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Yat›r›mlar›n Siparifl, ‹thalat veya Dahili Sat›n Alma ve Montaj Aflamas›nda Dikkat Edilecek Hususlar

     Yat›r›ma bafllarken yer seçimi ve altyap› ile ilgili hususlar 3. Bölümde detayl› verilmiflti. fiu
ana kadar gerçeklefltirdi¤imiz yat›r›mlar›n de¤iflik evrelerinde bir çok sorunla karfl›laflt›k.
Bunlar›n çözümü bize ya zaman kaybettirdi ya da hesapta olmayan ek harcamalara yol açt›.
Ço¤u kez gözden kaçan veya yeterince önemsenmeyen bu hususlar› burada uyar› fleklinde
de olsa yat›r›mc›n›n dikkatine sunmakta fayda vard›r.

Yat›r›ma Bafllarken :
• ‹leride iflletmeyi yönetecek kiflinin bir an önce göreve bafllat›lmas›nda ve bu kiflinin yat›r›m

süresince tüm faaliyetleri izlemesinde fayda vard›r.

• Malzemeler gelmeden flantiye binas› ve arazinin ihatas› tamamlanmal› bu arada güvenlik
görevlisi ifle bafllat›lmal›, k›ymetli malzemeler depoya al›nmal›d›r.

Siparifl ve Sat›nalma Aflamas›nda :
• Seralar siparifl edilirken 4. bölümde belirtildi¤i gibi bir ifl ak›fl flemas› haz›rlanmal› ve bu

flemada yurtd›fl› siparifllerde nakliyedeki muhtemel gecikmeler hesaba kat›lmal›d›r.

• Siparifl sözleflmesinde, rüzgar h›z› ve seraya binen yük limitleri gibi hususlar aç›kça
belirtilmeli ve garanti kapsam›na al›nmal›d›r.

• Sera imalatç›s› taraf›ndan görevlendirilen montaj supervizörü (gözetmeni)’nün montaj
bitinceye kadar iflin bafl›nda bulunmas› sözleflmeye dahil edilmelidir. Bu husus, montajda
oluflacak hatalardan imalatç›n›n sorumlu tutulabilmesi aç›s›ndan önemlidir.

 • Sera siparifli ile birlikte termal örtüde isteniyorsa bu örtünün markas› ve tipi aç›kça
belirtilmelidir. Çünkü markalar aras›nda kalite ve fiyat fark› vard›r.

• Sipariflin CIF baz›nda anlaflmaya ba¤lanmas› daha uygundur. Haftay› geçen gecikmeler
için hafta baz›nda cezai flart konulmas›, yat›r›m›n öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için
gereklidir.

• Sera projesine teflvik al›nmas›nda  yarar oldu¤u kadar bir ölçüde gerek de vard›r.  Sera
ithalat›n›n içerisine plastik örtü de dahil edilmifl ise plasti¤in ithalat›n›n projenin teflvikli olmas›
halinde mümkün olabilece¤i unutulmamal›d›r.

• Teflvik belgesinin ekinde yer alan global listedeki malzeme ve ünite isimleri ve miktarlar›
ile ithal evrak›ndaki ve faturadaki isim, tan›mlama ve miktarlar›n birbirlerini tutmas›na ve
malzemeyi yeterince tan›mlay›c› olmas›na özen gösterilmelidir.

Montaj Aflamas›nda :
• Montaj ekibinde çal›flan iflçilerin çal›flma süresince sigortal› olmalar›, montaj› üstlenen

firma ile görüflülerek garanti alt›na al›nmal›d›r. Aksi halde montaj esnas›nda meydana gelebilecek
her türlü ifl kazalar›nda, yat›r›mc› firma iflveren olarak kabul edildi¤i için do¤rudan sorumlu
tutulacakt›r.

• Montaj iflçili¤i ile ilgili sözleflme yap›l›rken sera ayaklar› ve çevre duvar› ile ilgili beton
iflçili¤i mümkün oldu¤u ölçüde montaj ifline dahil edilmelidir. Sözleflmeye tüm gecikmeler için
cezai flartlar konulmal›d›r.
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