ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri Hazırlığı ve
Yönetimi (FIDIC - Kırmızı Kitap ve Sarı Kitap)
Amaç
Fransızca isminin kısaltması (Fédération Internationale Des
Ingénieurs-Conseils)
olan
“FIDIC”
ismiyle
bilinen
organizasyon, inşaat sektöründe, standart sözleşme genel
şartları içeren kitaplarıyla tanınmaktadır. FIDIC tipi
sözleşmeler (Özellikle Kırmızı Kitap ve Sarı Kitap) Amerika,
Avrupa, Asya ve Afrika dahil dünyanın her yerinde, özel
sektör, Avrupa Birliği Projeleri ve Dünya Bankası projeleri
dahil olmak üzere binlerce sözleşmede (Altyapı, üstyapı,
enerji yatırımları, vs.) kullanılmaktadır. Dolayısıyla gerek
Müteahhit firmalar gerekse Müşavir firmalarda bu konuda
uzmanlığa gereksinim duyulmaktadır. Öte yandan, inşaat
sözleşmelerinde FIDIC genel şartlarını kullanan İşverenler
de (Avrupa Birliği fonlarından yararlanan kurumlar vs.)
sözleşmenin özel şartlarını yazma noktasında kendi
kapasitelerini oluşturmak veya bu konuda uzmanlardan
teknik destek almak zorunda kalmaktadırlar.
Kimler Katılabilir?
 FIDIC şartlarıyla inşaat işlerine teklif veren/yürüten
Müteahhit Firmalarda veya bu tip işlere kontrollük/ teknik
danışmanlık veren Müşavirlik firmalarda veya FIDIC
sözleşmeleri hazırlayarak yöneten İşveren kuruluşlarda
çalışan İnşaat Mühendisleri/Sözleşme Yöneticileri ile ODTÜ
İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olup bu dersi
almamış olan, ama İnşaat Yönetimi (Construction
Management)
dalında
lisansüstü/doktora
çalışması
yapmayı planlayanlar.

Başvuru Koşulları


İnşaat Mühendisi/Mimar/Hukukçu olmak
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Süre – Eğitim Dili
 Programın toplam süresi 30 saattir.
 Ardışık 5 hafta sonunda, Cumartesi ve Pazar günleri günde
3 saat.
 İngilizce (Ders notları ve sunum) ve Türkçe (Açıklamalar)
Belgelendirme
 Programın minimum 21 saatine katılanlara Katılım
Belgesi verilecektir.
Eğitmenler
 Ebru Yılmaz İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu Başlıkları
1-

2-

34-

5-

HAFTA:
-Introduction to the course, Notion of a “Contract” and its legal basis,
-“How a construction contract works?”, The link between Supervision
and Works contracts
-What is FIDIC? General Information about FIDIC family of contracts,
Comparison of types of FIDIC books as per their applications
-Main Actors in a FIDIC contract and their roles and responsibilities.
First Case Study (On types of FIDIC Books)
-Drafting a works contract, Essence of Particular conditions
- Discussion on the first Case Study
-Main provisions of Red and Yellow Books
-Variations and Adjustments, Delay and Extension of Time, Taking over
process
- Settlement of Disputes – Second Case Study (On FIDIC contract)
-Discussions on the Case Study
- Questions and answers about FIDIC Conditions of Contract
(Discussions in class)

2/2

