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Başlangıç
TRAIN TO CAP projesi inşaat sektöründe altyapı inşaat projelerinde proje yönetiminin
geliştirilmesi ihtiyacının bir sonucu olarak Kasım 2010 yılında başladı.
Projenin amacı:
* Altyapı ile ilgili inşaat projelerinde uyuşmazlık ve hak iddiası konuları ile alakalı
sorunları en aza indirmek
* Risk yönetimi ve uyuşmazlık ve hak iddiası işlemlerinde prosedürlerin şeffaflığını
artırmak
* Online platform üzerinden uzaktan eğitimlere erişimi artırmak
Hedef kitle
Deneyimli mühendisler, yöneticiler, proje yöneticileri, inşaat yöneticileri, mühendisler
(FIDIC), inşaat şirketlerinin diğer yönetim kadrosu, herhangi bir Avrupa ülkesinde
uluslararası çapta proje yönetebilecek yerel otoriteler, kamu kuruluşları,
Çalışmalar
İki adet ortaklar toplantısı yapılmıştır: Varşova’da Kasım 2010’da ve Ancona’da Mart
2011’de.

TTC eğitimlerinin içeriği hakkında
TTC projesinin ürünleri arasında yer alması muhtemel bilgilerin tespiti için ilgili proje
yararlanıcılarının bilgisine başvurulmuş ve anket çalışması yürütülmüştür.
Bu araştırmanın sonuç raporu projenin web sitesinde mevcuttur: http://www.traintocap.eu
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Proje ürünleri
Risk yönetimi ve uyuşmazlıkla ilgili özel eğitimler projenin hedef grubunun mesleki bilgi,
beceri ve arka planlarını geliştirmekte etkili olacaktır. Bu özelliklerin inşaat sektöründeki
çalışan profilinin Avrupa ve uluslararası inşaat projelerine katılımlarını olumlu yönde
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu sayede, Avrupa’da inşaat ve altyapı projelerinde
görülen risklerin ve uyuşmazlık problemlerinin en aza indirilmesi planlanmaktadır. Proje
kapsamında aktarılan bilgilerin ve sektöre kazandırılan yeteneklerin projelerin
uygulanması esnasında yaşanan iletişim problemlerinden sakınmayı ve özellikle aday
ülkelerin bu konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği fonlarından yararlanma olasılığını
artıracağı düşünülmektedir.

Yeni ne var?
Risk ve anlaşmazlık yönetimi ile ilgili iki modül.
Başlık: İnşaat Tedarik stratejisi
Bölüm 1: Giriş - Şirket stratejileri ile ilgili problemler, AB projeleri, ihale sürecinde
yaşanan zorluklar.
Bölüm 2: İnşaat projeleri ön fizibilite ve fizibilite aşamaları
Bölüm 3: İnşaat hukuku (AB direktifleri ve proje ortaklığına dahil ülkelerin özel ulusal
düzenlemeleri)
Bölüm 4 İhale Süreci (http://www.ogc.gov.uk, AB ihale rehberliği kullanım bilgileri)
Bölüm 5: Özel Bölümler:
 zaman planlaması
 finans
 çevre
 kalite
 iş yeri güvenliği
Bölüm 6: Örnek uygulamalar
Bölüm 7: Ek okuma
Başlık: Gecikmeler ve inşaat projelerinde aksamalar
Bölüm 1: Giriş - Proje değişiklikleri,varyasyonlar,hak iddiaları, mevzuat ile ilgili sorunlar
Bölüm 2: Müşteri sunumu ve ekip seçimi
Bölüm 3: Tasarım ve dokümantasyon kontrolü (teknik şartname,sözleşme belgelerindeki
tutarsızlıklar).
Bölüm 4: Proje maliyet kontrolü: değerlendirme, gecikmiş ödemeler
Bölüm 5: Proje zaman kontrolü: Planlama, gerçekleştirmedeki gecikmeler
Bölüm 6: Örnek uygulamalar
Bölüm 7: Ek okuma
Modüller üzerinde çalışmalar başlamıştır.
Mevcut işlerdeki ilerlemeler hakkında ilerleyen TTC Bültenlerinde bilgi verilecektir
TRAIN TO CAP projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin
www.traintocap.eu
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