanabileceği
bir araca kavuşabilir.

Ağ diyagramõ tekniği ile hazõrlanan iş programlarõnõn sözleşme şartlarõ
gereği olmasõ halinde proje yöneticisi bu programlarõ hakediş ödemeleri,
tahakkuk ve nakit akõşõ projeksiyonlarõnda kullanabilir. Bu teknikle toplam
proje maliyeti analiz edilerek ilgili işlemlere dağõtõlmaktadõr. Böylece
programlar sadece süresel olarak güncellenmekle kalmamakta aynõ
zamanda (gerçekleştirilen işlemler üzerinden) yapõlan işin hakediş miktarõ
da elde edilmekte; değişen işlem hacmi nedenile, toplam proje bedeli de
artmakta veya azalmaktadõr. Proje yöneticisi buna dayanarak hakediş
ödeme raporlarõ ve güncellenmiş nakit akõş tahminlerini
(projeksiyonlarõnõ) hazõrlar.

Süre Uzatmalarõ/Etki Analizleri

Süre uzatõmlarõnõ ilgilendiren (süre uzatõmõ talepleri onaylarõ, reddedilen
veya bekleyen talepler ile ilgili) tüm bilgiler inşaat proje yöneticisi
tarafõndan her sözleşme veya proje için kaydedilip dosyalanmalõdõr.

Yapõma başlayõnca inşaat proje yöneticisi proje süresinde karşõlaşõlan
kritik gecikmelerin projeye süresel etkisini miktar olarak belirlemelidir.
Kritik gecikmenin hesabõ, ağ diyagramõ üzerinde kritik gecikmelerin proje
süresine etkisini saptayan bir tahmin yöntemi (süresel etki analizi) ile
yapõlõr. İş Programõ üzerinde yapõlacak bu çalõşma ve analizler, projenin
süresel kõsõtlarõnõn korunabilmesi açõsõndan önemlidir. Bu hesapta hedef,
bir kritik gecikmenin doğurduğu süresel etki miktarõnõ belirlemek ve onun
o günkü ve geçmiş gecikmelerle olan ilişkisini göstermektir.

Projenin başarõ şansõnõ artõrmak için sözleşmeye, yüklenicinin zaman etki
analizi hazõrlayõp onaya sunmasõ hususunda ayrõntõlõ bir prosedür
yazõlabilir. Bu prosedürde, ilgili analizin hazõrlanmasõ, onaya sunuş,
onaylanma biçimi ve revizyonlarõn mevcut programa nasõl alõnacağõ
belirtilmiş olmalõdõr. İnşaat proje yöneticisinin etki analizlerini yükleniciden
bağõmsõz olarak yapmasõ, kendisine bu konularõ yüklenici ile en erken
sürede tartõşma, pazarlõk etme ve sorunlara çözüm getirme olanağõnõ
verecektir.

Her süre � etki analizi, Master İş Programõna, geçerli iş koşullarõna, kritik
gecikmesi olan işin fiziksel miktarõna, kullanabilir işgücü, ekipman ve
malzeme potansiyeline dayandõrõlmalõdõr. Ayrõca, her durumun analizi,
sözleşme maddeleri, sözleşme çizim ve şartnameleri, yazõlõ ve sözlü
talimatlar, ve deneyimler õşõğõnda gerçekleştirilmelidir.
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Etki analizi raporunda şunlar bulunmalõdõr: işin gereği gibi tanõmõ ve
açõklamasõ, sözleşme maddeleri, çizim, şartname, eskizler v.s.�ye
göndermeler, etki değerlendirme hesabõnõn ayrõntõsõ (ağ diyagram hesabõ
ile yapõlan işin fiziksel miktarõ dahil) ve işin gecikme ile ilgili koşullarõ.
Buradan kritik gecikme üzerinde bir sonuca ve karara varõlabilir. Bu arada
bolluklarõn tüketilmesine ve buna bağlõ oluşabilecek gecikmelere dikkat
edilmelidir.

Süresel etki ve yüklenici talepleri arasõndaki bağõntõnõn sürekli izlenmesi,
karmaşõk bir iştir. Burada en basit yaklaşõm, malsahibi ve yüklenici
açõsõndan zamanõn para demek olduğunu; dolayõsõyla, gecikmelerin
derhal incelenip sonuçlandõrõlmasõ gereğini unutmamaktõr.

Gecikmeyi Kapatma Programõ

Zaman zaman inşaat proje yöneticisi çeşitli nedenlerle ortaya çõkan
gecikmelerin ve/veya süre kayõplarõnõn ortadan kaldõrõlmasõ hususunda
yüklenicinin yönlendirilmesini önermek zorunda kalabilir. Yüklenicinin
performans düşüklüğü nedeniyle iş programõnõn gerisinde kalmasõ
halinde malsahibi, sözleşmeye göre, yüklenicinin maliyeti kendisi
tarafõndan karşõlanarak gecikmeyi kapatmasõnõ isteyebilir. Bu tür haklar,
özellikle iş programlarõnõn ağ diyagramlarõ ile yapõldõğõ pek çok
sözleşmede bulunmaktadõr. Bazen de malsahibi, yüklenicinin performans
eksiğ inden kaynaklanmayan gecikmeler in kapat õ lmas õn õ
isteyebilmektedir. Genellikle bu tür istekler değişiklik talimatõnõn bir
parçasõ olarak dile getirilmekte ve yükleniciye, hõzlandõrmanõn gecikme ile
ilgili maliyeti, kanõtlanmasõ koşuluyla ödenmektedir.

İş Programõnda meşru nedenlerle gecikmenin ortaya çõkmasõ halinde
proje yöneticisi ve ilgili yüklenici, kalan sürede gecikmeyi kapatma (telafi)
olanaklarõnõ incelerler. Bu incelemede kritik işlemler ve geliştirilen telafi
programõ ile ilgili (onu etkileyecek) işlemlerin süreleri incelenir. İş
Programõ içinde bazõ aktivitelerin sõralarõ değişebildiğinden, bu sõralarda
değişiklik yapõlarak bir miktar süre kazanõlabilir. Bazõ işlemlerin süreleri
de iş gücünü artõrarak veya ilave destek ekipman kullanõlarak azaltõlabilir.
İşin süresinde bitirilmesi ve maliyet açõsõndan zamanõn tam (etkin)
kullanõmõ açõsõndan her türlü çaba gösterilmelidir. Her durum (olanak),
sözleşmenin ilgili maddeleri õşõğõnda incelenmelidir.

Hak Taleplerinin Değerlendirilmesi

Yapõm işinin sonuna yaklaşõldõğõnda veya iş tamamlandõğõnda, inşaat
proje yöneticisinin o güne kadar sonuçlandõrõlmamõş veya geçici
kabulden sonra sunulan hak taleplerinin incelenip karara bağlanmasõ
gerekebilir. Bu durumda inşaat proje yöneticisi malsahibine istekleri
doğrultusunda  anlaşmazlõğõn giderilmesi veya talebe karşõ kendisini
savunmasõ için gerekli bilgi ve raporlarõ hazõrlayarak yardõmcõ olur. İnşaat
proje yöneticisi her talep ile ilgili gerçeği araştõrmak, kanõt bulmak,
hukuksal inceleme yapmak, yarar ve zararõ fiyatlandõrmak gibi talep
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yönetimine (claim management) ilişkin hususlarda bir takõm özgün
öneriler sunabilir. Ayrõca inşaat proje yöneticisi talep miktarõnõn tümüyle
veya kõsmen azaltõlmasõ yönünde meşru savunmalar da hazõrlayabilir.

Haklõ bulunan taleplerde inşaat proje yöneticisi vakalarõ inceleyerek her
talebi mal sahibinin kabul edebileceği biçimde açõk ve somut olarak ifade
etmeli, kendisine bununla ilgili belge ve savunmalarõ sağlamalõdõr.

Her durum, sözleşmenin ilgili maddeleri õşõğõnda incelenmelidir.

Malsahibi kendine sunulan tüm talepleri bir hukukçuya inceletmelidir.

4.6  YAPIM SONRASI EVRE

Yerleşme Planõ

İnşaat proje yöneticisi malsahibinin projeden en kõsa sürede
yararlanmasõ, kolaylõkla gelir elde etmesi doğrultusunda, rahatça ve
düzenli biçimde taşõnmasõnõ sağlayacak bir yerleşme planõ hazõrlayabilir.
Bu plan, yüklenicilerin katkõsõnõ, sistemin yaşama geçirilmesini
(çalõştõrõlmasõnõ) eksik işlerin tamamlanmasõnõ, yetkili makamlarõn kontrol
ve onaylarõnõ, ruhsatlarõ (kullanma izinlerini) ve malsahibi personelinin
yapõya yerleşmesini kapsamalõdõr.


