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• Yerli şirkətlərdə tətbiq
• Çətinliklər

• Üstünlüklər

• Tətbiqi araşdırma



PM Təlimatları və Normativləri



• Mace

• Aecom

• Hill International

• Inprocon

• Ümumi Podratçılar
• Codest
• Dia Holding 
• Strabag
• Tekfen
• Halla
• ILK

Ekspatlar tərəfindən əvvəlki tətbiqlər



Uğursuzluğun başlıca səbəbləri:
• Yerli bazar çərçivələrinin, proseslərinin və biznes tərzlərinin aydın

başa düşülməməsi

• Lokalizasiya etməməkləri (xarici mütəxəssislərin yerli işcilər ilə əvəz
olunmaması)

• Layihə idarə etmə Sistemin olmaması

• Bir çox şirkətlər öz Know-How yanaşmasını yerli bazara
mənimsətməmişdir. Sistemin işləmə prosesi yerli mütəxəssislər ilə
paylaşılmadığı üçün, mənimsənilib təkrarlana bilməmişdir. Bu da
hazırki şəraitdə rəqabətə davamlılığın olmamasına gətirib
çıxarmışdır.

• Şirkətlərin bəziləri sistemi sadəcə qavrayıb tətbiq etməmişdir.

• İşəgötürmə zamanı, bir çox faydalı iş qabiliyyəti olan və sistemin nə
olduğunu anlayan müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşan işçilər tapmaq
mümkündür. Ancaq bütöv şəkli görüb sistemi anlayan işçiləri
tapmaq hələ də çətindir.

Nəticə etibarilə, uğursuzluqlar sistemdən deyil, cari şərait 
və yanaşmadan qaynaqlanmışdır.

Sistemi tətbiq etməyən şirkətlər, 
işcilərinin professionallığı və iş 

keyfiyyətinə baxmayaraq 
uğursuzluğa uğramışdır

Uğursuzluqlar



• SƏTƏM mədəniyyəti

• KT/KN

• Planlama

• Maliyyə nəzarəti

• Sənədlər dövriyyəsi 

Yuxarıda qeyd olunanlar yalnız Daşınmaz Əmlak
İnkişafı biznesində yer alan böyük oyunçuların gəlişi
sayəsində yerli bazarda təkmilləşdirilmişdir.

Tam sistemi olan və düzgün 
tətbiq edib inkişaf edən şirkətlər 
işçilərin professionallığından asılı 

olmadan uğur qazanmışdır.

Nailiyyətlər



Yerli şirkətlərdə tətbiq



• Mədəniyyət
- Sifarişçilər, podratçılar, dizaynerlər və digər

oyunçular şəffaf və ətraf-mühitə həssas olan
sistemlərin uğurlu tətbiqi üçün öz mövcud
biznes mədəniyyətlərini dəyişməlidirlər.

• Əsaslandırma/bəraət qazandırma
- Bir çox sifarişçilər sistemdə uğura doğru

dəyişiklikləri işə maneə olaraq gördükləri
üçün sistem haqqında görüş və yanaşmanı
əsaslandırmaq çətinləşir.

• Dəyişikliyə qarşı müqavimət

• Köməkçi PM vasitələrinin istifadəsinin
“əlavə xərc” olaraq qarşılanması

Çətinliklər



• İşlərin izlənə bilməsi və şəffaflığı

• Xərclərdə azalma

• Vaxta qənaət

• Daha yaxşı keyfiyyət

• Layihənin uğur şansının artması

• Tərəfdaşların gözləntilərinin qarşılanması

• Dəyişikliklərin daha yaxşı idarə olunması

• Hesabatların verilməsi

• Əsaslandırma və ya digər bürokratik
məsələlər üçün daha az vaxtın sərf
olunması

• İnsan faktoru risklərinin azaldılması

Uğurlu tətbiqin səmərəliliyi



• RIBA və BS sistemlərinin tətbiqi ilə Pilot
layihə olaraq “Lankaran Springs and
Wellness Resort” yerli mütəxəssislər
tərəfindən həyata keçirilir

• Nailiyyətlər
• 3 il Fast Track

• 20% xərc qənaəti

• Öyrənilən dərslərin gələcək layihələrdə
tətbiq olunması

Tətbiqi araşdırma – LSWR Layihəsi



Tətbiqi araşdırma – LSWR Layihəsi
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Tətbiqi araşdırma – LSWR Layihəsi

Cədvəllər və Monitorinq

Maliyyə axını və 
Dəyişikliklərin
İdarəolunması



• Əvvəlki layihələrdə öyrənilən dərsləri 
paylaşırıq

• Müxtəlif tipli ERP sistemlərin tətbiqini 
həyata keçiririk (Aconex və 1C)

• BIM yanaşmanın bütün dizayn 
işlərində (2D-3D) tətbiqinə başlayırıq 
və daha sonra bütün layihə 
idarəetməsində (4D-7D) tətbiq etmək 
niyyətindəyik

• Müxtəlif sistemləri qarşıya qoyulan 
məqsədlərə uyğunlaşdıraraq tətbiq 
etməyə çalışırıq

Hazırda nə edirik



Hazırda nə edirik

Mədəniyyəti dəyişməyə çalışırıq

- Təchizat seminarları
- Kick-off meeting-lər
- Sənədlərin hazırlanma prosesinə 

dəstək
- ERP sistemləri üçün təlimlər
- SƏTƏM təlimləri
- və s.



Son

Diqqətiniz üçün təşəkkürlər!


