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5. KALİTE YÖNETİMİ
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5.1 GİRİŞ

Bu bölümde kritik bir konu niteliğinde olan kalite yönetimi tartõşõlmakta ve planlama
/ tasarõm / yapõm süreçleri, inşaat proje yönetimi ve tesis işletmesinde kalite
hedefleri vurgulanarak, bu hizmetin ana hedef, felsefe ve unsurlarõ
açõklanmaktadõr.

Kalite yönetimi ile ilgili tanõmlamalar aşağõdadõr:

Kalite

Bütçe ve iş programõ, işlev, uyum,albeni, kamuoyu onayõ gibi tüm proje
gereklerini yerine getirmektir.

Kalite Yönetimi

Kaliteyi sağlayacak biçimde, ilgili kaynak ve işlemleri koordine ederek
yönlendiren prosedür ve yaklaşõmõ (sistemi) planlama, örgütleme, izleme
ve kaydetme sürecidir.

Kalite Kontrol

İşgücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve işçilik gibi proje
unsurlarõnõn plan, şartname, ilgili standartlar ve proje koşullarõna uygun
olup olmadõğõnõ saptamak amacõyla, sürekli biçimde yapõlan inceleme,
belgeleme (sertifikasyon) teftiş ve testlerdir.

Kalite Güvencesi

Kalite kontrol prosedürlerinin fiilen uygulandõğõnõ gösteren planlõ ve
sistematik incelemelerdir.

Sözleşmesinde proje yöneticisinden istenen çaba ne olursa olsun kalite yönetimi,
proje yöneticisi temel hizmetlerinin doğal bir parçasõdõr. Buna benzer biçimde,
inşaat proje yöneticisi ister tasarõm öncesi evrede, ister inşaat başladõktan sonra
veya arada hangi evrede işe alõnmõş olursa olsun ilk iş olarak kapsamlõ bir kalite
yönetim planõ geliştirip uygulamalõdõr.

5.2 ÖN TASARIM EVRESİ

Hedef

İşin bu evresinde hedef, proje süresince uygulanacak bir kalite yönetim programõ
hazõrlamaktõr.

Malsahibi Amaçlarõnõn Açõklõğa Kavuşturulmasõ

İnşaat proje yöneticisi malsahibi ile bir araya gelerek kalite yönetim
programõnõn hedef ve amacõnõ açõkça belirlemelidir. Mal sahibine  proje
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kalitesinin maliyet ve yararlarõ açõklanmalõ ve kendisi, kalite sürecinin
dayandõğõ esaslarõ (kavramlarõ) anlamalõdõr (benimsemelidir).

İşin Kapsamõ

İnşaat proje yöneticisi yapacağõ incelemede, tasarõmcõ ile ilgili iş
tanõmõnõn mal sahibinin onayladõğõ hizmetlerin çeşitli unsurlarõnõ açõk
biçimde kapsayõp kapsamadõğõnõ görmek isteyebilir. Bu çerçevede,
tamamlanacak proje için öngörülen başarõ kriteri (ölçütü) açõk biçimde
tanõmlanmõş ve anlaşõlmõş olmalõdõr. Bu husus, kalite yönetim planõn
temelini oluşturur. Proje yöneticisi, Amerika İnşaat Proje Yöneticileri
Birliği (CMAA) esaslarõna uygun olarak, tasarõmcõ sözleşmesini inceler ve
bunun öngörülen kalite standartlarõ ve (ilgili) proje kriterleri ile ne derece
bağdaştõğõnõ araştõrõr. Herhangi bir aktiviteye başlamadan önce
tasarõmcõ, kaliteyle ilgili tasarõm kriterlerini ve bunlarõn mal sahibi
isteklerine uygun olduğunu belirlemelidir.

Proje Organizasyonu

Kalite yönetim organizasyonu, tasarõmcõ, inşaat proje yöneticisi ve
malsahibinin tercihen kalite kontrol ve kalite güvence uygulamalarõndan
sorumlu kilit adamlarõnõ içermelidir.

Kalite Yönetim Planõ

Kalite yönetim planõ, tasarõm danõşmanõ ve mal sahibinden gelen istekler
doğrultusunda, inşaat proje yöneticisi tarafõndan geliştirilmelidir.

Kalite Yönetim Planõnõ tüm taraflar incelemeli, gereğinde plan
değiştirilmeli ve formel biçimde imzalanarak kabul edilmelidir. Gelecek
revizyonlar ardõndan, planõnõn güncellik ve etkinliğini koruyabilmesi için
değişiklik prosedürü hazõrlanmalõ ve değişiklikler, bu prosedüre göre
yapõlmalõdõr.

5.3 TASARIM EVRESİ
Hedef

Bu evrede hedef, tedarik işlemlerini başarõyla yürütmek ve projeyi
sözleşmedeki kalite gerekleri doğrultusunda gerçekleştirmek için,
kullanõlan iş programõna uygun olarak ihale (sözleşme) dosyasõ evrakõnõn
hazõrlandõğõ tasarõm sürecini yönetmektir.

Tasarõm Prosedürleri

Kalite yönetim planõ, tasarõmõn geliştirilmesinde malsahibi, kullanõcõ,
kamu yönetimi, ilgili kurum ve kuruluşlar gibi proje yetkililerinin onayõnõ
sağlayan tüm aşamalarõ göstermelidir. Bu plan aynõ zamanda üst düzey
tasarõmcõya tasarõm kriterlerini, hesaplarõnõ, çizim ve şartnameleri
inceleme olanağõnõ vermelidir.
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Evrak Kontrolü

İnşaat proje yöneticisi tasarõm evresinde, bir Evrak Kontrol Sisteminin
kurulmasõ için girişimde bulunmalõdõr. Bu sistem, her sözleşme ile ilgili
olarak hazõrlanan tasarõmlarõn, duyuru için onaylanan evrak ile birlikte
dosyalanmasõnõ sağlamalõdõr. Evrak  kontrol sistemi, fiyat teklifi alõndõktan
sonra inşaat süresince değişiklik çizimleri ve tüm geçerli (resmi)
zeyilnameler için de kullanõlmaktadõr.

Onaya Sunulan Tasarõmlarõn İncelenmesi

İnşaat proje yöneticisi, geliştirilerek onaya sunulan tasarõmlarõn
incelenmesi ve istenen kaliteye uygunluğunun saptanmasõ hususunda
tüm (ilgili) taraflara gerekli olanaklarõ sağlamalõdõr.

Tasarõm Kriterlerinin Değiştirilmesi

Tasarõm kriterlerinde gereken veya istenen değişiklikler, tasarõmcõ
tarafõndan yazõ veya andaç ile mal sahibine bildirilir, bir kopya da proje
yöneticisine gönderilir.

Kalite Kontrol

Tasarõmcõ, tasarõmõ geliştirirken kalite yönetim planõna uymalõdõr. Bu
husus, mal sahibinin veya sözleşmenin istediği kalite düzeyini
yakalayabilmek açõsõndan konsept ve hesaplar ile, malzeme seçim
prosedürlerinin varlõğõnõ denetleme yöntemlerini kapsar. Çizim ve
şartnameler açõklõk, eksiksiz olma ve tutarlõlõk açõlarõndan incelenmelidir.

Kalite Güvencesi

Tasarõmcõ kalite güvence planõna, kalite yönetim planõnõn bir parçasõ
olarak uyarken, kalite kontrol işlemlerinin yeterli düzeyde yürütüldüğünü
gösteren sistematik incelemelerde bulunmalõdõr. Kabul edilmeyen işlerle
ilgili tutanaklar, daha sonraki incelemeler ve tasarõm işinin sonundan
önceki girişimler için ayrõ bir dosyada saklanmalõdõr. Tasarõmcõnõn kalite
güvence konusundaki çabalarõnõ proje yöneticisi, mal sahibi adõna genel
hatlarõ ile inceler.

Keşifler

Tasarõmcõ keşifleri, kalite yönetim planõna uygun biçimde hazõrlamalõdõr.
Bu çerçevede ayrõntõlõ kontroller yapõlmalõ ve kalite güvence belgeleri
hazõrlanmalõdõr. İnşaat proje yöneticisi sözleşmesine bağlõ olarak, detay
yapõm (maliyet) keşiflerini ya da bunlardan bağõmsõz keşifleri sağlar.

Malsahibi Yetkileri

Ek iş ya da hizmetlerde istenen değişiklikler için yetkiler, profesyonel
hizmet sözleşmelerine uygun olarak dökümante edilmelidir.
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Yapõlabilirliğin İncelenmesi

İnşaat proje yöneticisi kalite yönetim planõna eklenmek üzere özgün bir
yapõlabilirlik programõ geliştirmelidir. Plan en azõndan tasarõm
programõnõn ayrõntõlõ incelenmesi, bazõ koşullarõ yerinde görmek için saha
ziyaretleri ve ilgili tasarõmlarõn ayrõntõlõ incelemesini kapsamalõdõr.
Yapõlabilirlik incelemelerinin sözleşme evrakõnõn en az %30 ve %60�õnõn
tamamlandõğõnda yapõlmasõ önerilmektedir. Yapõlabilirlik incelemesinde,
yerel inşaat piyasasõndaki beceri düzeyi ve tedarik olanağõ ile
malzemenin beklenen tedarik koşullarõ dikkate alõnmalõdõr.

Fizibilite (Maliyet / Yarar) Mühendisliği

Kalite Yönetim Planõna, projenin çeşitli aşamalarõnda fizibilite analizleri
yapõlmasõ hususunda maddeler konulmalõdõr. Eğer mümkünse, bu
incelemeleri yönlendirmek için sertifika sahibi bir fizibilite uzmanõ işe
alõnmalõdõr.

Yapõm Süresinin Kararlaştõrõlmasõ

Teklif öncesi iş programlarõnõn hazõrlanmasõnda kullanõlan yapõm süreleri,
belgelenmiş deneyimlere, tarihsel verilere ya da diğer kayõtlara
dayanarak belirlenmelidir.

Yapõmda Test İstekleri

Tasarõmcõ, yüklenici tarafõndan şantiye ve imalat yerlerinde yapõlmasõnõ
istediği özgün (spesifik) testlerin ayrõntõsõnõ vermelidir. Testler yerine
geçecek veya şart koşulan malzeme ya da ürün sertifikalarõ
açõklanmalõdõr.  İnşaat yapõlõrken test görevlerinin mal sahibi ve/veya
proje yöneticisinden kime ait olduğu açõkça yazõlmalõdõr.

Kalite Yönetim Şartnameleri

Proje Yöneticisi, yüklenicinin kalite güvencesi / kalite kontrol
sorumluluklarõnõ, organizasyon koşullarõ ile birlikte belirleyen kalite
yönetim şartnamesini hazõrlamalõdõr. Büyük projelerde yükleniciden,
yazõlõ bir kalite yönetim planõ uygulamasõ da istenebilir.

Kalite Güvencesi/Kalite Kontrol İsteklerinin Yerine Getirilmesi (Uygulama)

Sözleşme dokümanlarõ, yüklenicinin kalite yönetim planõ ile ilgili olarak
özel koşullar (maddeler) içerebilir. Kalite yönetim şartnamelerinde,
yüklenicinin kalite kontrol işlem ve kalite güvence çabalarõ ile ilgili olarak
spesifik (özgün) nitelikte onaya sunma koşullarõ bulunur. Yüklenicinin
kalite kontrol ve kalite güvence aktiviteleri kendisine hakediş
ödemelerinin ön koşulu yapõlabilir.
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Halkla İlişkiler / Kullanõcõnõn İncelemeleri

İnşaat proje yöneticisi, kullanõcõnõn tasarõm evrakõnõ anlamasõnõ
kolaylaştõrmalõdõr. Malsahibinin organizasyonun biçimine bağlõ olarak
tasarlama sürecinde, proje (son) kullanõcõlarõnõn, tasarõmlarõn periyodik
incelenmesine katõlmasõ, birçok hallerde uygundur. Kamusal projelerde
inşaat proje yöneticisi, projenin çeşitli yönlerden değerlendirilip
değiştirilmesi hususunda, toplum temsilcilerinden oluşan bir komitenin
kurulmasõna yardõmcõ olabilir. Özel projelerin tasarõm sürecinde ise,
kullanõcõ grubunun önde gelen kişilerinden oluşan bir komitesindeki çeşitli
bireylerin görüşleri alõnabilir.

Proje Finansmanõ

İnşaat proje yöneticisi, proje kalitesini etkileyen işlemler dahil, projenin
gerektirdiği fonlarõn kesinlik kazandõğõnõ, bunlarla ilgili koşullarõn yerine
getirildiğini ve bu durumun sürdürüleceğini saptayabilmelidir.

Proje İnceleme Toplantõlarõ

Proje inceleme toplantõlarõ tasarõm evresi boyunca ve iş bitene kadar
taraflarõn kilit adamlarõnõn katõlõmõyla, ayda bir kezden az olmamak üzere
düzenlenip yönetilmelidir.

Raporlar

Kalite Yönetim Planõ temel boyutlandõrmasõ, jeoteknik rapor gibi tasarõm
evresinde tasarõmcõdan istenen çeşitli tasarõm raporlarõnõ belirlemelidir.

5.4 TEKLİF VE İHALE (TEDARİK) EVRESİ

Hedef

Bu evrenin hedefi, tedarik sürecini tüm iç ve dõş kalite koşullarõna uygun
biçimde yürütmek, bunlarõ sağlayacak yüklenicileri seçerek, inşaat
sözleşmelerini zamanõnda ve başarõlõ biçimde gerçekleştirmektir.

Tedarik Planlamasõ

İnşaat proje yöneticisi, bu standartlarõn Süre Yönetimi bölümünde
belirtilen master programõnõ hazõrlarken hedeflerini ortaya koyar. Proje
Yöneticisi master programda, tedarik planlamasõnõn ihale aşamasõnda
istenen özel onaylarla birlikte, gerekli ilan ve ihale işlemlerine yer
verebilir.

İlan ve Teklife Davet

Bu konuda, kamu ve özel kuruluşlar için konulmuş olan standartlara
uyulmalõ ve proje için Kalite Yönetim Planõ ile tutarlõ değişiklikler
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önerilmelidir. Proje Yöneticisi bu aşamadaki toplantõlara, şantiye
ziyaretlerine ve zeyilname hazõrlanmasõna katõlmalõdõr.

Teklif Vereceklere Talimatlar

Birçok malsahibi, özel listeler hazõrlayarak piyasada sözkonusu işi
yapabilecek kalitede olanlarõ belirler veya seçer. İnşaat proje yöneticisi
bu aşamada teklif şartnamesinin hazõrlanmasõnda veya ön seçim
kriterlerinin belirlenmesinde, malsahibine destek olmalõdõr.

Teklife davet ile ilgili bu aşamada verilecek talimatlar açõk, kapsamlõ ve
davet veya ilan metnini tamamlayacak kadar kõsa (öz) olmalõdõr.
Talimatlar teklif vereceklere, tekliflerinin incelemeye alõnabilmesi için
dikkate almalarõ gereken koşul ve usulleri açõklamalõdõr.

Teklif Öncesi Toplantõ (Konferans)

Malsahibi, teklife çağrõ yaptõğõ her sözleşme için teklif öncesi bir toplantõ
düzenlemelidir. Bu toplantõya inşaat proje yöneticisi başkanlõk etmeli ya
da malsahibinin proje yöneticisine destek olmalõdõr. Toplantõya katõlan
teklif sahiplerine malsahibi ile kadrosu, tasarõmcõ ve proje yöneticisi vb.
kilit insanlar tanõştõrõlmalõdõr. Çeşitli projelerin birlikte olmasõ halinde,
master iş programõ dahil mevcut iş programõ, proje yöneticisi tarafõndan
incelenmelidir. Şantiye sahasõnõn gezilmesi önerilmeli hatta zorunlu
kõlõnmalõdõr. İnşaat proje yöneticisi, toplantõ ve inşaat sahasõ ziyaretinin
tutanaklarõnõ hazõrlamalõ; toplantõ sonrasõ ortaya çõkan talimatlar,
zeyilname yardõmõ ile teklif sahiplerine ulaştõrõlmalõdõr.

Tekliflerin Açõlmasõ ve Tutanağõnõn Hazõrlanmasõ

Yapõlacak ihaleler ile ilgili olarak teklif sürecinde veya öncesinde belirli
teklif sahiplerine diğerleri karşõsõnda haksõz avantaj sağlayacak bilgiler
kesinlikle sõzdõrõlmamalõdõr. Teklif aşamasõnda proje yöneticisi, tasarõmcõ
ve malsahibi, tüm teklif sahiplerine eşit ve adil olmak hususunda dikkatli
ve sağduyulu hareket etmek için işbirliği yapmalõdõr. Aksine bir yasal
düzenleme bulunmadõğõ sürece malsahibi ve varsa inşaat proje yönetici
temsilcisi, alõnan tüm teklifleri açtõktan sonra, durumu tutanağa
geçirmelidir.

İhale Öncesi Toplantõ (Konferans)

Malsahibi ve inşaat proje yöneticisi tekliflerin açõlmasõndan sonra, ihaleyi
kazanmasõ muhtemel teklif sahibi ile bir görüşme yaparak projenin süresi,
koşullarõ, maliyeti ve kapsamõ konusunda görüş alõş-verişinde
bulunmalõdõrlar. Bu iş, konulara göre, taraflar arasõ bir toplantõ veya
telefonla yapõlabilir.
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İhale (Sözleşmenin İmzalanmasõ)

Malsahibi veya inşaat proje yöneticisi ihaleyi kazanan teklif sahibine
usulüne uygun bir mektup yazarak, ihaleye katõlanlar arasõnda işi gereği
gibi yapabilecek ve en uygun fiyatõ veren teklif sahibinin kendisi olduğunu
bildirmelidir. Bu yazõ, malsahibinin ihaleyi verme niyetinin açõklanmasõ
olarak kabul edilmelidir. Bu duyurudan sonra, inşaat proje yöneticisi
yükleniciyi teminat mektubu, sigorta, teklif sahiplerine yönelik talimatlar
ve sözleşme evrakõ ile ilgili (özel) koşullar üzerinde aydõnlatõr.

5.5 YAPIM EVRESİ

Aşağõdaki açõklamalar, her projenin inşaat aşamasõnda dikkate alõnmasõ gereken
çeşitli kalite konularõ üzerinde yoğunlaşmõştõr. Bu hususlar her projenin ayrõntõlõ
kalite yönetim planõ hazõrlanõrken dikkate alõnmalõdõr.

Hedef

Bu aşamada hedef, yapõnõn sözleşme evrakõndaki koşullara uygun olarak
gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleşmenin belgelenmesidir.

Yapõm Öncesi Toplantõ (Konferans)

Kalite Yönetim Planõnda yapõm çalõşmalarõna başlamadan önce
malsahibi, inşaat proje yöneticisi, tasarõmcõ ve yüklenicinin, tüm projeyi
inceleyip tartõşacaklarõ bir toplantõya katõlmalarõ koşulu bulunmalõdõr. Bu
toplantõ, malsahibinin ihaleyi verme niyetini açõkladõğõ duyurudan sonra
ve işe başlama emrinden önce düzenlenmelidir. Toplantõda yüklenici,
malsahibinin ekibine, projeye genel yaklaşõmõnõ açõklamalõ ve kendi kilit
adamlarõnõ tanõştõrmalõdõr.

Yapõm Planlama ve Programlamasõ

Süre açõsõndan yapõm kalitesini yükseltmek için yüklenici, malsahibine
ayrõntõlõ bir iş programõ sunmalõdõr. Bu iş programõ,  yüklenicinin işi
sözleşmede öngörülen sürede bitireceğinin güvencesi bir belge
niteliğinde sayõlabilir. Bu programda sözleşme evrakõnda bulunan tüm
ara terminlere yer verilmeli ve proje yöneticisi, programõ sözleşme
koşullarõna uygunluğu açõsõndan inceleyerek uygulanmasõ için
onaylamalõdõr.

Testler ve Denetleme

İşin şartnameler ve malsahibinin istekleri doğrultusunda yürütüldüğünü
saptamak için inşaat proje yöneticisi, kalite yönetim planõ ve kendi
sözleşmesi çerçevesinde, yüklenicinin yaptõğõ işin denetleme ve
testlerinin gerçekleştirildiğini tercihen günlük olarak kontrol etmelidir. Bu
işler inşaat proje yöneticisinin görevleri arasõnda olmasõ halinde, hizmette
kalitenin sağlanmasõ açõsõndan Kalite Yönetim Planõnda kalite kontrol ve
güvence sistemine yer verilmelidir.
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Rapor ve Tutanaklar

İnşaat proje yöneticisi, projenin günlük denetleme çalõşmalarõnõ eksiksiz
belgelemelidir. Denetleme raporlarõndan başka proje ile ilgili veriler,
yazõşmalar, güncel fotoğraflar ile inşaata başlama emrinden önceki
fotoğraflar derlenmelidir. Yazõşmalar, yüklenici tarafõndan mal sahibinin
onayõna sunulanlarõ, onaylananlarõ; ayrõca onaya sunulan çizimleri, kayõt
defteri ve ruhsatlarõ v.s. kapsayabilirler.

Projede Değişiklikler

Projede herhangi bir değişikliğin belgelenip mal sahibi onayõnõn alõnmasõ
hususunda, sözleşme genel ve özel şartnamelerinde, değişik koşullar
öngörülmüştür. İnşaat proje yöneticisi, bu çeşit sözleşme dõşõ ek işlerin
inşaat süresi, maliyeti ve kalitesi üzerine etkilerini düzenli olarak inceleyip
değerlendirmekle yükümlüdür.

Evrak Denetim ve Dağõtõmõ

Proje Yöneticisi, sözleşmenin onaylanan plan ve şartnamelerinin denetim
ve dağõtõmõ ile evrak kontrolü hususundaki prosedürleri koyar. Kendisi
ayrõca değişen tasarõm, taslak, planlar v.s.�yi taraflara dağõtõr.

Sözleşmeye Uygun Olmayan ve Kusurlu İşler

Kalite kontrol ve güvence gerekleri, Kalite Yönetim planõnda
açõklanmalõdõr. Yükleniciler, kalite kontrol çalõşmalarõnõ kendi adamlarõ ile
sistematik biçimde denetlemelidirler. Şartnamelere uygun olmayan işler
periyodik olarak saptanmalõdõr. Yüklenici(ler) bu tür işlerin kaydedildiği bir
kayõt defteri tutmalõ ve kopyalarõnõ proje yöneticisine göndermelidir. Bu
kayõtlar, yüklenici tarafõndan gerekli girişim ve düzenleme yapõlõncaya
kadar saklanmalõdõr.

Hakediş Ödemeleri

İnşaat proje yöneticisi ve malsahibi hakedişleri ödeme süresine � böyle
bir sürenin malsahibi uygulama planõnda bulunmamasõ halinde � birlikte
karar vermelidirler. Proje yöneticisi mal sahibine bu hususta uygun bir
öneri sunar. Hakediş  formu, proje ile ilgili tüm maliyetleri, değişiklik
emirlerini ve toleranslarõ eksiksiz gösterecek biçimde hazõrlanmalõdõr.

Kesin Kabul, Dokümantasyon ve Eksik/Kusurlu İmalatlar Listesi

Projenin tamamlanmasõna yakõn, yüklenici şartnameye uygun olarak
projenin geçici denetimini isteyebilir. Bu denetlemede yükleniciden eksik
işler listesini çõkarmasõ istenir. Projenin kabulü, bu listedeki işlerin
tamamlanma ve kabulü ardõndan gerçekleşebilir. Bu evrede yükleniciye,
son denetlemenin, ilk eksik işler listesinde bulunan kusurlarõ gidermesi ve
sadece ufak eksikler kalmõş olmasõ halinde yapõlacağõ bildirilir.



Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde  kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.
60

Yapõnõn Kullanõlabilir Olmasõ

Bu deyim, şartnamelerde tanõmlanmalõdõr. Genellikle bu deyim, tesis,
yapõ veya sahanõn mal sahibinin amacõna uygun biçimde kullanõmõna
hazõr olduğu zamanõ (durumu) ifade eder.

Projenin Tamamlanmasõ (Geçici Kabul)

Projede kullanõlmasõ halinde bu deyim, şartnamelerde tanõmlanmalõdõr.
Bu deyim genellikle, tesisin kullanõmõnõ engellemeyecek ufak tefek
eksikler dõşõnda, esas itibari ile tamamlandõğõnõ mal sahibinin saptadõğõ
anlamõndadõr.

Kesin Kabul

Genellikle işin kesin kabulü, mal sahibinin yükleniciye bir �kesin kabul
sertifikasõ� vermesi ile gerçekleşir. Bu belge eksik ve yapõlmamõş bir iş
kalmadan sözleşmenin tamamlandõğõnõ gösterir. Böylece belge,
yüklenicinin kendisine teminat veren kuruluşa ve sigortaya sözleşme
çerçevesinde bir yükümlülüğü kalmadõğõnõ beyan eder.

5.6 YAPIM SONRASI EVRE

Yapõm sonrasõ evredeki kalite, önemli ölçüde, işin başõnda tam bir planlama
yapõlmõş, projenin daha önceki evrelerinde hazõrlõğa özen gösterilmiş, ayrõca
işyerinin uygun biçimde tasfiye edilmiş olmasõna bağlõdõr.

Kalite yönetim planõ, inşaat proje yöneticisinin montajõ yapõlmõş ekipmana ait
işletme ve bakõm el kitaplarõnõn inceleme ve uygulanmasõnda mal sahibine destek
olmasõnõ, garanti sürelerinin kontrolünde kendisine yardõm etmesini isteyebilir.

Kalite Yönetim Anlayõşõnõn Malsahibi İle Birlikte Değerlendirilmesi

Projenin ve proje yönetim hizmetlerinin yaklaşõk da olsa tamamlanmasõ
üzerine, inşaat proje yöneticisi, projenin genel kalite yönetimini mal
sahibiyle değerlendirerek görüşebilir. Bu kapsamda, kandisinin inşaat
proje yönetimi çerçevesinde harcanan çaba ve elde edilen yararlarõ
malsahibi ve kilit adamlarõyla objektif ve ayrõntõlõ biçimde tartõşarak
değerlendirmesi önerilmektedir. Bu husus, tüm taraflarõn proje süresince
edinilen deneyime dayanarak, ileriki projelerde kalitenin artõrõlmasõnõ
sağlar.

Kesin Rapor ve Öneriler

İnşaat proje yöneticisi mal sahibine, tüm proje ile ilgili kesin raporunu, bu
projede karşõlaşõlmõş olan ve ileriki işlerde yeniden değerlendirilmesi
gereken işlemler üzerindeki önerileriyle birlikte sunar. Bu hizmetler işe
başlarken proje yöneticisinin (malsahibi ile birlikte geliştirilen)
sözleşmesine yazõlmalõdõr.


