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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK İHALE (E-İHALE) SİSTEMLERİ 

VE YAPI ENFORMASYONU MODELLEMESİ ENTEGRASYONU: ÖRNEK 

BİR ÇALIŞMA 

ÖZET 

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle inşaat sektöründe 

büyük gelişimler kaydedilmiştir. İnşaat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan 

ihale süreçleri de enformasyon ve bilgi teknolojilerinden beslenmiş ve ihale işlemleri 

de elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. İnşaat sektöründe 2000’li yılların ba-

şından beri elektronik ortamda ihale işlemleri yapılmaya başlansa da diğer sektörlerle 

karşılaştırıldığında kullanım oranı açısından geri planda kalmıştır. 

İnşaat sektöründe, küresel pazar koşullarında rekabetçi, şeffaf, kaliteli ihalelerin ger-

çekleşmesi açısından büyük önem arz eden E-İhale işlemlerinin etkin uygulanamayı-

şı, sektörün gelişimi açısından çok kritiktir. Yapılan literatür araştırmalarında görülen 

odur ki; E-İhale hizmetlerinin inşaat sektöründe uygulanamayışı sektörün kendine 

has karmaşık ve belirsiz yapısı, her projenin tek olması, yapısal olmayan ürün ve 

hizmetleri içermesi gibi sektörün doğal yapısından kaynaklandığı gibi, inşaat şirket-

lerinin de kültürel, birlikte çalışabilirlik (interoperability), altyapı, gizlilik, yasal, 

maliyet, uyumluluk v.b. gibi başlıklarda sıralanan değişime gösterdikleri dirençten 

kaynaklanmaktadır. 

Literatür araştırmaları ışığında, Dünya’da inşaat sektöründe E-İhale sistemlerinin 

etkin uygulanamayış problemine çözüm olarak Yapı Enformasyonu Modellemesi 

(BIM) kavramı üzerine çalışıldığı görülmüştür. BIM, inşaat sektöründe parçalanmış-

lığı azaltarak işlemlerin etkinlik ve etkililiği arttırır. Bina yaşam dönemi boyunca, 

tasarım ve proje verilerini yönetmek için bir metodoloji öneren BIM, kendi içinde 

uyumlu bir kurallar, süreçler ve teknoloji bütünüdür. BIM, inşaat sektöründe tüm 

paydaşlar için çözümler üretip, koordinasyon içerisinde birlikte çalışmayı mümkün 

kılmakla birlikte, detaylı modellemeler ve performans analizleriyle binaların karma-

şıklığını ve belirsizliğini ortadan kaldırıp, inşaat sektöründe yeni ufuklar açmaktadır. 

Bu nedenle bu tez çalışmasında, inşaat sektöründe E-İhale hizmetleri ve Yapı En-

formasyonu Modellemesi bütünleştirilmesi, kullanılan terimler ve gerekli teknolojiler 

ile detaylandırılarak anlatılmıştır. Tez çalışmasında örnek olarak, Türkiye Elektronik 

Kamu Alımları Platformu (EKAP), yapım işleri başlığı altında araştırılmıştır. Dün-

ya’da E-İhale uygulamaları konusunda sofistike bir uygulama olan Güney Kore E-

İhale uygulaması (KONEPS), EKAP ile karşılaştırılmış, sonuç olarak EKAP-BIM 

entegrasyonu önerilmiştir. 

Araştırmanın giriş bölümünde, problemin oluşması ve bu probleme yönelik sonuçları 

içeren literatür araştırmasına yer verilmiştir. Yine tez çalışmasının literatürdeki yeri, 

amacı, kapsamı ve kullanılan yöntem giriş bölümünde anlatılmış, çalışmanın genel 

çerçevesi belirtilmiştir. 
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İkinci bölümde, inşaat sektöründe Elektronik İhale kavramı anlatılmış, ihale sistem-

lerinin tarihsel gelişimine yer verilmiştir. İnşaat sektöründe, E-İhale sistemlerinin 

tüm bileşenleri, faydaları, kullanımını engelleyici bariyerleri ve kullanımını destek-

leyici faktörlerle analiz edilerek, sonraki bölümler için ilgili altyapı hazırlanmıştır. 

Üçüncü bölümde, tez çalışmasında ikinci bölümde belirtilen problemlere çözüm ola-

rak sunulan Yapı Enformasyonu Modellemesi kavramı, uygulamaları, araçları, kulla-

nımındaki faydaları, sürdürülebilirlikle ilişkisi, kulanım risk ve zorlukları, adaptas-

yon çalışmaları ve potansiyel kullanım alanları anlatılarak, inşaat sektöründeki öne-

mine dikkat çekilmiştir. E-İhale sistemi ve SOA4BIM bütünleşmesine yönelik bir 

model önerisinden söz edilmiştir. Bu noktadan hareketle günümüz inşaat sektörünün 

BIM’e duyduğu ihtiyaç ortaya konulmuştur.  

Dördüncü bölümde, Türkiye Kamu E-İhale Uygulaması EKAP ve Güney Kore Ka-

mu E-İhale uygulaması KONEPS teknolojik altyapıları, hukuksal prosedürleri, gü-

venlik işlemleri, finansal yaklaşımları, yapım işleri performanslarıyla ele alınıp tanı-

tılıp, karşılaştırılmıştır. EKAP konusunda detaylı bilgi alabilmek için Kamu İhale 

Kurumu Elektronik İhale İşlemleri AR-GE binasına gidilerek, Kamu İhale Uzmanı 

Ümit Alsaç ve Fujitsu Uygulama Müdürü H. Onur Cebeci ile görüşülmüştür. 

EKAP’ın kullanıcı deneyimi konusunda bilgi almak için ise, İTÜ Yapı İşleri Teknik 

Daire Başkalığı İhale ve Satın Alma Birimi’nden Türkan Kap ile görüşülmüştür. Ay-

rıca bölüm sonunda sofistike bir uygulama olan KONEPS’in mevcut E-İhale sistemi, 

BIM entegrasyon stratejileri ve adaptasyon örnekleri anlatılmıştır. Tez çalışmasının 

sonucunda, olası bir EKAP ve BIM ortak modelinin, Türk inşaat sektörüne getireceği 

faydalar göz önüne alınmış, sistemin EKAP içerisinde nasıl işleyebileceği ortaya 

konulmuştur. 

Araştırmanın sonuç ve değerlendirme bölümünde, problemin söz konusu çözüm öne-

rilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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ELECTRONIC PROCUREMENT SYSTEMS AND BUILDING 

INFORMATION MODELING INTEGRATION IN CONSTRUCTION 

SECTOR: A CASE STUDY 

 

SUMMARY 

In todays world, by development of information and communication sectors, 

construction sector has made a great progress. One of the important components of 

the construction, procurement terms are also affected by the improvements on the 

field of the information and communication sector,  electronic medium has became 

an environment for procurement process.  Although electronic medium has been able 

to be used for procurement terms since 2000’s, in contrast with the other sectors 

which use e-procurement terms, the utilization of it in construction sector has fallen 

behind. 

In construction sector  in order to deal with competitive, transparent and qualified 

procurement process, e-procurement process is crucial and also inefficent usage of 

this technology has a great impact on the construction sector considering the 

conditions of the global market today. According to the literature research done, 

inaffective usage of e-procurement terms in construction field is an outcome of 

complex and immature nature of the construction sector, the uniqueness of each 

project and also unstructured content of the sector. Furthermore, regarding the search 

results, this inaffective usage is resulted also from the resistance of construction 

firms to alteration of some factors like cultural, cooperative, infrastructure, 

confidentiality, legal and expenditure.  

According to the literature search done, as an alternative solution way to these 

factors that prevent effective usage of e-procurement terms for construction business,  

Building Information Modeling is being worked on. BIM eliminates the complexity 

of the problems of construction business, helping to increase efficieny and 

effectiveness. Besides, during the construction period, it offers a methodolgy that 

allows to manage the data for creation and project with its coordinated, 

wellorganized nature. It creates solutions for the all partners of construction sector 

and provide all the partners to work in a harmony . By its detailed and welldesigned 

technology, it serves to find out the anlayses for modellation and performance, at the 

end with these detailed work, it helps to diminish the complexity for construction and 

opens up new horizons. 

So in this thesis work, the services for e-procurement and BIM integration for 

construction sector is explained  with its all terms and required technology. As an 

example, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) is examined in detail 

in terms of construction, and it is compared with one of the most sophisticated 

application for e-procurement  application for all around the world, KONEPS, South 

Korean e-procurement application. Lastly, throughout the outcomes of the search for 
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both e-procurement applications  EKAP-BIM integration is suggested for new 

solutions over construction sector.  

At the intoduction of the thesis, literature search for the problems and possible 

solutions for these problems are mentioned. Besides, the importance of this thesis 

work, content and the purpose of this work is explained with the details of the 

methodology which was used for the detection of the data for this search, and a brief 

outline is drawn at the end of this part. 

In the second chapter, the notion, generally procurement systems and e-procurement 

idea are stated and a brief chronology is provided for showing the development of 

this idea throughout the past. By detailed research for all of the component of the e-

procurement terms, the possiple barriers for using it and advantegeous sides of usage 

is analysed and the supporting data for next steps are included.   

In the third chapter BIM notion is illustrated, as a suggested solution for the 

problems it is explained and contextualized in all terms, applications, tools, the 

advantageous sides, risks and possible difficulties for usage, the adaptation period 

and possible area of utilization, by doing so the importance of this model is 

highlighted. Additionally, The importance of BIM  for  sustainable buildings is 

explained and its relationship with certification systems like Leed , BREAAM is 

emphasized. For the accurate BIM adaptation strategy the BIM Project Execution 

Planning Model and Autodesk BIM Deployment Model is pointed out. The BIM 

solutions to the lack of e-procurement usage in construction sector is explained. As 

the most important problem ‘interoperability’ is pointed out. As the solution to the 

interoperability problem BIM technology is dealed with all aspects and supporter 

technologies are explained those are MDA(Model Driven Architecture), SOA (Ser-

vice Oriented Architecture) and Cloud Computing. Additionally, the combination of 

these new technologies a model is submitted that is called SOA4BIM. SOA4BIM is 

dealed with the example to show the relation with e-procurement usage. As a result, 

the necesscity for BIM usage for  construction sector is presented.  

In the fourth chapter, Turkey Public e-Procurement application (EKAP) and South 

Korea Government e-Procurement application KONEPS are introduced and 

compared in terms of technological infrastructures, legal procedures, security, 

operations, financial approaches. In this part also the site visit which is done in order 

to get detailed information about EKAP, visit to Public Procurement Authority Offi-

ce, Electronic Procurement R&D Department and the evaluations of the interview 

with  Public Procurement Authority Specialist Ümit Alsaç, Fujitsu Application 

manager H. Onur Cebeci is mentioned. And also the outcomes of the interview with 

Turkan Kap, from ITU Technical Department of Construction Contracts and 

Purchasing Unit, in terms of the usage experiences for EKAP is illustrated. It is seen 

that, in construction sector by using EKAP, the organizations couldn’t send the 

electronic tender. The reasons are researched and the structural feature of the Turkish 

Construction sector and the Turkish Public Procurement Law are came into view as 

two main important problem. The alternative solutions are stated for the mentioned 

problems. On the other hand, as a sophisticated application because its techbological 

leadership, open source nature  and operational efficiency among the public e-

procurement applications all over the world KONEPS’s e-procurement is discussed, 

BIM integration strategies and adaptations illustrations are included. Especially, 

KONEPS is dealed with the point of construction sector. The government roles in e-

procurement strategies in construction sector and as a governmental procurement 
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foundation KONEPS is analysied with its future goals. Furthermore,  as an important 

strategic association about online public procurement PEPPOL (Pan-European 

Public Procurement Online) is expressed. By making e-procurement implementation 

easier across the Europe its importance and features are explained.  At the end of the 

chapter, the suggested solution an alternative integration of EKAP and BIM, benefits 

is listed and how the operation could be a part in EKAP is set forthed. 

At the result and discussion part of this search, the suggested solutions for the 

problems is considered. In this regard, to achieve the EKAP BIM integration, the 

technical staff and training activities should be supported and provided by 

government. For this purpose the KONEP’s BIM strategy can be used as an 

reference. Moreover, BIM Execution Model and Autodesk BIM Deployment Model 

should be used as guides, by using their systems the adaptation time would be 

shortened. To support the BIM adaptation the government should arrange the public 

procurement law by adding new items to extent BIM usage. Forexample, the 

building societies should be obligated to use BIM for the projects thoset are over  a 

significant determined  budget. 

In the proposed BIM-EKAP integration legal or private entity who will send tenders 

should be a member of a related BIM pool in the EKAP. In this way, the related 

entitites can access to the project design approaches, performance anaysies, planning 

schedule, the brief information that would be required for the tender. Additionally,  

with this implementation the tenderer will make correct assessments for the time and 

budget of the project. By this way in the traditional market conditions, the approach 

to the project delivery system will change. In the EKAP- BIM pool, due to the access 

to the model of the project, the entities can use IFC standart file format exchanger 

and they may have chance to determine their performance by converting the model 

format and making open for the other sofware tools. 

In Turkey the construction sector is benefited from EKAP insufficiently, because  as 

stated before building societies couldn’t send tender in electronic media. Technically 

in the EKAP the Private Cloud System and Service Oriented Architecture 

infrastructure  should be improved as regards to the BIM technical requirement. 

Thus, nowadays EKAP doesn’t allow to load the files that are over 40mb, in the 

construction sector this condition is very restrictive. The new software design 

approaches can be used like Model Driven Architecture, and the entities should be 

informed about the software tools and infrastructure. By using BIM and new softwa-

re options, the EKAP will receive tender in elecronic media by working in BIM 

Cloud System.  In addition, the assessment of  the government officials for the 

tenders would be easier, transparent and fair. The complexity of the tendering 

problems would be solved. 

In addition, the scientific studies in this respect should be supported and increased. 

The integrated models of e-procurement and BIM tools have big importance in all 

over the world, the new model approaches are developed and they are seem critical 

for the future of construction sector. In Turkey, the model approaches and integration 

studies should be followed closer. The Turkish Construction Sector should aim not to 

be fallen behind the new ideas, methods and should aim to be a real competitior in 

the global market conditions. 
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1.GİRİŞ 

Bu bölümde problemin belirlenmesi, çalışmanın amacı, çalışmanın kapsam ve 

yöntemi tartışılacaktır. 

1.1 Literatür Özeti 

İnşaat sektöründe e- ihale sistemleri Egan Raporu (1998) ile birlikte daha iyi analiz 

edilmeye başlanmıştır. Daha öncesinde Latham Raporu (1994), E-İhale 

sistemlerinden anaparada her yıl %10 tasarruf sağlayan yeni bir öneri olarak  

bahsetmiştir. Ayrıca bu gelişmenin ihale süreçlerinin tümünü değiştireceğini 

söylemiştir (Robert Eadie ve diğerleri, 2007). Rankin ve diğerleri (2006), E-İhale 

sistemine uyum sağlamada ortaya çıkan organizasyonel ve teknolojik zorluklar 

üzerinde çalışmıştır. Perera ve diğerleri (2006), E-İhale sistemlerinin inşaat 

sektöründeki gücü konusunu analiz etmek üzere bir model geliştirip, bir metodoloji 

ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmanın sonucunda, inşaat firmalarının %71’inin 

sözleşme dokümanlarının %10’undan daha azını elektronik ortamda aldığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bu araştırmalar sonucunda E-İhale sistemlerinin yapım sektöründe etkin 

kullanılamaması problemine neden olarak, Mell Grance (2010) inşaat sektöründe 

birlikte kullanılabilirlik probleminin elektronik sektör araçlarına adapte olmayı 

engellediğini söylemiştir. Ricardo Jardim-Goncalves’e göre (2010) birlikte 

çalışabilirlik probleminin çözümü, BIM’in araçları, aplikasyonları ve platformları 

arasındaki dosya alış verişlerine dayanmaktaydı. Grilo ve Jardim-Goncalves’in 

(2011) yaptığı araştırmalar sonucu görülen odur ki, inşaat sektöründe hala ihale 

dokümanlarının %30’undan daha azı elektronik ortamda gönderilmektedir. Antonio 

Grilo ve Jardim-Goncalves (2010) E-İhale sistemleri ve BIM entegrasyonu olarak 

SOA4BIM model önerisi geliştirmiş, yapım sektöründe E-İhale sistemleri ve BIM 

entegrasyonu konusunda öncü bir çalışma başlatmıştır. 

Tez çalışması, yukarıda belirtildiği gibi, E-İhale sistemlerinin inşaat sektöründe etkin 

kullanılamama probleminden temellenmiş olup, bu bağlamda söz konusu 
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entegrasyon probleminin sebepleri araştırılmış, E-İhale sistemi BIM entegrasyonu 

örnek modeli SOA4BIM incelenmiş ve modelin esasını oluşturan teknolojiler kısaca 

anlatılmıştır. Tez çalışması, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’ın 

incelenmesi, KONEPS ile karşılaştırılması ve EKAP-BIM entegrasyonun modeli 

işleyişi ve getireceği yeniliklerin anlatılması yoluyla, Türkiye’de yapım sektöründe 

E-İhale hizmetleriyle ilgili belli başlı bazı sorunları ortaya koymayı, yakın gelecek 

için alınması gereken stratejik kararlara dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Dünya’da 

E-İhale sistemleri ve BIM entegrasyon modelleri gelişim aşamasındadır. Bu tez 

çalışması ile Türkiye’de ilk defa bu konu ayrıntılı olarak incelenmektedir ve tez 

çalışmasının gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

1.2 Problemin Belirlenmesi  

İnşaat sektörü bilgi (knowledge) tabanlı ve bilgi yoğun bir sektördür. Bu sebeple, 

enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle inşaat sektöründe büyük 

gelişimler kaydedilmiştir. İnşaat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan ihale 

süreçleri de son yıllarda enformasyon ve bilgi teknolojilerinden beslenmiş, dünyanın 

pek çok ülkesinde ihale süreçleri elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. 

Ancak, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç, E-İhale sistemlerinin diğer 

sektörlere nazaran inşaat sektöründe etkin kullanılmadığıdır. 

Günümüzün küreselleşmiş uluslararası pazar koşullarında Elektronik İhale 

sistemlerinin inşaat sektörüne getireceği faydalar analiz edildiğinde, sistemin yaşama 

geçirilmesinin ve etkin bir şekilde kullanılmasının inşaat sektörünün geleceği 

açısından çok kritik olduğu görülmektedir. Bu sebeple, bu tez çalışmasında inşaat 

sektöründe E-İhale sistemlerinin etkin kullanılmayışı bir problem olarak belirlenmiş 

olup, bu problemi çözmek için Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) 

entegrasyonu önerilmiştir. 

1.3 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı  

Tez çalışmasının amacı, Elektronik İhale sistemlerinin inşaat sektöründeki öneminin, 

faydalarının, kullanımı önündeki bariyerlerin incelenmesi, E-İhale sisteminin etkin 

kullanılması gerekliliğinin ortaya konması ve sistemin Yapı Enformasyonu 

Modellemesi kavramı ile bütünleştirilerek etkinleştirilebilme olanaklarının 
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araştırılmasıdır. Bu bağlamda, Elektronik İhale sistemleri ve Yapı Enformasyonu 

Modellemesi kavramının inşaat sektörü için önemi ve potansiyel kullanım alanları 

belirtilmiş, dünyadaki E-İhale sistemi örnekleri incelenmiştir. Araştırma bağlamında 

Türkiye’de kamu sektöründe halen kullanılmakta olan E-İhale sistemi EKAP 

incelenmiş, Güney Kore’de yaygın bir şekilde kullanılmakta olan sofistike bir E-

İhale uygulaması olan KONEPS ile karşılaştırılmış ve EKAP BIM ortak çalışma 

modeli önerilmiştir. 

1.4 Çalışmanın Yöntemi  

Tez çalışmasında E-İhale sistemleri konu alanına ilişkin Dünya’da ve Türkiye’de 

bugüne kadar yapılmış olan bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalar incelenmiş ve 

geniş bir literatür taraması yapılmıştır. E-İhale sistemlerine ilişkin Dünya’da 

uygulamaya dönük olarak yapılmış olan çalışmalar ve günümüzde faal olarak 

kullanılmakta olan sistemler web ortamında araştırılmıştır. Türkiye’deki Elektronik 

İhale sistemleri hakkında bilgi almak için 27.01.2013 tarihinde saat 14.00’de 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent Kamu İhale Kurumu Elektronik 

İhale AR-GE binasına gidilerek, Kamu İhale Kurumu Uzmanı Ümit Alsaç ve Fijutsu 

Uygulama Müdürü H. Onur Cebeci ile karşılıklı görüşmelerde bulunulmuş, ayrıntılı 

bilgi alınmıştır. Türkiye’de Yapım Sektöründe EKAP’ın kullanılabilirliği üzerine 

bilgi almak amacıyla 25.02.2013 tarihinde saat 9.00’da İTÜ Yapı İşleri Teknik Daire 

Başkanlığı, İhale ve Satın Alma Birimi’nde sorumlu çalışan Türkan Kap ile 

görüşülmüştür. 
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2.İNŞAAT SEKTÖRÜNDE E-İHALE SİSTEMİ  

Bu bölümde, inşaat sektöründe ihale süreci ve ihale sistemlerinden yola çıkılarak E-

İhale sistemlerine geçiş, E-İhale sistemlerine genel bakış, E-İhale sistem türleri, E-

İhale sistemi kullanımının faydaları, E-İhale sisteminin kullanılamama sebepleri 

önündeki bariyerler ve inşaat sektörü E-İhale sistemi destekleyicileri anlatılacaktır. 

2.1 İnşaat Sektöründe İhale Sistemlerine Genel Bakış  

İnşaat sektöründe, projelerin planlanması, iş sahibi, danışman, mimar ve yüklenici 

gibi paydaşların birçok zor ve karmaşık iç içe geçmiş halkalar zinciriyle uğraşmasını 

gerektirmektedir. Planlama doğrultusunda başarılı proje yönetimi ise özellikle doğru 

zamanda doğru kararların alınmasına bağlıdır. Doğru ihale stratejisini oluşturmak 

proje yönetiminin ilk etap kararlarından olup, uğraşılan halkalar zincirinde çok 

önemli bir bölümü temsil etmektedir. 

Terminoloji olarak ihale hizmetleri sözleşme yöntemini, paydaşlar arasındaki 

sorumluluk ve risk dağılımını, ortak çalışma için protokolleri kapsayacak şekilde 

kullanılır (Robert Eadie ve diğerleri, 2007).  

İnşaat projeleri yaşam dönemi üç ana dönemi içermektedir. Bunlar, yapım öncesi, 

yapım ve yapım sonrası olup, ihale süreçleri yapım öncesi döneme aittir. İnşaat 

sektöründe, ihale süreçleri parçalanmış bir yapıya sahiptir, yönetimi oldukça 

karmaşık ve belirsizdir, birçok farklı bireyin ve görevin koordinasyonunu 

gerektirmektedir. Proje paydaşları farklı öncelik ve amaçlara sahiptir bu da ihale 

sürecinin önemini ve karmaşıklığını arttırıp etkili kararların alınmasını 

gerektirmektedir. Örneğin; yüklenicinin bir ihaleye girme ya da girmeme kararı, iş 

sahibinin uygun yükleniciyi seçmesi proje başarısını etkileyecek ihale stratejilerdir. 

Başarılı bir ihale süreci etkili kararların alınmasına bağlıdır ve genel olarak inşaat 

sektörü yapısı gereği ihale metninin ilanından, tekliflerin alınması ve teklifçilerin 

değerlendirilmesine kadar olan ihale süreçlerinde karar vericilerin önsezilerinin, 

geçmiş deneyim ve duygularının değerlendirmeyi yapmalarında büyük etkisi olur. 
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Bu tarz yaklaşımlar istikrarlı olmamaktadır ve ön yargılı olmaya sebep olmaktadır 

(Rosmayati Mohemad, 2010). Bu sebeple karar verme sürecinde, girdi olarak 

kullanılacak dışarıdan gelen bilgilerin belirsiz, yetersiz olması durumunda sonuçta 

adil olmayan, tamamlanmamış zayıf yapılandırılmış sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

İnşaat sektöründe proje başlangıcında projeye ait birçok bilgi muğlak olduğundan, 

doğru ihale stratejisini oluşturmak güçleşmekte ve proje başarıları etkilenmektedir.  

Birinci bölüm, Problemin Belirlenmesi alt bölümünde belirtildiği gibi inşaat 

sektöründe,  rekabetçi pazar koşullarında firmaların devamlılığının sağlanması için 

yenilikçi yaklaşımlardan ve bilgi teknolojilerinden faydalanmak kaçınılmazdır 

(BERR 2008). Bu bağlamda, doğru ihale stratejisi oluşturmak sektörün başarısında 

ana belirleyici unsurlardan biri olup, ihale stratejisi  oluşturulurken gözetilen  temel 

faktörler ‘zaman, maliyet ve tasarım’dır (George McIntosh, 2001). İnşaat projelerinin 

başarılı olması için bu kilit noktaları referans alan ihale stratejileri geliştirilmiştir. 

Bunlar geçmişten günümüze; açık ihale, belli istekliler arasında, davetli ve pazarlık 

usulüdür. İhale stratejilerinin başarılı olabilmesi için ise, sözleşme yönetimini de 

kapsayan doğru proje teslim sisteminin seçilmesi gerekmektedir. Bunlar, Geleneksel, 

Tasarım-Yapım, Proje Yönetimi ve Bütünleşik Proje Teslim Sistemi ( Integrated 

Project Delivery )’dir (António Grilo, 2010). Özellikle, IPD ( Integrated Project 

Delivery ) enformasyon ve bilgi teknolojileri ve ihale sistemlerinin birleştiği 

rekabetçiliği, saydamlığı, esnekliği arttıran ve sınırları kaldıran yenilikçi bir proje 

teslim sistemidir. Söz konusu sistem, AIA (American Institute of Architects) 

tarafından 2007 yılında bütün paydaşların –mal sahibi, mimar, yüklenici, alt 

yüklenici- tasarımın ilk evrelerinde sisteme dâhil olabildiği, birlikte çalışmayı 

mümkün kılan, proje risk ve sorumlulukların paylaştırılabildiği ve Yapı 

Enformasyonu Modellemesi kavramını destekleyen bir proje teslim sistemi olarak 

sunulmuştur. 

2.2 İnşaat Sektöründe E-İhale Sistemine Genel Bakış  

Elektronik İhale sistemleri geleneksel ihale süreçlerine alternatif olarak enformasyon 

ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla geliştirilen bir sistemdir.  

Genel olarak; E-İhale süreçleri ürün tanımı, tedarikçilerin araştırılması ve seçimi, 

tedarikçilerle görüşmeler ve sözleşme oluşturma gibi süreçleri satın almayla entegre 

ederek yeni bir teknoloji oluşturmuş olur. Böylece geleneksel ihale sistemleri, 
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rekabetçi piyasa koşullarına uygun işletim maliyetleri düşük, sipariş sürecini azaltan, 

envanter düzenlenmesi ve saklanmasını kolaylaştıran, satın alma etkinliğini ve iş 

profilini arttıran yeni pazarlara imkan veren, organizasyonlar arasında iletişim ve 

ortak çalışmayı sağlayan, riski hem yönetip hem de riskten sakınma avantajı 

sağlayan bir sisteme dönüşür (António Grilo, 2010). 

E-İhale sistemleriyle ilgili yapılan tanımlamalardan örnekler; 

 Elektronik İhale hizmetlerinin genel anlamda satıcı ve satın alan arasındaki 

klasik ‘satın alma’ ilişkisinden öteye taşıyan, içerdiği stratejik aktivitelerdir. 

Bunlar, kaynak kullanımı, tedarikçilerle görüşmeler ve araştırma-

geliştirmeye olan motivasyondur (Rosli Abdul Rashid, 2006). 

 Elektronik İhale hizmetleri, şirketlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerine 

odaklanmasını sağlayan bir teknolojidir, birkaç yıl sonra bu teknolojiyi 

kullanmadan iş hayatını devam ettirmek mümkün olayacaktır (Somayeh 

Farzin, 2010). 

Grilo ve Jardim-Goncalves (2011), E-İhale süreçleriyle ilgili olarak Şekil 2.1’de 

görülmekte olan süreç işleyişini önermişlerdir. Şekil 2.1’de inşaat sektöründe en sade 

şekilde E-İhale sistemini kullanım sırası görülmektedir. 

 

Şekil 2.1: E-İhale Süreçleri (A. Grilo, Jardim-Goncalves 2011 ). 

 E-Teklif: Teklifçilerin sundukları teklifler ve tekliflerin otorite tarafından 

alınmasına kadar olan süreçtir. 
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 E-Değerlendirme: Tekliflerin açılıp, değerlendirilip, ilgili tedarikçiye 

bildirilmesine kadar olan süreçtir. 

 E-Sipariş verme: Teklif dokümanının teslim şartlarını da içerecek şekilde 

tedarikçiye gönderilmesine kadar olan süreçtir. 

 E-Faturalandırma: Anlaşılan şartlar doğrultusunda siparişi verilen ya da 

gönderilen ürünlerin teslim edilmesinin sonrasında ödemelerin talep 

edildiği süreçtir. 

 E-Ödeme: Ödemeler ile ilgili prosedürlerin tamamlandığı süreçtir. 

Özellikle 2000’li yılların başından beri inşaat sektöründe E-İhale sistemleri üzerine 

ağırlıklı olarak çalışılmaya başlanmıştır. 2001 yılında McIntosh ve Sloan, Birleşik 

Krallık’ta E-İhale sistemleri ve küresel kaynak kullanım teknikleri üzerine 

çalışmıştır. Araştırma sonuçlarından en önemlisi etkinlik, rekabetçilik ve karlılığın 

arttırılması için, inşaat sektörünün kaynak kullanımı ve küresel pazara geleneksel 

yaklaşım tarzını değiştirmesi gereğiydi. 2002 yılında Tserng ve Lin, değişim 

mühendisliği kapsamında genel yüklenicilere risklerinin azaltma ve alt yükleniciler 

arasından farklı kombinasyonları oluşturmaları için alt sözleşme ve ihale süreçlerine 

yönelik web tabanlı bir karar sistem modeli önermiştir. 2002 yılında Chao ve Hua, E-

İhale sistemlerinin süreç modellemesi üzerine araştırmalar yapmıştır. Dzeng ve Lin 

(2004), inşaat malzemeli ihale sistemleri için görüşülebilir seçenek ve konular 

üzerine çalışmış ve C-Negotiators isimli sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistem 

sayesinde, tedarikçiler ve yükleniciler internet üzerinden görüşmeler yürütmüşlerdir. 

Araştırma sonucunda görülen odur ki, görüşme süreci ve maliyetler azalmıştır ve 

sonuçta karşılıklı olarak ödemeler konusunda iki taraf için de iyi bir anlaşma metni 

ortaya çıkmıştır. Luu ve diğerleri (2006), belirsiz durumları içeren inşaat projelerinde 

ihale sistemlerinin seçimi ve değerlendirilmesi için strateji önermişlerdir. 

Hadikusumo ve diğerleri (2005), malzeme tedariği için merkezi olmayan bir veri 

tabanı sistem önerisi önermişler ve sistemin faydalarını şu şekilde belirtmişlerdir: 

 Satın alıcı ve tedarikçi arasındaki iletişim sürecini azaltır 

 Tedarikçi seçimi ve değerlendirme problemini ortadan kaldırır 

 Malzeme tedarik amacıyla gereğinden fazla zaman ve iş gücü 

harcanmasını engeller. 

 Bilgi kaybını azaltır 

 Gereksiz bilgiyi azaltır 
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Stephenson ve Chia (2006), E-İhale sistemlerinin Birleşik Krallık inşaat sektöründeki 

uygulamalarıyla ilgili bir değerlendirme yapmışlardır. Araştırma sonuçları aşağıda 

sıralanmıştır: 

 E-İhale sistemleri çözüm ve uygulamaları başlangıç aşamasında olup, 

inşaat firmaları gelişim konularını denemektedir. 

 E-İhale sistemleri satın alma ücretinde düşüş, süreç etkinliğinin 

arttırılması ve süreç maliyetlerinin düşmesi gibi artıları getirmiştir. 

 Birçok organizasyon tarafından bilgi teknolojilerinin değişmesi, kültür, 

maliyet ve zaman faktörleri E-İhale sistemleri için bariyer ve risk olarak 

gösterilmektedir 

Rankin ve diğerleri (2006), E-İhale sistemine uyum sağlamada ortaya çıkan 

organizasyonel ve teknolojik zorluklar üzerinde çalışmışlardır.  

Perera ve diğerleri (2006), E-İhale sistemlerinin inşaat sektöründeki gücü konusunu 

analiz etmek üzere bir model geliştirip, bir metodoloji ortaya koymuşlardır. Söz 

konusu çalışmanın sonucuna göre, inşaat firmalarının %71’i sözleşme 

dokümanlarının %10’undan daha azını elektronik ortamda aldığı ortaya çıkmıştır. 

Firmaların %80’i CITE’in (Birleşik Krallık kamu E-İhale sistemleri) onayladığı 

birim fiyat listesi hazırlığını hiç kullanmamıştır. İletişimin gelişmesi ve yönetim 

maliyetlerinin azalması 2 önemli destekleyici olarak tanımlanırken, işlemlerin 

gizliliği ve E-İhale hizmetlerinin yasal korunumları konusunda emin olmama en 

önemli 2 bariyer arasında gösterilmektedir. 

Alarcon ve diğerleri (2009), “inşaat sektörünün kendine has karakterine rağmen 

birçok inşaat şirketi e- ihale sistemlerine uyum sağlamak istemektedir” demişlerdir. 

Gatautis and Vitkauskait (2009), küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarının E-İhale 

sistemlerini uygulamadaki iç süreçlerini incelemişler, sonuçta ulaşılan 12 madde 

arasından en etkili 4 tanesinin şu şekilde sıralamışlardır; e-teklif (e-Tendering), e-Site 

(web sitesi), e-tedarik (e-Procurement), e-kalite (e-Quality). Eadie ve diğerleri 

(2010), daha önceki araştırmaları kullanarak E-İhale sistemlerinin inşaat sektöründe 

etkin kullanılmamasına sebep olan ‘bariyerleri’ ve ‘destekleyici sürücüleri 

’incelemişlerdir. Araştırmadaki derecelendirmeler internet üzerinden 775 inşaat 

şirketiyle yapılan anket sonucunda belirlenmiştir. Araştırmaya göre e- ihale sistemine 

uyuma engel olan 30 sebep belirlenmiştir. Nedenler belli başlıklar altında 
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gruplandırılmıştır. Söz konusu başlıklar, ‘Genel, Maliyet, Zaman, Kalite, Kültürel, 

Altyapı, Gizlilik, Yasallık ve Uyumluluk’tur.  

2.3 E-İhale Sistem Türleri  

Bu alt bölümde inşaat sektöründeki E-İhale türleri anlatılmıştır. İnşaat sektöründe E-

İhale türleri ikiye ayrılır, bunlar (António Grilo, 2010): 

 Yapısal olan,  

 Yapısal olmayan E-İhale. 

Yapısal olan E-İhale hizmetleri oldukça standart olup, işlem sırası, tanımlama, sipariş 

ve tamamlama şeklinde tanımlanabilir. Genel olarak E-İhale sistemlerinde 

özelleştirilmiş ihtiyaçlar, yüksek talepler ve tedarikle ilgili belirsizlik durumları işlem 

maliyetlerini arttırmaktadır. Öte yandan her işlem, tedarikçi arayışı, onay-süreç 

ilerleyişi ve sipariş gerektiriyorsa işlem maliyetleri oldukça artmaktadır. Yapısal 

ihale sistemlerinde talep düzenli olup ürün şartnameleri zamanla değişmemektedir 

tedarikçiyle uzun dönemli sözleşmeler üzerine görüşülüp yeniden siparişi verilen 

ürün veya hizmetlerde ihale işlemleri otomatik olarak düzenlenebilir ve bu durumda 

işlem maliyetleri oldukça düşük olur. 

Yapısal olmayan ihale hizmetleri, önceden otomatikleştirilen prosedürlere 

uyarlanamayan ürün ve hizmetlerde ortaya çıkmaktadır. Bu tip ihale hizmetlerinde 

kullanıcının istediği tedarikçiyi seçebilmesi için geniş çapta ihale hizmetlerinin 

sunulması gerekmektedir. Buna örnek olarak, özel isteklerle şekillenmiş bina 

malzemeleri, ofis mobilyaları, ticari alt sözleşmeler gösterilebilir. 

Her yapıda, özellikle inşaat aşamasında yüksek standartlı rutin ihtiyaçlar ve ürünler 

için satın alma ihtiyacı bulunmaktadır, ancak satın alma süreçlerinin çoğu yapısal 

olmayan ihtiyaçlarla ilgilidir. Örneğin özel tasarım aktiviteleri, özel alt sözleşme 

hizmetleri vb. gibi. İnşaat sektörü yapısal olmayan ihale hizmetlerini de içermesi 

yönüyle diğer sektörlerden farklıdır ve bu sebeple oldukça karmaşık ve belirsiz ihale 

süreçleri içermektedir.  
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2.4 İnşaat Sektöründe E-İhale Sistemi Kullanımının Faydaları  

Projenin erken safhalarında ihale hizmetlerinin temel görevi, tekliflerin alınmasıdır. 

İlerleyen aşamalarda yüklenici, malzeme ve ürün tedarikçileri ve alt sözleşme 

hizmetleri ihale sürecine dâhil olduğunda süreç karmaşıklaşıp yoğunlaşmaktadır. 

Özellikle en karmaşık ve güç olan, istenen ürünün geniş tedarikçi yelpazesi arasından 

seçilmesidir. Büyük projelerde çok çeşitli malzemeler büyük miktarlarda 

gerekmektedir. Her inşaat kalemi için binanın toplam ihtiyaç listesi göz önüne 

alındığında oldukça kabarık bir liste ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Elektronik İhale 

hizmetleri doğru kullanıcı ve tedarikçinin buluşması açısından çok kritiktir. E-İhale 

sistemi sayesinde tedarikçiler oluşturdukları ürün kataloğunu son kullanıcıya kadar 

ulaştırabilmektedir (Ricardo Jardim-Goncalves, 2010). 

Arjun Neupane ve diğerleri, 2012 yılında Uluslararası Kamu İhaleleri 

Konferansı’nda, E-İhale hizmetlerine uyum sağlamanın, ülkelerin şeffaflık ve 

etkinliğini arttıracağını, maliyetleri azaltıp, daha iyi kadar verme ve tedarikçi 

performansını gözlemleme imkânını sağlamasının yanı sıra, hizmet kalitesinin 

arttıracağını belirtmişlerdir. 

Andersen ve diğerleri (2000)’e göre, bilgi teknolojileriyle donanmış e- ihale 

sistemleri inşaat sektörüne 3 yolla faydalı olmaktadır (George McIntosh ve Brian 

Sloan, 2001) 

 Etkinlik faydası (efficiency benefits) , 

 Etkililik faydası (effectiveness benefits) 

 Performans Faydası (performance benefits).  

 Etkinlik faydası: 

• Depolama gereksinimlerini azaltması; 

• İşlem zamanını kısaltması,  

• İşlem maliyetlerini azaltması; 

• Teslim programının geliştirilmesi 

 Etkililik faydası: 

• Rekabetçi kapasitenin arttırılması; 

• Tedarikçi fiyat tekliflerini hızlı cevaplama; 
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• Müşterileri fiyat konusunda hemen bilgilendirme. 

  Performans Faydası: 

• Stok ve fiyat bilgisine dışarıdan ulaşılabilirlik; 

• Yeni tedarikçilerin sisteme entegre olup, ulaşılabilirlikleri. 

2.5 İnşaat Sektöründe E-İhale Sisteminin Kullanılamama Sebebi, 

Bariyerler 

Genel olarak kamu ihalelerinde mal ve hizmetler alımı oldukça yapısal, standart ve 

rutindir. Olumlu yönleri bir yana diğer sektörlerle kıyaslandığında E-İhale sistem 

türlerinde anlatıldığı gibi inşaat sektörünün oldukça yapısal olmayan ürün ve 

hizmetlerle dolu olduğunu görmekteyiz ki, bu durum belirsizliğe sebep olmaktadır. 

Şöyle ki, özel tasarım çözümleri olan diğer bir deyişle, yapısal olmayan ürünleri 

içeren projelerde malzeme nitelik ve niceliklerinin önceden doğru bir şekilde tespit 

edilmesi oldukça güçtür. Böylesi bir sistemde doğru ihale stratejisini oluşturmak, 

doğru maliyet tahminleri yapmak zordur. Ayrıca, yapısal ürünlerle ilgili tedarikçi 

arayışına gidildiğinde belli parametrelerle karşılaştırmalar yapılabilse de; yapısal 

olmayan ürünlerde maliyet, ulaşılabilirlik ve teslim zamanı gibi konularda 

karşılaştırma yapmak zordur (Ricardo Jardim-Goncalves, 2010). Bu sebeple yapısal 

olmayan ürünleri içeren inşaat sektöründe etkin E-İhale uygulaması zordur. 

Yapısal olmayan ihale hizmetleri haricinde E-İhale sistemlerinin inşaat sektörüne 

girmesini ve gelişmesinin engelleyen bazı bariyerler vardır. Bu bariyerleri 

saptamamız oluşturacağımız çözüm alternatifi için kritiktir. 

Eadie ve diğerleri, 2010 yılında literatür araştırmalarından derleyerek inşaat 

sektöründe E-İhale hizmetlerinin kullanımı önündeki bariyerleri sıralamışlardır. Söz 

konusu araştırmaya göre, bariyerler kültürel, altyapı, gizlilik, yasal, maliyet, 

uyumluluk ve genel başlıkları altında sıralanmıştır. 

 Kültürel Sebepler, 

 Üst Yönetim Destek eksikliği  

 Diğer rekabetçi girişimciler 

 Değişim direnci 

 E- ihale yazılım çözümlerinin genel olarak kabullenilmeyişi 
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 Değişimin Boyutu E-İhale sistemlerinin kullanıldığı pratik örneklerle 

ilgili reklam yapılmaması 

 Esneklik eksikliği 

 Bürokratik işlevsizlik 

 Karmaşık prosedürler ve ilişkilerin genişletilmesi 

 Çalışan devri 

Altyapıyla İlgili, 

 Şirketin internet bağlantısı 

 Kurulumdan önce sistemin yetersiz değerlendirilmesi 

 Gizlilik, 

 Süreç gizliliği-verilerin yanlış insana gönderilmesi 

 Bilgilerin gizli kalması-yetkisiz birinin görüntülemesi 

 Dokümanlarla gizlice oynanmasının engellenmesi-dokümanların 

değiştirilmesi 

 Yanlış verilerin aktarılması 

 Tamamlanmamış verilerin kullanılması 

Yasal, 

 Geçerli dava hukuku eksikliği 

 E-İhale sistemlerine farklı ulusal yaklaşımlar 

 Niyetin ispatlanması- elektronik imzalar 

 Teklifçi ve gönderenin bilgi doğruluğu 

 Elektronik Sözleşmelerin uygulanabilirliği 

Maliyet, 

 Bilgi teknolojileri yatırım maliyeti 

Uyumluluk, 

 E-İhale sistem yazılımlarıyla iç ve dış birlikte çalışma 

 Uygun sistem yatırımları 

 Sistemin müşterisi olma konusunda gönülsüzlük 
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 Genel, 

 İş Yaşamına olan faydasını algılamama 

 Fikir alışverişi yapılacak bir alanın olmaması(forum) 

2.6 İnşaat Sektörü E-İhale Kullanımı Destekleyicileri  

İnşaat sektöründe E-İhale sistemi entegrasyonu engelleyen bariyerler haricinde, bir 

yandan da sisteme girişini destekleyip, süreç döngüsünü sağlayan sürücüler olarak 

adlandırılan sebepler mevcuttur. İnşaat sektöründe E-İhale kullanımının 

destekleyicileri Büyük Britanya’da yapılan bir çok çalışmaya ilham veren Eadie 

araştırması baz alınarak belirtilmiştir: 

 Maliyetle ilgili, 

 Süreç, İşlem ve Yönetim maliyetlerinde tasarruf 

 Servis/Malzeme/ Ürün maliyetlerinde tasarruf 

 Kar oranlarının artması 

 Stratejik maliyetlerde tasarruf 

Genel, 

 Envanter Yönetimini geliştirmesi 

 Rekabet avantajı sağlaması 

 Tamamlanmış işlerin arşivlenmesini sağlaması 

 İhale süreçleriyle sorumlu çalışanların teknik bilgi, yetenek ve 

uzmanlığının gelişmesi 

 Zamanla ilgili, 

 Bütün ihale süreçlerinin kısaltılması 

 İç ve dış iletişim süresini kısaltması 

 Daha az itirazlarla birlikte şeffaflığın artması ve bu aradaki süre 

kayıplarının önlenmesi 

 Değerlendirme süresinin kısalması 

 Sözleşme şartlarının tamamlanma süresini kısaltması 

 Görüntülenebilme ve görünebilme sayesinde zaman tasarrufu 
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Kaliteyle ilgili, 

 Karşılaştırma imkânıyla birlikte sektörün kalitesinin artması 

 Tedarik zincirindeki görünürlükle birlikte kalitenin artması 

 Etkinliğin arttırılmasıyla paralel kalitenin artması 

 Gelişen iletişim metotlarıyla paralel kalitenin artması 

 Doğruluk arttıkça (bilgisayar kullanımı hata yapma oranını azaltmaktadır) 

kalite artmaktadır. 

Tezin ikinci bölümünde, inşaat sektöründe E-İhale sistemi ayrıntılı olarak anlatılmış, 

sektöre getireceği faydalar, etkin kullanılamama sebepleri ve sistemdeki 

destekleyicileri (sürücüleri) analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, Yapı Enformasyonu 

Modellemesi kavramı ele alınacak ve E-İhale sistemlerinin etkinleştirilmesine 

getireceği çözümler incelenecektir.  
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3.İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAPIM ENFORMASYONU MODELLEMESİ 

(BIM) KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

Bu bölümde Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) kavramı, tez çalışmasında 

problem olarak belirlenen inşaat sektöründe E-İhale sistemlerinin etkin 

kullanılamama problemine sunduğu çözümleri görmek için ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda, öncelikle BIM kullanım alanları, uygulamaları, kullanımının 

faydaları,sürdürülebilirlikle ilişkisi, riskler ve bariyerleri, adaptasyon çalışmaları ve 

potansiyel kullanım alanları tartışılıp, bölüm sonunda inşaat sektöründe E-İhale 

sistemlerinin etkin kullanılamama çözümüne sunduğu modeller incelenecektir. 

Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) kavramıyla ilgili literatürde yapılan 

tanımlamalar aşağıda sıralanmıştır: 

- BIM, binanın yaşam dönemi boyunca tasarım ve proje verilerini yönetmek 

için bir metodoloji geliştiren, kendi içinde etkileşimli, kurallar, süreçler ve 

teknoloji bütünüdür. (BIM Handbook, 2011). 

- BIM, inşaat sektöründeki parçalanmışlığın azalması, etkinlik/etkililiğin 

arttırılması ve birlikte çalışabilirlik için harcanan maliyetlerin azaltılması için 

bir katalizör olarak görülmüştür (Wilson. W.S. Lu, 2011). 

- BIM, bina yaşam süreci boyunca veri üreten ve geliştiren bir süreçtir. Genel 

olarak, bu süreç üç boyutlu, gerçek zamanlı, dinamik bir bina modelleme 

yazılımı olup, geometriyi, mekânsal ilişkileri, geometrik bilgi, miktarlar ve 

bina tasarım sürecini kolaylaştıracak birçok özelliği içermektedir (Castro-

Lacouture ve diğerleri; Yali Ren,2012). 

- BIM, daha iyi görselleştirme ve proje bütünleşmesi yanında iş birliği 

gereksinimi, daha kaliteli çıktıların oluşturulması, proje risklerinin 

azaltılması, eşgüdüm eksikliği nedeniyle oluşabilecek süre kaybı ve maliyetin 

en aza indirilmesi ve çevreye daha az zararlı binaların üretilmesi amacıyla 

geliştirilmiştir (Yaman. H ve İlhan. B, 2010). 
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- İnşaat sektörü( mimar, mühendis ve yükleniciler) uzun zamandır proje 

maliyetini azaltmak, üretkenlik ve kaliteyi arttırmak ve proje teslim zamanını 

azaltacak teknikler arıyorlardı. BIM bu amaçları gerçekleştirecek potansiyeli 

barındırmaktadır (Azhar, Nadeem ve diğerleri 2008). 

- Şunu belirtmek önemlidir ki, BIM yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda 

bir süreçtir. Amacı sadece üç boyutlu akıllı modeller yapmak değil aynı 

zamanda iş akışı ve proje tesliminde önemli değişiklikler yapmaktır (Hardin 

2009; Salman Azhar, 2011). 

- BIM, Entegre Proje yönetimini de desteklemektedir, Entegre Proje Yönetimi 

proje yaşam dönemindeki boşa zaman kayıplarını azaltmak ve etkinliği 

arttırmak amacıyla, insanları, sistemleri, iş yapılarını ve pratiklerini ortak 

çalışılabilen bir sürece bağlayan teslim sistemi yaklaşımıdır (Glick and 

Guggemos 2009). 

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi, Succar BIM’i üç alt başlıkta ele almıştır. Başlangıç 

noktasını BIM öncesi teknik çalışmalar, varış noktasını ise Entegre Proje Teslimi 

olarak belirtmiştir. Entegre Proje Teslim Sistemi’nin gerçekleşmesi ve BIM 

uyumunun sağlanması için, tez çalışmasının da önemli bir bölümü olan modelleme, 

iş birliği ve ağ tabanlı entegrasyona dikkat çekilmiştir. 

 

Şekil 3.1 : BIM olgunluğunun üç alt aşamaya ayrılmasının lineer 

gösterimi(B. Succar,2009) 

3.1 Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) Kullanım Alanları  

Bu bölümde, belli başlıklar altında BIM’in proje paydaşları için ne amaçla 

kullanıldığı tartışılacaktır. Ancak, öncelikle BIM’in kimler tarafından kullanıldığına 

bakmak gerekir. Projelerde bilgi dağıtımı, mal sahibi, genel yüklenici, tasarımcı, 

strüktür mühendisi, mekanik grup, elektrik grup alt yüklenici ve malzeme ve makine 

tedarikçileri arasında proje planlanması döneminde gerçekleştirilir (Xin Qiu, 2011). 

Bilgi akış sırası, Şekil 3.2’de bina yaşam döneminde bilgi akışı ilişkin grafiğinde 

gösterilmektedir. Buna göre, bilgi akışı tasarımı gerçekleştiren mimardan başlayıp 
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geri beslemelerle yüklenici, mal sahibi, tesis yöneticisi ve kullanım dönemini 

tamamladıktan sonra imha ediciye geçmektedir. 

 

Şekil 3.2: Bina yaşam dönemi bilgi akışı (Azhar, Hein 

    ve diğerleri 2008’den uyarlanmıştır). 

BIM yukarıda belirtilen kullanıcılar arasında Şekil 3.3’te belirtilen, planlama, 

tasarım, yapım ve işletme çerçevesinde kullanılmaktadır. 

 

Şekil 3.3: BIM’in kullanım alanları (Azhar, Hein ve 

   diğerleri 2008’den uyarlanmıştır). 

BIM Handbook kitabına göre, BIM çeşitli paydaşlar için farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda, projenin kritik paydaşları olan mal sahibi, mimar ve 

mühendis, yükleniciler için BIM’in ne amaçla kullanıldığı anlatılacaktır. 

o Mal sahibi için BIM 

o Mimar ve Mühendis için BIM 

o Yükleniciler için BIM 
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Mal sahibi için BIM, 

o Mal sahibi en genel başlıkla BIM’i aşağıda belirtilen amaçları 

gerçekleştirmek için kullanır: 

o Bina performansını arttırmak 

o Finansal riski azaltmak 

o Proje programını kısaltmak 

 Mal sahiplerinin tasarım ekipleriyle BIM’i kullanma alanları: 

o Program ihtiyaçlarının entegre gelişimini sağlamak 

o Özel BIM analizleri sayesinde program uyumunu geliştirmek 

o Görsel simülasyonlar kullanılarak proje paydaşlarından değerli girdiler 

almak  

o Hızlı bir şekilde yeniden şekillenme ve tasarım senaryolarını araştırmak  

o Tesis işlemlerinin simülasyonunu yapmak 

 BIM’in çeşitli alanlarda mal sahipleri açısından kullanım alanı: 

o Tam kapasite modellenmiş 3D modeller sayesinde mekanik, mimari ve 

strüktürel sistemlerin altyapısını koordine etmek. 

o Sözleşme yönetimini sağlamak. 

o Enerji analizleri yardımıyla enerji tüketimini azaltmak. 

o Model oluşturmak ve simülasyonları gerçekleştiren araçları yardımıyla 

işletim üretkenliğini arttırmak. 

o BIM’in konsept maliyet hesaplarını kullanarak projenin erken 

süreçlerinde daha güvenilir maliyet hesapları yapmak. 

o BIM metraj hesaplama araçları sayesinde hızlı, detaylı ve daha kesin 

maliyet hesapları yapmak. 

o BIM tabanlı planlama yaparak programlayla ilgili riskleri azaltmak. 

o 4D-koordinasyon model sayesinde beklenmedik durumlara hızlı cevap 

vermeyi sağlamaktır. 

 Ayrıca tesis yönetimi alanında da mal sahipleri BIM’i kullanırlar: 

o Hızlı bir biçimde tesis yönetimi veri tabanını oluşturmak. 

o BIM değer yönetimi araçları sayesinde tesis yönetimini gerçekleştirmek. 

o Tesiste güçlendirme veya onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde 

değerlendirmek. 
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  Mimar ve Mühendis için BIM, 

 Genel olarak geleneksel mimarlık hizmeti kapsamına bakıldığında; Fizibilite 

Çalışması, Öntasarım, Şematik Tasarım (Avan Proje), Tasarımın 

Geliştirilmesi (kesin proje), Yapım Detaylarının Oluşturulması (uygulama 

projesi) ve Yapım Detaylarının gözden geçirilmesi olduğu bilinmektedir. 

 BIM’in Tasarım Süreçlerinde kullanım alanı ise: 

o Konsept Tasarım 

o Tasarım ve Analizler sürecinde 

o Yapım–detay bilgi seviyesinde 

 Konsept Tasarım, 

 Bu aşamada 3D Sketchup, Rhinoceros gibi BIM araçları kullanılarak, 

tasarımın ana kütle, strüktür, genel konumla ilgili bilgi, çevre koşullanmasına 

yaklaşımı, yerel durumlara ve yerleşim alanına verilen cevaplar oluşturulur. 

Tasarımın en yaratıcı kısmı olduğu ve sonraki detaylandırma çalışmalarına 

rehber olduğu için bu aşamada alınan kararlar oldukça önemlidir.  

 Tasarım ve Analizler sürecinde, 

 Geliştirilmiş tasarım aşamasında maliyet, kalite ve program açısından kritik 

analizler bir nevi fiziksel parametrelerin performans değerlendirilmesi yapılır. 

BIM araçları kullanılarak bina inşa edilmeden performans değerlendirmeleri 

yapılır. Örneğin, strüktürel bütünlük, sıcaklık kontrolü, havalandırma, 

ışıklandırma, yaya sirkülasyonu, akustik, enerji dağılım ve tüketimi, su temini 

ve atıkların bertaraf edilmesi, dış yüklemeler vb. gibi.  

 Yapım–Detay Bilgi Seviyesi, 

 Bu bilgi seviyesinde BIM araçları ‘tasarım ve yapım evrelerinin’tam 

bütünleştirilmesi amacıyla kullanılır. Özellikle standart olmayan bir nevi 

yapısal olmayan ürünlerin üretim seviyesinde kullanılabilecek modellemeleri 

oluşturulur. Böylece BIM sayesinde E-İhale sistemlerinde yapısal olamayan 

ürünlerdeki belirsizlik engeli ortadan kaldırılmış olur. 
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Yüklenici için BIM, 

 Yüklenicilerin genel anlamda BIM’e adapte olma ve kullanma sebepleri; 

o ‘İnşa edilebilirlik Analizleri’yapmak ve ‘Uyuşmazlık Alarmını’kullanmak 

o Metraj çıkartıp, maliyet hesaplamaları yapmak 

o Maliyet ve program kontrolü yapıp diğer yönetim işlemleriyle 

bütünleştirmek 

o Yapım aktivitelerini doğrulamak, rehberlik etmek ve kontrol etmek 

o El değiştirmek ve işleterek hizmete sokmaktır. 

3.1.1 BIM uygulamaları   

BIM uygulamalarını Tsung-Shi Liu ve Ting-Ya Hsieh (2011) aşağıdaki alt başlıklara 

ayırmışlardır: 

Nesneye Dayalı Tasarım (Object-Oriented Design): Nesneye Dayalı tasarım 

tekniklerine sahip olduğu için, karmaşık, eğrisel tasarımların yapılmasına izin verir. 

Sonuç olarak mimari ürünler özgün ve esnek olur. 

Elemanların bilgi ile donatılması: Her bir elemanın geometrik bilgisi haricinde BIM 

araçları yardımıyla fiziksel özellikleri de düzenlenebilir. 

Otomatik metraj çıkartması: Modellemede, geometrik bilgiler bulunduğu için kesin 

miktarlar otomatik olarak hesaplanır ve herhangi bir değişiklik durumunda 

güncellenir. BIM’de yapısal olarak maliyet hesaplanması özelliği bulunur. 

Uyuşmazlık Alarmı (Clash Detection): BIM araçları sayesinde modellemedeki 

objeler arasındaki uyumsuzluk durumu modelde ilgili objelerin farklı renge 

bürünmesiyle ortaya çıkar. 

3D Simülasyonlar: Değer Mühendisliği çalışmaları yapılarak alternatif simülasyonlar 

denenebilir. Örneğin, inşa edilebilirlik simülasyon çalışmaları vb.gibi. 

Yapım Yönetimi: BIM araçları kullanılarak zaman ve maliyet arasında bağlantı 

sağlanır; zaman (4D) ve maliyet (5D) tabloları otomatik olarak güncellenir. 

Yapım Sırası: BIM bütün yapı bileşenleri için, yapım sırasına göre malzeme siparişi, 

üretim ve teslim programının yapılması, etkinliğin ve koordinasyonun 

etkinleştirilmesi amacıyla kullanılabilir. 



23 

 

Yaşam Süresi Çalışmaları: Bina sürdürülebilirlik analizleri (6D),  enerji korunumu, 

karbon tüketiminin azaltılması LEED çalışmaları yapılabilir. 

Koordinasyon ve Entegrasyon: BIM ana modellemesi birçok alt modelin 

birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar, mimari, strüktürel, elektrik ve mekanik 

modeller olabilir. Her model farklı yerlerde oluşturulabilir; ancak ağ üzerinden 

koordinasyon sağlanarak ana modele entegre edilebilirler. 

Otomatik Proje Şartnamesi Oluşturma: Belli başlı üç kod sistemi olan, CSI 

Uniformat, CSI Masterformat ve Omniclas kullanılarak inşaat ve ürün teknik 

şartnameleri oluşturulur. 

İşletme ve Bakım Yönetimi: Model tesis yönetimi ve değer yönetimine adapte 

edilebilir. Tesis yönetimi yenileme çalışmaları, boş alanların planlaması, bakım 

çalışmaları için kullanır.  

Bilgi Koruma Özelliği: Kâğıt bazlı teslim sistemi süreçlerinde farklı aşamalarda 

bilgiler arasında boşluklar ortaya çıkabilir, bu probleme etkin çözüm olarak BIM 

kullanılabilir.  

3.1.2 BIM araçları 

BIM farklı paydaşlar tarafından, farklı detay seviyelerinde çeşitli yazılım araçları 

kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. BIM araçlarını tanıtmadan evvel BIM araçları 

kullanılarak oluşturulan modeller belirtilmelidir. Bunlar: 

o Yapım (Şantiye) (Genel durum- yerleşim, binalar, peyzaj) 

o Mimari Model (Duvarlar, döşeme, çatı, sirkülasyon, özel eşyalar, vb. 

gibi) 

o Strüktürel Model (Strüktür Sistemleri) 

o Mekanik, Elektrik ve Tesisat Modelleri 

o Yangından Koruma Modeli 

o Özel Modeller (Ekipmanla ilgili, Özel bitiş detaylarıyla ilgili, geçici 

inşaat-kalıp işleri, yapı iskelesi gibi) 

Bu bölümde BIM modellerin oluşturulmasını sağlayan BIM araçları genel olarak 

Çizelge 3.1’de görülmektedir (Willem Kymmell, 2008) 
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Çizelge 3.1: BIM yaygın kullanım araçları 

Revit (Revit Structure, Revit 

MEP, Acotect, 

EnergyPlus, Mental Ray, 

Archibus) 

     Mimari tasarım, Strüktürel tasarım, 

mekanik ve Elektrik çizimler, Enerji, 

görselleştirme, Tesis Yönetimi 

Bentley Systems       Mimari, Mühendislik, Altyapı ve 

Yapım İşleri 

ArchiCAD       Mimari Tasarım 

Digital Project       Detaylı Mimari Tasarım, uçak-uzay 

sektöründe, otomotiv sektöründe 

Vectorworks      Mimari tasarım, ürün tasarımı, iç 

tasarım, aydınlatma tasarımı, makine 

tasarımı 

Tekla Structures      Strüktürel Tasarım ve Analizler 

Dprofiler      Maliyet Tahmini, Sequencing, Saha 

Analizi, Enerji Simülasyonu 

Auto-CAD-Based 

Application 

     Mimari tasarım, Mekanik&Elektrik, 

Mühendisler, için kullanılabilecek farklı 

sürümleri mevcuttur. 

 

3.1.3 BIM kullanımının faydaları 

İnşaat sektöründe, yapıların belirsizlik durumu, karmaşıklığı, performans analizi, 

planlanması konusunda büyük gelişimler kaydetmesini sağlayan BIM’in anahtar 

faydası, entegre edilmiş veri dünyasında binanın çeşitli parçalarının geometrilerini 

net bir şekilde ortaya koymasıdır (CRC Construction Innovation 2007).  

BIM Handbook (2011) kitabından faydalanılarak gruplandırılan BIM kullanımının 

faydaları aşağıdaki başlıklarda sıralanabilir: 



25 

 

Yapım öncesi mal sahibine faydaları: 

o Konsept, Fizibilite ve tasarım faydaları 

o Binanın performans ve kalitesini arttırması 

o Bütünleşik Proje Teslim Sistemi’ni (IPD) kullanması nedeniyle işbirliğini 

geliştirmesi 

Tasarım süreci faydaları: 

o Tasarıma ait daha erken safhalarda ve daha kesin görseller oluşur 

o Tasarımda değişiklikler yapıldığında otomatik olarak bilgilerde düzeltme 

yapar 

o Tasarımın herhangi bir aşamasında doğru ve uyumlu iki boyutlu çizimler 

üretilmiş olur 

o Birçok tasarım disiplini arasında önceden iş birliği sağlanmış olur 

o Tasarım amacının doğrulanması çok daha kolay olur  

o Tasarım aşamasında maliyet tahminleri oluşturulabilir 

o Enerji etkinliği ve sürdürülebilirlik geliştirilir. 

Yapım ve üretim süreci faydaları: 

o Tasarım Modeli üretilen elemanlar için temel alınır. 

o Tasarım değişimlerine çabuk karşılık verme 

o Tasarım hataları ve eksiklikleri yapım öncesinde saptama 

o Tasarım ve Yapım planlama uyumu 

o Yalın İnşaat tekniklerinin daha iyi uygulanması 

o Tasarım ve Yapım süreçlerinin ihale sistemiyle uyumunun sağlanması 

Yapım süreci sonrası faydaları: 

o Tesis yönetim bilgilerinin çabuk oluşmasını sağlama 

o Tesislerin daha iyi yönetim ve işletmesi 

o Tesis işlemleriyle yönetim işlemlerinin bütünleştirilmesi 

 Stanford Üniversitesi, Entegre Tesis Mühendisliği Merkezi 32 büyük projede 

BIM kullanımını inceledikten sonra, elde ettikleri verilere göre, BIM’in 

faydalarını şu şekilde ortaya koymuşlardır (CRC Construction Innovation 

2007): 

o %40’a kadar bütçelenmemiş değişimleri azaltır. 
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o Geleneksel maliyet tahminiyle kıyaslandığında, maliyet tahmin kesinliği 

%3 içinde kalır. 

o Maliyet tahmini için ayrılan süre %80’e kadar azalır. 

o Sözleşme bedelinden %10’a kadar tasarruf sağlanır (uyuşmazlık alarmı 

sayesinde) 

o Proje zamanında %7’ye kadar azalma olur. 

Sade bir tanımla, Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) yapının görselleştirilmesi 

ve anlaşılmasını sağlayan üç boyutlu çalışmalardır. BIM’in asıl amacı, inşaat 

projelerini iki boyutlu çizim ve şartnamelerin kısıtlamalarından kurtarmaktır. 

Geliştirilmiş CAD yazılımlarından desteklenen BIM sayesinde strüktürel sistemin ve 

binanın 3D modellerindeki tüm ayrıntılara, vektörel çizimlere, tamamlayıcı 

çizimlere, malzeme özelliklerine, birim fiyatlara, metraj hesaplarına vb. gibi 

ulaşılabilir. BIM sayesinde sanal ortamda bir model üzerinde tüm bilgilerin 

saklanabileceği gösterilmiş oldu, bu bilgiler fiziksel olabileceği gibi malzeme cinsi 

gibi niteliksel bilgileri de içermektedir. Bu şekliyle, Bölüm 2.5 İnşaat Sektöründe E-

İhale Sisteminin Kullanılamama Sebeplerinden gösterilen ‘yapısal olmayan ürün’ 

problemine detaylı modellemeleriyle, niteliksel ve niceliksel kimlik üretip problemi 

çözmektedir. BIM sayesinde yapısal olsun ya da olmasın bir malzemenin 

boyutlarının modeldeki diğer malzemelere göre konumlandırılışı, miktarı ve 

malzemeyle ilgili diğer parametrelere ulaşılabilir. Bir diğer deyişle BIM sayesinde 

her malzemenin kimlik kartı çıkartılmış olur. Örneğin bir ‘duvar’ ele alındığında, her 

duvarın kalite farklılığı olabileceği gibi boyutları ya da malzeme seçimleriyle ya da 

tedarikçileriyle ilgili karakteristikleri de farklıdır. Bir duvarla ilgili tüm bilgiler 

programlandığı düşünüldüğünde projede duvar objesiyle ilgili ne gerektiği de ortaya 

çıkmış olur. 

3.1.4 BIM ve sürdürülebilirlik 

İnşaat sektöründe, artan enerji maliyetleri ve çevre bilinciyle birlikte sürdürülebilir, 

çevreci tasarım ve yapım tekniklerinin kullanıldığı binalara olan talep artmıştır 

(Autodesk, 2011). Binalarda sürdürülebilir tasarım kararlarının  etkili olabilmesi için, 

konsept tasarım ve ya yapım öncesi dönemde kararlaştırılması gerekmektedir. Ancak 

geleneksel iki boyutlu CAD çalışmaları erken dönemde sürdürülebilirlik kararlarının 
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alınmasına yardımcı olmamaktadır, genellikle performans ve enerji analizleri tasarım 

kararları ve yapım teknikleri oluştuktan sonra yapılmaktadır. 

Bina performansının ön tasarım evresinde gerçekçi bir şekilde ölçülebilmesi için 

binanın yerleşimi, formu, malzemesi, teknik birleşim sistemleri v.b. gibi bir çok 

bilgisine kapsamlı ulaşım gerekmektedir. BIM birçok farklı disipline ait bilgiyi tek 

bir modelde birleştirmesi yoluyla, sürdürülebilirliğin inşaat sektöründe gerçekçi ve 

verimli bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. BIM sayesinde farklı 

tasarım çözümleri denenerek enerji etkinliği maksimum binaların yapılması 

hedeflenir. 

Krygiel ve Nies (2008) BIM’in sürdürülebilir tasarıma olan yararlarını 

aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

- Binanın konumlandırılışı (minimum enerji tüketimini sağlayacak en iyi 

bina konumlandırılışının seçilmesi) 

- Binanın cephesi (bina formunun analiz edilmesi ve en uygun cephe 

kaplamasının bulunması) 

- Doğal aydınlatma analizleri 

- Su döngüsü (binanın su ihtiyacını minimize etmek) 

- Enerji Modellemesi (Enerji ihtiyacını azaltmak ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından maksimum fayda sağlamak-güneş enerjisi v.b. gibi.) 

- Yenilenebilir malzeme seçimleri(geri dönüşümlü malzemelerin 

kullanımının değerlendirilmesi) 

İnşaat Sektöründe bina performanslarının arttırılması için çevre değerlendirme  

ve derecelendirme sistemleri (environmental assessment rating 

system)geliştirilmiştir. En yaygın kullanılanları, BREEAM Bina 

Araştırması&Kuruluş&Çevresel Değerlendirme Metodu (Building research 

establishment assessment method) ve LEED Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 

Liderlik (Leadership in energy and environmental design)’dır. Farklı 

derecelendirme sistemleri binaları değerlendirirken benzer analiz araçları 

kullanmaktadır, ancak değerlendirmenin kesin ve hatasız olabilmesi için 

binalarda kapsamlı bilgiye ihtiyaç duymaktadır. BIM sayesinde BREEAM ve 

LEED gibi sertifikasyon sistemleri, değerlendirmeleri gereken verilere kolayca 
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ulaşabilirler, değerlendirme süreci ve maliyeti azalır, tasarımın erken evresinde 

devreye girebildikleri için alınan uygulama kararları maaliyet aşımı yada zaman 

kaybına sebep olmaz (yapım aşamasından sonra alınan yeni sürdürülebilirlik 

kararları oldukça maliyetli olmaktadır), BIM’in bütün performans değerlendirme 

araçlarını kullanabilirler. 

Bazı projelerde LEED veya BREEAM sertifikasına aday olabilmek için BIM 

kullanımı şart olarak belirtilmektedir.  

3.1.5 BIM kullanımı riskler ve bariyerler 

Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi inşaat sektöründe BIM kullanımı bir devrim 

niteliğinde olsa da, Yapı Enformasyonu Modellemesi (BIM) kullanımı risk 

içermektedir ve aynı zamanda da kullanımı önünde bariyerler mevcuttur. Öncelikle 

söz konusu riskler aşağıda sıralanmıştır (Salman Azhar, 2011): 

o Yasal (ya da sözleşmeyle ilgili) 

o Teknik 

Yasal risk, BIM verilerine sahip çıkma konusundaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. 

Buna örnek olarak telif hakları verilebilir. Örneğin, mal sahibi tasarım için ödeme 

yapar ve kendine ait olmasını ister, öte yandan eğer tasarım ekibi projeye kendilerine 

özel bilgiler ekliyorsa, bu özel bilgilerin de projede korunması gerekmektedir. Bu 

nedenle, verilerin kime ait olduğu konusunda problem ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 

durumda çözüm üretilirken, modelin potansiyelinin anlaşılmasını engelleyici 

unsurların olmamasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla BIM sistemlerin kullanıldığı 

bir proje sözleşmesinde, telif hakları net bir biçimde ortaya konulmalıdır.  

Sözleşmeyle ilgili problemlerden bazıları da, modele eklenen verilerin kimin kontrol 

edeceği ve hatalı olma durumunda kimin sorumlu olacağıdır. Böyle bir sorumluluğu 

üstlenmek oldukça risklidir. BIM teknolojisi kullanılmadan önce BIM kullanıcıları 

tarafından istenen güvence talebi,  tasarımcıların sorumluluk reddi sınırları ve sınırlı 

güvenceleri karara bağlanmalıdır. 

Teknik risk ise, BIM kullanıldığında önerilen ürünlerin lisanslı olmaması durumudur. 

Bu durumda, üretilen modeller yasal anlamda güvence altına alınmadığı için 

kaybedilebilir.  
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Bütün bu yasal ve teknik risklerle başa çıkabilmek için üçüncü bölümün başında 

bahsedilen Entegre Proje Teslim Sistemi kullanılmalıdır. IPD sisteminde tüm 

paydaşların hak ve sorumlulukları tanımlanmıştır. 

BIM kullanımı önündeki bariyerler, 

İnşaat sektöründe BIM’in verimlilik ve ekonomik yararları günümüzde 

kabullenilmiştir. Ancak söz konusu inşaat firmalarının BIM’e adaptasyonu hala 

beklenilen seviyede değildir. Bunun en önemli sebebi ise, süreçteki teknik ve 

yönetimsel problemlerdir (Hein, 2008). Genel olarak BIM uygulamasıyla ilgili 

problemler 2 kategoriye ayrılmaktadır: 

o Süreç Bariyerleri 

 Yasal ve Organizasyonla ilgili Bariyerler 

o Teknoloji Bariyeri 

Süreç Bariyerleri: Süreç bariyerleri, özellikle BIM adaptasyon aşamasında ortaya 

çıkan, BIM’in inşaat sektöründeki yeri ve önemi tam algılanmadan yapılan yanlış 

değerlendirmeler ve şirket kültürü sonucu oluşmaktadır. Önemli süreç bariyerleri 

aşağıda anlatılmıştır. 

Pazar koşulları hazır değil- hala yenilik araştırma aşamasında düşüncesi: Birçok iş 

sahibi BIM modellemesinin gerektirdiği şekilde teslim dokümanlarını oluşturup 

sözleşme yaptığında teklif verenlerin azalacağını, proje ücretinin artacağını 

sonucunda sektördeki rekabet avantajının azalacağını düşünmektedir. Oysaki yapılan 

araştırmalar mimar, mühendis ve yüklenicilerin oluşturulan ekipler sayesinde BIM 

adaptasyonunu hızla gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

Proje zaten finanse edildi ve tasarım tamamlandı-BIM uygulamanın önemi kalmadı 

düşüncesi: Her aşamada uygulanan BIM‘in projeye katkısı olmaktadır. Örneğin; 

Letterman Dijital Sanatlar Merkezi projesinde BIM kullanımı tasarım sürecinden 

sonra olmuştur ve yine de 10 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. 

Eğitim Maliyeti ve Öğrenme Eğrisinin Çok Yüksek Olması: BIM teknolojisinin 

uygulanabilmesi, iş süreci ve iş akışının değişmesi alt yapı hizmetlerine yatırım 

gerektirmektedir, ancak BIM’in uzun dönemde kalite, değer yönetimi, üretkenlik 

açısından getirdiği yararlar maliyete ağır basmaktadır.  

Tüm paydaşların BIM konusunda istekli olmaması 
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Yasal Bariyerlerin çok fazla olması ve üstesinden gelmenin çok maliyetli olması: 

Yasal birimlerin değişime adapte olması zaman almaktadır, nitekim yasal olarak bu 

konuyla ilgili mevzuatların değişmesi gerekmektedir. AIA (American Institute of 

Architects) gibi kurumlar standart sözleşmeleri revize ederek paydaşların da 

sözleşme terimlerini revize etmelerini sağlar. 

Şirketlerin BIM’i nasıl adapte edeceklerini bilmemesi: Bu yönetimsel bir problem 

olup BIM süreçlerinin standardize edilmesi ve uygulanması, sözleşme 

dokümanlarına uyum sağlanması için iyi bir rehber tanımlanmalıdır. 

BIM İşletmesi: İnşaat sektöründeki paydaşlar (Mal sahibi, tasarımcı ve yüklenici) 

arasında BIM sistemlerini kimin işletip, geliştireceği, işletim ve geliştirmeyle ilgili 

maliyetlerin nasıl dağıtılacağı BIM işletmesini oluşturmaktadır. Sözleşme şartlarında 

anlaşıldıktan sonra bu konu bir bariyer teşkil etmeyecektir.  

Teknolojik Bariyerler: BIM’deki en büyük teknolojik problem ‘iş süreçleri ve model 

yönetimi’ile ilgilidir. İnşaat sektöründe BIM farklı disiplinleri bütünleştirerek aynı 

sistemde birçok kullanıcının erişimini mümkün kılar. BIM içinde güncellemeleri 

yönetmek, modele eklemeler yapmak ve saklamak için ağ sistemi ve sunucuların 

oluşturulması gerekmektedir. BIM’e tam adaptasyonun sağlanması için teknik 

uzmanlık, BIM araçlarının doğru seçilmesi ve protokollerin kurulması gereklidir.  

BIM bütünleştirilmesinde teknolojik olarak en önemli engel, BIM standartlarının 

henüz tam tanımlanmaması ve genel adaptasyonun olmamasıdır. IFC ve Uluslararası 

BIM standartları, ortak kullanım problemini ortadan kaldırma ve BIM 

uygulamalarının genişletilmesi açısından çok önemlidir. Yazılım şirketleri IFC 

standardı işlemlerini geliştirseler de, tasarımcılar hala uygun standartları kullanmada 

zorluk yaşamaktadır. Yapı Enformasyonu Modellemesi bileşenleri arasında bilgilerin 

alışverişi ya da bütünleştirilmesi için pratik stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Özetle, BIM kullanımına engel olan faktörler, genel anlamda BIM’in içeriğinden ve 

sektörde sebep olduğu büyük farklılıktan kaynaklanmaktadır. Etkin BIM uygulaması, 

yapım sektöründeki süreç içindeki her seviyede önemli değişiklikleri gerektirip, 

sadece yeni bir yazılım programı uygulamalarını öğrenmekle kalmaz, iş akışının 

yeniden oluşturulması, personelin eğitilmesi, sorumlulukların nasıl dağıtılacağı ve 

binanın modelleme şeklinin de değiştirilmesini gerektirir (Eastman ve diğerleri,2008; 
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Arayici, Y. ve diğerleri, 2011). Bu sebeple iyi organize olmamış şirketlerin BIM’e 

uyumu zor ve geç olmaktadır. 

3.1.6 BIM adaptasyonu 

BIM’in proje ve şirketlerde adaptasyonunun sağlanabilmesi için BIM proje 

planlamasının yapılması ve buna göre iş akışının oluşturulması gerekmektedir. 

Söz konusu adaptasyona rehberlik yapmak, proje paydaşlarının BIM stratejilerini 

ve BIM uygulama planını oluşturmalarını sağlamak için buildingSMART 

alliance™ (bSa) tarafndan BIM Proje Uygulama Planlaması Rehberi (BIM 

Project Execution Planning Guide) ve Autodesk tarafından BIM Yayılım Planı 

(BIM Deployment Plan) geliştirilmiştir. Buradaki hedef BIM adaptasyonunu 

sağlarken BIM etkinlik ve etkililiğini üst düzeyde gerçekleştirmektir.  

BIM Proje Uygulama Planlaması Rehberi aşağıda açıklanan süreçlerle 

oluşturulmaktadır: 

Projede BIM kullanımının amacının tanımlanması: BIM’in projedeki öneminin 

açıkça belirtilmesi, proje paydaşlarının BIM’i kullanmadaki hedeflerini 

tanımlaması gerekmektedir. 

BIM uygulama süreçlerinin tasarlanması: Öncelikle genel bir süreç haritası 

hazırlanması yoluyla süreç içerisindeki bütün proje paydaşlarının birbirleriyle 

ilişkilerinin görmelerini, hangi aşamada devreye gireceklerini algılamaları 

açısından kritik öneme sahiptir.Süreç geliştirildikçe daha özel süreçlere ait ilişki 

prosedürleri hazırlanır. 

Bilgi alışverişinin geliştirilmesi: Oluşturulan BIM çıktılarının paydaşlar 

arasındaki paylaşımının gösterilmesidir. Oluşturulan paylaşım haritasına göre 

hangi paydaşın hangi bilgiyi ne zaman paylaşacağı belirlenmiş olur. Bu şekilde 

iletişim probleminden kaynaklanan sorunlar azaltılır. 

BIM uygulamasını destekleyen altyapıların tanımlanması: Teslim sistemlerinin 

tanımlanması, sözleşmelerin oluşturulması, iletişim prosedürleri ve teknolojik 

altyapının tanımlanması, yüksek kaliteli modellerin oluşması için kalite kontrol 

projedürlerinin oluşturulmasıdır. 
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Autodesk BIM Yayılım Planlaması’nın hedefi BIM kullanmayı hedefleyen inşaat 

sektöründeki organizasyonlara kullanacakları BIM araçları ve kullanım amaçları 

doğrultusunda rehberlik hizmeti vermektir. Bunların dışında içerdiği özellikler 

aşağıda anlatılmıştır:  

Mal sahibi, mimar, mühendis ve yükleniciler için BIM’in desteklediği 

malzeme bilgisini sunmak 

Disiplinler arası iletişimi kolaylaştıracak şablonlar oluşturmak 

Paydaşların roller ve sorumlulukları konusunda bilgiler vermek 

En iyi iş süreci örneklerini sunmak 

BIM’i destekleyen yazılım önerilerinde bulunmaktır. 

Yukarıda anlatılan BIM Proje Uygulama Planlaması ve Autodesk BIM Yayılım 

Planı uygulamalarının kullanılmasıyla, inşaat sektöründe  proje aşamaları başlığı 

altında, süreçler, veri türleri paylaşımı, paylaşılan roller, resmi sözleşmeler 

(gerekli belgeler) tanımlanması yoluyla projelerde doğal olarak üst düzey kalite 

sağlanacak olup, BIM adaptasyon sürecindeki belirsizlikler ve riskler azalarak 

şirketlerin BIM kullanımına geçiş konusundaki önyargı ve korkuları ortadan 

kalkacaktır.  

3.1.7 BIM potansiyel kullanım alanları 

BIM, binalara bakış açısını, binaların işleyişini ve hangi yolla yapıldığını değiştiren 

önemli bir aktivitedir -burada özellikle aktivite denilmesinin sebebi BIM ’in bir 

model tanımından çıkartılıp bir süreç olarak ele alınmasıdır. BIM’in potansiyel 

kullanım alanlarının oluşabilmesi BIM adaptasyonuna bağlı olup, inşaat sektörünün 

geleceği için çok kritik bir noktadır.  

o BIM teknolojisinin gelişmesiyle dosya alış verişinde yaşanan problemlere 

çözüm olarak IFC gibi protokollerin kullanılması artacak, böylece BIM’in 

birlikçe çalışabilirlik ve yaygınlığı artacaktır. 

o Proje teslim sistemi ve sözleşme oluşturulmasında BIM rehber görevi 

görecektir. 

o Şirketlerin ürün şartnamelerini ve elekronik kataloglarını oluşturma ve 

yönetmede BIM etkinleştirilecektir. 
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o İnşaat sektöründe E-İhale hizmetlerinde ekin rol oynayıp, sektörün 

birlikte çalışabilirliğini arttırarak, iş birliği içerisinde olmasını 

sağlayacaktır. 

o BIM sayesinde yeni meslek dalları oluşup, uzmanlar yetişecektir. 

3.2 İnşaat Sektöründe E-İhale Sistemi Etkin Kullanılamama 

Problemine BIM Çözümü  

Bu bölümde inşaat sektöründe E-İhale sistemlerinin etkin kullanılmamasına BIM‘in 

getireceği çözüm modeli tartışılacaktır. Bu bağlamda öncelikle BIM’in E-İhale 

sisteminin uygulanamamasının önemli bir sebebi olan birlikte çalışabilirlik 

problemine getirdiği çözümü incelenecek, gerekli teknolojiler tanıtılıp, BIM ve E-

İhale sistem entegrasyonu için SOA4BIM modeli sunulacaktır. 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, E-İhale hizmetleri inşaat sektöründe gelişen 

teknolojiye rağmen çeşitli sınırlamalara maruz kalmaktadır. Mell, Grance 2010’da 

buna neden olarak; birlikte çalışabilirlik probleminin inşaat sektöründe elektronik 

sektör araçlarına adapte olmayı engellediğini söylemiştir (Yali Ren ve diğerleri, 

2012). Nitekim birlikte çalışabilirlik konusunda yaşanan problem şirketlerin Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinden (ICT) faydalanmasını engellemektedir. Bu problem 

yalnızca tasarım aşamasında değil, bütün yapım evrelerinde ve bina 

tamamlanmasından sonraki işletim ve bakım sürecinde de ortaya çıkmaktadır. 

Elektronik İhale hizmetlerinde BIM’i kullanmak için araç ve yazılımlar arasında 

büyük bir işbirliğinin olması gerekmektedir. Modelleme bilgilerine parametrik üç 

boyutlu modellerin haricinde, teklife çağrı, sipariş, faturalandırma ve Elektronik 

İhale sistemlerinde kullanılacak sayısal bilgilerin de eklenmesi gerekmektedir.  

Uluslararası Elektronik İhale sistemleri için elektronik kataloglar veya çeşitli 

seviyelerde ürün modellemelerinin bulunduğu mekanizmaların olması 

gerekmektedir. Bu demektir ki, proje başlangıcından itibaren Elektronik İhale 

sistemlerinde proje eylem ve işlemlerinin eksiksiz ve otomatik çalışmasını 

sağlayacak bir veri yapısı oluşturulmalıdır. 
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3.2.1 ‘Birlikte çalışabilirlik’ (Interoperability) problemine çözüm olarak BIM 

Birlikte çalışabilirlik terim olarak, ‘İki ya da daha fazla sistem ya da bileşenin bilgi 

değiş tokuş etmesi ve değiş tokuş edilen bilginin kullanılmasıdır”. (António Grilo, 

2010). Birlikte çalışabilirlik her bir katılımcının iç veri yapısını uluslararası veri 

modeline eşleştirmesiyle gerçekleşmektedir. Birlikte çalışabilirlik sayesinde 

aplikasyonların birbirleriyle bütünleştirilme maliyeti düşürülmüş olur. 

Şekil 3.4’te inşaat sektöründe farklı iki işletme arasındaki birlikte çalışabilirlik 

ilişkisi gösterilmektedir. Görüldüğü gibi şirketler kendi teknik verilerini içyapılarında 

paylaşsalar da dış ilişkiler yönetimi, çalışanlar ve kültür, ortak işletme süreci ve bilgi 

sistemleri seviyelerinde iki işletme arasında paylaşım yoktur. Etkili bir birlikte 

çalışabilirlik süreci için şirketlerin karşılıklı olarak kültürlerini, beklentilerini 

algılamaları, söz konusu seviyelerde de paylaşımda bulunmaları gerekmektedir. 

 

Şekil 3.4: İnşaat Sektörü Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi (A 

           Grilo, R.Jardim Goncalves, 2010’den uyarlanan). 

Birlikte çalışabilirlik problemini anlamak için BIM’de dosya alışverişinin neden zor 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. Yakın geçmişte objelerin geometrik şekillerine 

göre soyut modellemeler yapılmaktaydı, daha sonra obje modelleri gerçek ürüne 

uygun ya da inşa edilebilecek bilgileri içerecek kadar donanımlı oldu. BIM 
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öncesinde CAD sisteminde geometri tabanlı çalışmalar yapılırken BIM sayesinde 

çalışmalar, çeşitli geometrileri, ilişkileri, değişik durumlar karşısındaki yaklaşımlar 

gibi karmaşık ve bütünleşik bilgileri içermiş oldu. Bu sebeple, daha önceden 

kullanılan dosya dönüştürücüleri eksik kaldı. 

Günümüzde birlikte çalışabilirlik probleminin çözümü, BIM’in araçları, 

aplikasyonları ve platformları arasındaki dosya alışverişlerine dayanmaktadır. 

Ricardo Jardim-Goncalves’e göre (2010) ‘Birlikte çalışabilirlik’kavramının inşaat 

sektöründe uygulanamama sebepleri teknolojik ve kültürel başlıklarda açıklanabilir. 

Teknolojik Sebepler: şirketlerin farklı yazılım araçlarıyla yaptığı modellerin ortak bir 

modelde birleştirirken dosya formatlarının birbirini tanıması problemi vardır. 

 BIM’de bu duruma çözüm üretecek 2 ana ürün modeli bulunmaktadır: 

o Industry Foundation Classes (IFC): Proje planlaması, tasarımı, yapımı ve 

yönetimi için kullanılmakta olup Alliance for Interoperability (IAI) 

tarafından 2000’li yılların başında geliştirilmiştir. Modelleme üzerine 

çalışan birçok yazılım şirketi BIM araçlarıyla uyum sağlayabilecek 

tamamlayıcı yazılımlar üretmektedir. Ancak üretilen birçok yazılım kendi 

içinde uyumlu olsa da diğer vericilerle uyum göstermemektedir. Bu 

noktada farklı yazılım araçları IFC standardına dönüştürülüp birbirine 

entegre edilmektedir 

o CIMsteelIntegration Standard Version 2(CIS/2): strüktürel yapım ve 

üretim aşamaları için kullanılmaktadır. 

Önemle belirtmek gerekmektedir ki, BIM’de dosya alış verişi belirtilen standartlar ya 

da XML tabanlı gerçekleşebilirken, verilerin Yapı Enformasyon Modeli belleği 

vasıtasıyla koordine edilmesi gerekmektedir. Burada BIM belleklerinin ana amacı bir 

modeli gösteren bir çok sunum arasında senkronizasyon yönetimini sağlamaktır. 

BIM geleceği açısından da kritik öneme sahiptir. 

En genel anlamda, birlikte çalışabilirlik ihtiyacı, mimari bir modelin farklı bir 

formata tercüme edilmesi değildir, model bilgisini değiştirmek ya da büyütmek 

suretiyle, farklı kullanıcılara bu içerikte tasarımlar sunabilmesidir. 

Kültürel Sebepler: Birlikte çalışabilirliğin teknik birleşmeyi gerekli kılması, 

çalışanların kültürel değer yargıları, müşterek beklentiler, ortak çalışmaların yasal ve 

yasal olmayan formatlarda sözleşmelerle güvence altına alınamaması gibi nedenler 
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gösterilebilir. Kültürel sebepleri besleyen faktörlerin önüne geçebilmek amacıyla 

ortak çalışmanın ve uyumun ‘kurumsallaştırılması’ gerekmektedir. 

Şekil 3.5’te BIM etrafında gerçekleşen ve BIM ile etkileşimli veri ortak çalışması 

görülmektedir. Ayrıca BIM’in birlikte çalışabilirliğe dayalı iş çevresini destekleme 

şekilleri şöyledir: 

o Mal sahibinin projenin doğası ve ihtiyaçlarını net bir şekilde anlaması 

o Projenin tasarımı, gelişmesi ve analizlerinin yapılmasının sağlaması, 

o Projenin yapı yönetiminin sağlanması 

o Binanın işletmeye alınması dönemindeki işlemlerin yönetilmesidir. 

 

Şekil 3.5: Yazılım ve Veri/Bilgi Ortak Çalışması (B.Kumar, 2010) 

3.2.2 E-İhale hizmetleri ve BIM bütünleştirilmesi için gerekli teknolojiler 

İnşaat sektörüne, E-İhale hizmetlerinin BIM ile bütünleştirilebilmesi için bölüm 

3.2.1’de ayrıntıyla ele alınan birlikte çalışabilirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu 

amaçla, her bir inşaat projesi kendine has ve benzersiz olduğu için BIM ve 

Elektronik İhale sistemlerinin bir arada çalışmasını sağlayan, birlikte çalışabilen 

birçok yazılım ve standardın oluşturulması gerekir. Söz konusu yazılımlar yalnızca 

elektronik teklif verme, elektronik fatura oluşturma, elektronik sipariş ve elektronik 

kataloglarda değil, aynı zamanda ürün ve süreç modellemesi için de kullanılmalıdır. 

Kurulması gereken sistemin etkin ve etkili bir şekilde çözülmesi zor olup, A. Grilo 

(2010)’a göre çözüm olarak son teknikler olan Model Odaklı Yazılım Mimarisi 
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(MOYM), Servis Odaklı Mimari (SOA) ve Bulut Bilişim (Cloud Computing) 

kullanılabilir. Söz konusu altyapı sistemlerin tanıtılması BIM altyapı desteklerinin 

algılanması açısından da önemlidir. Bu nedenle, aşağıdaki bölümlerde söz konusu 

teknikler anlatılmaktadır. 

3.2.2.1 Model odaklı yazılım mimarisi (MOYM) modeli 

Günümüz bilgi teknolojisinde yazılım gelişim süreci karmaşık durumlarla karşı 

karşıyadır. Bunun en önemli sebebi gereksinimlerin dinamik olmasının haricinde, 

farklı platformların çalışma alanı olarak seçil(ebil)mesini gerektirdiğindendir. 

Bütünleştirme ve birlikte çalışabilirliği gerçekleştirmek amacıyla Object 

Management Grup (OMG) tarafından, 2001 tarihinde MYOM yaklaşımı önerilmiştir. 

MYOM yaklaşımı, yazılım gelişim süreçlerini destekleyen farklı seri modelleri 

kullanarak BIM’i karmaşık durumlarda desteklemektedir. 

MYOM üç ana katmandan oluşmaktadır. Bunlar, HBM (Hesaptan Bağımsız Model), 

PBM (Platform Bağımsız Model) ve PÖM (Platform Özel Model)’dir (R. Jardim-

Goncalves, 2010). 

HBM, MYOM’nin en üst katmanıdır, sistemin kavramsal modelini ifade eder. Bu 

model vasıtasıyla sistemin ana elemanları gösterilmiş olur. HBM paydaşlara yönelik 

bir sunumdur, sayısal verilerden bağımsız bir bakış açısı sağlar. 

PBM, MYOM’nin orta katmanıdır. Görsel diyagramlara bağlı olarak konsept bir 

model sunar, diyagramlar ve meta veriler kullanılır. PIM tam kapsamlı işlevselliğiyle 

birlikte platformun bağımlılık ve kısıtlamalarını dışarıda bırakarak bir uygulama 

protokolü tanımlamaktadır. Bu katmanda kullanılan standartlar, UML(Unifies 

Modeling Language), OCL (Object Constrait Language), XML (XML Metadate 

Interchange), MOF (Meta Object Facility) ve CWM (Common Warehouse 

Metamodel)’dır. 

PÖM, MYOM’nin en alt katmanıdır. Amaçları doğrultusunda PBM’den ayrılır; 

nitekim PÖM özel uygulama platformunu hedeflemektedir. MYOM’nin başarılı bir 

uygulama olabilmesi için PBM’in PÖM’ye dönüşmesi gerekmektedir. 

Şekil 3.6’da MYOM süreçleri gösterilerek bahsedilen MYOM katmanları arası 

dönüşüm gösterilmiştir. Buradan da görüleceği gibi katmanlar arası dönüşüm 

süreçleri otomatik gerçekleşmekte olup; en son Servis Odaklı Yazılım Mimarisi‘nin 



38 

 

devreye gireceği PÖM‘den bilgilerin özel kodlara dönüşümüne kadar devam 

etmektedir. 

 

Şekil 3.6: MYOM süreçleri (Chia-Ying Lin ve 

        diğerleri’nden uyarlanmıştır, 2012) 

3.2.2.2 Servis odaklı yazılım mimari (SOM) model  

Servis Odaklı Yazılım Mimari (SOM) Modeli’nin genel çalışma prensibi, bilgi 

kaynakları ve yazılım işlemlerinin ağ sistemi içerisinde birbirlerinden farklı servis 

birimlerine dağılmaları ve sistem üzerindeki iş uygulamalarında karmaşık 

problemleri çözmek üzere birleşmeleridir. 

SOM yaklaşımı kullanılarak,  bilgi kaynakları ve sistemler modüler servis 

bileşenlerine dönüştürülür ve bir standart protokol bağlantısıyla bu bileşenin yeri 

tespit edilebilir, araştırılabilir ve talep edilebilir. SOM’un en önemli özelliği kontrol, 

yönetim, gelişim, modülerlik ve ölçeklenebilirlik görevleri için alt birimlere 

ayrılmasıdır (R. Jardim-Goncalves, 2010). Sistem fonksiyonelliği sınırlandırılmaz, 

analizler ve alternatiflerin değerlendirilmesiyle geliştirilir 

Sonuç olarak, yüksek faydalar ve maliyet etkinliği sağlayan SOM, Ağ hizmetleri 

SOM.A ’’web service’’standartlaşmış uygulamalar arası (application-application) 

İnternet üzerinden  bilgi ve hizmet transferi yapılmasını sağlayan özel bir işlemdir. 

SOM sağladığı birçok avantaja rağmen aplikasyonlar arası ortak kullanım konusunda 

tek başına yeterli değildir. Ağ hizmetleri arasında uyumlu mesaj alış verişi yapılması 

için kapsamlı protokollerin desteklenmesi ve birleştirilmesine çalışılmaktadır. 
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3.2.2.3 Bulut bilişim ( Cloud computing)  

Bilindiği üzere, günümüzde inşaat sektörü parçalanmış bir yapıya sahiptir. Bu 

parçalanmışlık karmaşık projelerde farklı yerlerde çalışan proje paydaşlarının 

birleştirilmesi için bir modelin oluşturulmasını gerektiriyordu. Buna çözüm olarak 

bilgi teknolojilerin gelişimiyle Bulut Bilişim sistemi üretilmiştir. 

Bulut Bilişim, programlama dünyasında uzun süreli devam eden bir hayal olup, Bilgi 

Teknoloji Endüstri’sinin büyük bir kısmını dönüştürme potansiyeline sahip, 

yazılımları bir hizmet olarak çok daha çekici kılan, bilgi teknolojileri donanımını 

tasarlanabilir ve satın alınabilir bir yolla şekillendiren büyük bir gelişimdir. Tüm 

sektörlere büyük fayda sağlayacağı gibi, inşaat sektöründe de büyük bir ekonomik 

fayda sağlayacaktır (Tien-Hsiang Chuang, 2011). 

Daha sade bir tanımla Bulut Bilişim, kolayca kullanılabilen ve ulaşılabilen sanal 

kaynaklar olup, büyük bir havuz gibi düşünülebilir. Söz konusu kaynaklar değişen 

ölçeğe göre dinamik bir şekilde yeniden yapılandırılabilir, bunun yanı sıra optimum 

kaynaktan yararlanmayı sağlar.  

Bulut Bilişim iki ana anahtar görevindeki teknolojiyi takip etmektedir. Bunlar, 

Sanallaştırma Teknolojisi (Virtualization Technology) ve Servis Odaklı Yazılım 

Mimarisi (SOM) modelidir. Sanallaştırma teknolojisi, işletim sistemlerinin, özel 

yazılımların ve aplikasyonların şekillendirilmesini, SOM ise birleştirme, tekrardan 

kullanılabilirliğin genişletilmesi ve esneklik konularını ele almaktadır (R. Jardim-

Goncalves, 2010). 

Geleneksel sistemde hizmetlere bir platform üzerinden bağlanılırken, Şekil 3.7’de 

görüldüğü gibi bulut bilişimle kullanıcılar hizmetleri kendi kullanım alanında bulur 

ve böylece hizmetleri seri bir şekilde kullanabilirler. 
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Şekil 3.7: Bulut Bilişim-BIM içeriği (Tien-Hsiang Chuang, 2011) 

İnşaat sektörünün Bulut Bilişim’e geçmesi için dört temel sebep vardır (Amarnath C 

B, 2011): 

Esneklik: Sınırlı teknik kapasite ve kaynağa sahip şirketlerin rekabet etmesine 

yardımcı olur. Herhangi bir yerden çalışmayı olur kılar, örneğin inşaat alanından, 

evden, ofisten vb. gibi. 

Çeviklik: Şirketin bilgi teknolojileri ekibinin bulut bilişim tarafından gönderilen 

veriler sayesinde en son yazılımlardan bilgisinin olmasını ve kendini sürekli 

güncellemesini sağlar. Yeni hizmetler uzaktaki şantiye alanına bile hızlıca sunulur, 

bunun için iç kaynakları kullanmaya gerek olmaz. 

Maliyet Etkinliği: Belirgin bir şekilde alt yapı yatırım maliyetlerini ve projenin 

işletim maliyetlerini düşürür. Hizmet (Server) yönetim ve bakım maliyetlerini azaltır. 
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Ölçeklenebilirlik: İşlemcilerin kullanıcı ve çeşidini isteğe göre arttırıp ya da 

azaltılabilir, örneğin ortak bulunduğunda işlemcilerin arttırılması vb. gibi. Kapasite 

planlaması konusundaki endişeleri ortadan kaldırır, inşaat sektöründe iş devri ve 

geçicilik konusu gibi geleceğin planlanmasında çıkacak zorlukların üstesinden 

gelmeye yardımcı olur. 

Şekil 3.8’de görüldüğü gibi Bulut Bilişim, SPI (Yazılım, Platform ve Altyapı) olarak 

adlandırılan üç temel hizmet sunmaktadır (Anil Sawhney, 2011): 

SaaS (Servis olarak Yazılım): En yaygın servistir, bulut altyapısında sağlayıcının 

aplikasyonu işlemesini sağlar. Uygulamalara birçok müşteri cihazından veya zayıf 

bir müşteri ara yüzünden ağ tarayıcıları vb. gibi. (ağ tabanlı mail, Google 

dokümanlar vs.) ulaşılabilir. Burada kullanıcıya özel uygulamalar düzenlenir. 

PaaS (Platform olarak hizmet): Sağlayıcı tarafından desteklenen araçlar kullanılarak, 

yazılım servis kullanıcıları tarafından oluşturulan aplikasyonların bulut bilişime 

dağıtılmasıdır. Burada belli durumlarda kullanıcı tarafından gönderilen 

aplikasyonların kontrolü yapılabilmektedir. 

IaaS (Altyapı servisi olarak hizmet): Şekil 3.9’da görüldüğü gibi, kullanıcıya, işlem, 

depolama, ağ sistemleri ve diğer ana programlama kaynaklarının ki burada herhangi 

bir yazılım sisteminin dağıtılması ve işletilmesi yapılabilir, işletim sistemleri ve 

aplikasyonları karşılama kapasitesi verilir. 

Bulut Bilişim, programlanan bir ürün değil bir hizmettir. Kullanıcı gerekmeden 

hesap yapma, yazılım üretme, verilere ulaşma ve saklama imkânı sağlamaktadır. 

Bulut Bilişim’in etkin ve kolay kullanılabilmesi için uygulamaları birleştiren bir 

standart Bulut API (Aplikasyon Program Arayüzü)’ye ihtiyaç vardır. Ancak 

programcıların temellendiği genel olarak kabullenilmiş bir API (Aplikasyon 

Programı Arayüzü) yoktur. MYOM sisteminin SOM sistemine bütünleştirilmesi 

Bulut Bilişim’de birlikte çalışmayı geliştiren yeni bir yaklaşım olabilir. 
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Şekil 3.8: Bulut Bilişim Servisleri (Anil Sawhney, 2011) 

 

Şekil 3.9: Bulut Bilişim içerisinde ortak kullanım çeşitleri (B. Kumar, 2010) 

3.2.3 E-İhale sistemi ve SOM4BIM bütünleşme model önerisi,  

İnşaat sektöründe SOM ve MYOM sistemlerinin kullanılmasını kritik hale getiren 

konu, sistemi ürün tabanlı veri modeli paradigmasından süreç tabanlı paradigmaya 

çevirmesidir. En son teknolojiyle üretilen MYOM, SOM ve Bulut Bilişim’in yanı 

sıra, inşaat sektöründe devrim niteliğinde olan BIM yaklaşımının birleştirilmesiyle 

SOM4BIM sistemi geliştirilmiştir (A.Grilo, 2010). 
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SOM4BIM, aşağıda Şekil 3.10’da görülen Model Odaklı Yazılım Mimarisi 

yaklaşımı ve Servis Odaklı Yazılım Mimarisi yazılımı bütünleştirilmesinden 

oluşmaktadır. Platform Bağımsız Model, adından da anlaşıldığı gibi farklı 

teknolojilerden bağımsız modellemeler üretmektedir Söz konusu modelleme 

çalışmaları, 3D vektörel çizimler, malzeme düzenlemeleri, proje yönetimi (maliyet, 

zaman vb. gibi), sözleşme düzenlemeleri, sürdürülebilirlik vb. gibi alandarda 

kullanılmaya yöneliktir. Aslında,  PBM katmanı BIM’e standart bir yaklaşımdır; 

PBM’de de yapılan birçok işte fiili ve yasal standartlaşma düşünülür,  IFC gibi 

standartlar kullanılır. Böylece yeni gereksinimler PBM-BIM modeli içerisine 

dönüştürülebilir. 

Şekil 3.10: İnşaat Sektöründe MYOM ve SOM bütünleşmesi (A. Grilo, 

                   R.Jardim-Goncalves, 2010’den uyarlanan). 

SOM4BIM sitemi, farklı sistem tabakaları arasında proje yaşam dönemi boyunca 

(mimari süreçler, mühendislik süreçleri, yapım süreçleri, ihale süreçleri vb. gibi) 

farklı model sistemlerinin oluşmasına göre organize olmuştur. Başlangıçta olan 

PBM-BIM modeli ihtiyaca göre sistem aplikasyonları geliştikçe dinamik bir şekilde 

gelişecektir. Burada önemli olan SOM4BIM sisteminin model dönüşümlerini Bulut 

Bilişim (Cloud Computing) yaklaşımının içerisinde yapmasıdır. Bu demektir ki, 

inşaat firması ya da temsilcisi diğer temsilci ya da firmalarla veri, bilgi ve teklif 

dokümanlarının alış verişlerini Bulut Bilişim üzerinden ağ tarayıcıları ya da SOM’in 
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desteklediği diğer mekanizmaları kullanarak yapar. Aynı şekilde tüm model 

dönüşümleri ve uyumluluk testleri de bulut bilişim üzerinden yapılmaktadır. Bu 

durumda uygulamaların, veri tabanlarının, işletim sistemlerinin ya da donanımlarının 

fiziksel yerlerinin önemi yoktur. Bu sürecin sonunda her katılımcı hangi dönüşüm 

işleminin yapıldığını bilmesine gerek olmadan çalışacağı gerekli bilgiyi edinmiş olur. 

Aynı zamanda katılımcıların müdahalesi olmadan PBM-BIM modeli otomatik olarak 

kendini geliştirir. 

Şekil 3.11‘de Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) hizmetleri için E-İhale 

hizmetlerinin Bulut Bilişim üzerinde MYOM-SOM ve BIM bütünleştirilmesi 

gösterilmiştir. Burada yukarıda da bahsedildiği gibi HBM’de bina modeli yapılır ve 

PBM’e dönüştürülür. BIM – PBM ortak modeli çeşitli standart IFC gibi dönüşümleri 

kullanarak SOM üzerinden hazırlanan teklif dokümanlarına entegre edilip HVAC 

tasarımcılarına sunulur. Tasarımcılar tekliflerini SOM hizmetini kullanarak ticari ve 

teknik teklif dokümanlarını BIM-IFC dönüşümünü tamamladıktan sonra gönderir. 

Seçilen HVAC tasarımcısına SOM sistemi tabanında sözleşmeye bağlı düzenlemeler 

gönderilir. Süreç sonunda seçilen tasarımcı BIM-PIM modeline entegre olup detaylı 

tasarımını gerçekleştirebilir Örnekte de görüldüğü gibi, E-İhale sistemleri ve BIM 

bütünleşmesi, ortak kullanımını mümkün kılan IFC gibi standartlarla 

gerçekleşmektedir ve bütünleşmede paydaşların sisteme bulut bilişim kullanarak 

bağlanması sayesinde söz konusu teknolojilerden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda 

SOM4BIM’de Bulut Bilişim kritik bir rol oynamaktadır ve inşaat sektöründe E-İhale 

hizmetlerinin kullanılmasını engelleyen birlikte çalışabilirlik problemine de çözüm 

üretmektedir. 

Tezin üçüncü bölümünde, Yapı Enformasyonu Modellemesi Kavramı (BIM) ayrıntılı 

olarak anlatılmış, inşaat sektöründe E-İhale sistemi etkin kullanılamama problemine 

getirdiği teknolojik çözümlerle ilişkisi tartışılmıştır. Dördüncü bölümde Türkiye ve 

Güney Kore’deki E-İhale uygulamaları incelenecek ve karşılaştırılacaktır.  
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 Şekil 3.11: Bulut Platformu; Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme 

                   hizmetleri için BIM-IFC /STEP(Ricardo Jardim-Goncalves, 

                   Antonio Grilo, 2010’dan uyarlanmıştır) 
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4. TÜRKİYE KAMU E-İHALE UYGULAMASI EKAP ve GÜNEY KORE 

KAMU E-İHALE UYGULAMASI KONEPS KARŞILAŞTIRMASI 

Bu bölümde öncelikle, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu  EKAP’ın alt 

yapı süreçleri, entegrasyon sorunları ve ihale süreçleri anlatılacak, ardından 

Türkiye’de inşaat sektöründe  E-İhale sisteminin uygulanamamasının sebepleri ve 

karşılaşılan bariyerler tartışılacaktır. E-İhale hizmetleri konusunda Dünya’da bilgi 

paylaşımı, dışa açıklık, alanındaki teknolojik gelişimlerin lideri konumunda önemli 

bir uygulama olan Güney Kore Kamu E-İhale Sistemi KONEPS yapım işlerine 

ilişkin başlıklarıyla incelenerek, BIM adaptasyon örnekleri anlatılacaktır. EKAP ve 

KONEPS teknoloji, gizlilik, finansman ve hukuksal başlıklar altında 

karşılaştırılacaktır. Avrupa’da ortak E-İhale uygulamaları konusunda önemli bir 

çalışma olan Pan-Avrupa Kamu Elektronik İhale projesi PEPPOL altyapı 

sistemleriyle birlikte anlatılacaktır. Bölüm sonunda ise, EKAP-BIM bütünleşmesi 

model önerisi sunulacaktır. 

Bu bölümde, Türkiye’deki Elektronik İhale sistemleri hakkında bilgi almak için 

yapılan, 1.4 Bölümde ayrıntılı anlatılan sektörel görüşmelere yer verilecektir. 

4.1 Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu, EKAP Projesine 

Genel Bir Bakış  

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) projesi çalışmalarına 12 Mayıs 2009 

tarihinde başlanmıştır. Bu konudaki gereksinim 2011 yılı Kamu İhale Kurumu 

faaliyet raporunda şöyle açıklanmaktadır: 

 “4734 sayılı Kanun’da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak 

uygulanmasını enformasyon ve bilgi teknolojileri desteğiyle sağlamak, 

kolaylaştırmak, hızlandırmak, kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet 

alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak ihale ilanlarını hazırlamak ve Kamu 

İhale Bülteni’nde yayımlamak, bu süreçlerde idarelere ihale mevzuatı 
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hakkında elektronik ortamda eğitim desteği vermek, bilgi toplamak, adet, 

tutar veya diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak, sonuçlarını 

raporlamak ve yayınlamak, teyit taleplerine ilişkin işlemleri hızlı ve etkin bir 

şekilde yerine getirmek ve E-İhaleye ait alt yapının uygun hale getirilmesi 

amacıyla enformasyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak daha önceki yıllarda 

kurumumuz tarafından oluşturulan Kamu satın alma platformunun yerini,1 

Eylül 2010 tarihinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) almıştır” 

(Kamu İhale Kurumu Faaliyet Raporu, 2011). 

Bu sayede, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ihale dokümanlarını e-imza 

kullanarak indirebilmeleri olanağı getirilmiş, idarelere ise, ihale dokümanlarını 

elektronik ortamda hazırlamaları olanağının yanı sıra, isteklilerin sosyal güvenlik 

prim borcu, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgilerini de EKAP üzerinde bilgi 

amaçlı olarak sorgulayabilmeleri olanağı sağlanmıştır. Bu çerçevede, 4734 sayılı 

Kanun kapsamındaki idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihaleleri, kısmen ya da 

tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirmelerine ilişkin 

usul ve esasların düzenlendiği Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hazırlanmış 

ve 25.2.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 EKAP’ın Hukuki Çerçevesi: 

o 4734 Sayılı Kanun Ek 1. maddesi, 

o Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, 

o EKAP 1 Nolu Tebliği’dir. 

 EKAP’ın Yasal Dayanağı: 

o 20 Kasım 2008 tarih ve 5812 sayılı Kanunla, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na eklenen Ek 1. madde, 

o İhale işlemlerinin kısmen/tamamen EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi, 

o Kamu İhale Kurumu’nun yetkisidir. 

EKAP projesi genel olarak, mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerini 

kapsamaktadır. Kamu İhale Kurumu Eski Başkan’ı Dr. Hasan Gül’e göre, EKAP 

projesi alım yapan idareler ve kullanıcılar için pek çok avantajı beraberinde 

getirmektedir Alım yapan kamu kurumlarının, projenin hayata geçmesiyle birlikte 

artan rekabet ve fiyat düşüşleri, ihale işlemlerinin daha kısa zamanda tamamlanması, 

ihale dokümanı basım maliyetlerinin azalması, tebligatların elektronik ortamda 
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yapılması gibi nedenlerden ötürü yılda yaklaşık olarak 4,7 milyar TL’yi aşkın 

tasarruf sağlayacakları tahmin edilmektedir. 

EKAP projesi kapsamında ihaleye katılmak isteyen firmaların da ciddi tasarruf 

sağlaması hedeflenmiştir. Firmalar, teklif hazırlama işlemlerini daha kısa zamanda 

tamamlarken, imza beyannamesi ve sirküler sunma zorunluluğu da ortadan 

kalkmıştır. İhale dokümanı satın alma, oda kayıt belgesi sunma maliyetinin ortadan 

kalkması ile idareye gidip gelme maliyetinden sağlanacak toplam tasarrufun yaklaşık 

olarak yılda toplam 200 milyon TL olacağı düşünülmüştür. 

Uygulamayı kullanan kurumların tüm ihale dokümanlarını tek bir yerden çevrimiçi 

olarak kontrol edebildikleri projenin elektronik teklif hazırlama, teklif gönderme, 

değerlendirme ve ihale sonuçlandırma uygulamalarının hayata geçmesiyle birlikte 

memnuniyet seviyesinin daha da artacağı beklenmektedir. 

2011 yılı Kamu İhale Kurumu faaliyet raporuna göre, Elektronik Kamu Alımları 

Platformu (EKAP) 1/9/2010 tarihinde devreye alınmasını takiben yoğun bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. 31/12/2011 itibariyle Çizelge 4.1’den hesaplanan 

EKAP’ta kayıtlı toplam 314.146 kullanıcı bulunmaktadır. Benzer e-Devlet 

uygulamaları ile karşılaştırıldığında bu rakam diğerlerinin oldukça yukarısındadır. 

Ayrıca EKAP’ın ana sayfası günlük ortalama 70.000 kere ziyaret edilmektedir 

(31/12/2011 tarihi itibariyle verilerle) 

Çizelge 4.1:Rakamlarla EKAP  

 

(2011 Faaliyet Raporu, Kamu İhale Kurumu) 
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Kamu İhale Kurumu 2011 yılı faaliyet raporuna göre; 2011 yılı içerisinde Elektronik 

Kamu İhale Bültenleri toplamda 1.306.315 kere görüntülenmiştir. Çizelge 4.2’de 

görüldüğü gibi, yapım ihaleleri en çok görüntülenen ihale türüdür. 

Çizelge 4.2: EKAP İhale Bülteni görüntülenme dağılımı 

 

(2011 Faaliyet Raporu, Kamu İhale Kurumu) 

4.1.1 EKAP entegrasyonları 

Elektronik ortamda işlemlerin hızlı ve uyumlu olması, denetleme mekanizmasının 

güçlü işlemesi adına EKAP çeşitli kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonlar yapmıştır. 

o Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden, İdare Kayıtları’nın entegrasyonu, 

o  Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS), Nüfus Bilgileri’nin 

entegrasyonu, 

o TÜRKSAT’tan, e-Devlet Kapısı entegrasyonu, 

o Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu 

bilgilerinin  entegrasyonu, 

o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, prim borcu bilgilerinin entegrasyonu, 

o Sağlık Bakanlığı’ndan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankası’nın entegrasyonu, 

o Türkiye Bankalar Birliği’nden, Geçici Teminat ve Banka Referans 

Mektupları’nın entegrasyonu. 

4.1.2 EKAP altyapı çalışmaları 

EKAP alt yapı teknoloji ve uygulama hizmetleri Fujitsu Türkiye tarafından 

yürütülmektedir. Web tasarımı ve diğer uygulamalar Hacettepe Teknokent AR-GE 

binasında 62 kişilik uzman kadro tarafından devam ettirilmektedir. Amaç, EKAP 
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projesinin tüm sürümlerini tamamlayıp, Türkiye’deki ihalelerin tamamının elektronik 

ortamda, yüksek standartlarda ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

2011 yılı faaliyet raporuna göre, Yeni İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) hizmetinin sona 

ermesi sonrası, yeni İSS üzerinden İnternet erişimi işlemleri tamamlanmış ve bant 

genişliği iki katına (100Mb/s) çıkarılmıştır. Buna göre Kurum Merkez ve Teknokent 

Lokasyonları İnternet erişimleri ve lokasyonlar arası VPN çalışmaları yeniden 

yapılandırılmıştır. Yeni İnternet hattı üzerinden saldırılara karşı, Distributed Denial 

of Service Attack (DDOS) koruma hizmeti devreye alınmıştır. Türkiye’de bir ilk 

gerçekleştirilmiş ve İnternet’e erişim biri karadan fiber optik, diğeri ise havadan 

radyo link transmisyon üzerinden yedekli yapıda sağlanmıştır. 

4.1.3 EKAP ihale süreci 

Şekil 4.1’de genel olarak, EKAP E-İhale uygulama sürecinin 7 ana adımı 

görülmektedir. Söz konusu adımlar, idare ve istekli kaydı yapıldıktan sonra ihalenin 

içeriğinin, ihtiyacın belirlenmesi, ihale kayıt işlemlerinin yapılması, ihale 

dokümanlarının hazırlanması, teklif hazırlama, teklif değerlendirme, elektronik 

tebligatlar ve sözleşme yönetimidir. 

 

Şekil 4.1: 7 adımda E-İhale süreci (ihalemagazin.com, 06.04.2013) 

http://ihalemagazin.com/
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 İdareler EKAP’da 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ilk defa bir ihaleye 

çıkacakları zaman aşağıdaki adımları izlemelidirler: 

I. Yeni İhtiyaç Raporu Oluşturma 

II. İhale Yetkilisi Tanımlama 

III. İhale Kaydını Yapma 

IV. İhale İşlemleri (ihalenin türü ve usulüne göre aşağıdaki adımlarda 

farklılıklar olabilir) 

a. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alma 

b. İhaleye İhtiyaç Raporu Bağlama 

c. Teknik Şartname ve Diğer Belge İşlemleri 

d. Ön Yeterlik/İdari Şartname/Çerçeve Anlaşma/Sözleşme 

Tasarısı İşlemleri 

e. İhale Onayı Alma 

V. İlan Hazırlama 

VI. Sevk ve İşlem Formu Gönderme 

VII. İhale Komisyonu Oluşturma 

VIII. Doküman Satış İşlemleri 

IX. Teklif Kabul İşlemleri 

X. Teklif Değerlendirme (İhale Komisyonu Tarafından) 

XI. Teyit İşlemleri 

XII. Sonuç İşlemleri 

7 Mart 2011 tarihinde tüm süreçlerin EKAP üzerinden yürütüldüğü ilk Elektronik 

İhale işlemi gerçekleştirilmiştir. İhaleyi yapan idare ihale dokümanını EKAP’ta 

elektronik ortamda hazırlamış, ilanı EKAP’ta yayımlanmış, istekliler ihale 

dokümanını elektronik imzaları ile EKAP’tan indirmiş, bankalar geçici teminat 

mektubunu elektronik ortamda hazırlayıp EKAP’a iletmiş, istekliler tekliflerini 

EKAP üzerinden imza yetkililerinin e-imzaları ile imzalayarak göndermiş, teklifler 
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EKAP’ta şifrelenerek saklanmış ve ihale komisyonu ihale tarih ve saatinden sonra 

teklifleri EKAP’ta elektronik ortamda değerlendirmiştir. 

4.1.3.1 EKAP üzerinden uygulanması zorunlu ihale işlemleri 

EKAP’ta kullanıcıların sisteme tam uyumunun sağlanması amacıyla, ihale 

işlemlerinin bir bölümü zorunlu olarak EKAP üzerinden yapılmaktadır (2011 

Faaliyet Raporu, Kamu İhale Kurumu). 

o İhtiyaç raporunun hazırlanması, 

o İhale kaydının yapılması ve İKN alınması, 

o İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi, 

o Teknik şartnamenin yüklenmesi, 

o Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, 

o Doküman satın alanların ve indirenlerin kaydı, 

o İlan işlemlerinin yapılması, 

o Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, 

o İhale komisyonu oluşturma işlemleri, 

o Başvuru ve tekliflerin kaydı, 

o Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı, 

o Teyit işlemleri, 

o Sonuç bildirim işlemleri, 

o İhale iptal işleminin kaydı. 

4.1.3.2 Türkiye’de EKAP uygulaması örneği, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı, İhale ve Satın Alma Birimi 

İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, EKAP’ın aktif kullanıcısı olup, 

Türkiye’de yapım işlerinde EKAP uygulanması konusunda örnek teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İhale ve Satın Alma 

Birimi’nde yetkili Türkan Kap’dan EKAP kullanımıyla ilgili bilgiler ve kullanılan 

sayfa arayüzlerinden örnekler alınmıştır.  

Bu bölümde EKAP sayfa arayüzlerinden örneklere yer verilmesinin sebebi, EKAP’ta 

ihale işlemlerinin hangi sırada nasıl gerçekleştiğini anlatmaktır. Nitekim, EKAP’a 

üye olmadan söz konusu sayfa arayüzlerine ulaşmak mümkün değildir ve üye 

olabilmek için ticari bir kimliğe sahip olmak gerekmektedir. 
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Öncelikle EKAP’ta bir ihaleye girmek için ihtiyaç raporu oluşturulmaktadır. Türkan 

Hanım EKAP’ta oturum açtıktan sonra, Şekil 4.2’de görülen İhale Öncesi 

işlemlerinden Yeni İhtiyaç Raporu Kayıt bölümüne tıklayarak, İhtiyaç Raporu 

oluşturma işlemine aktif olarak başlamıştır.  

 

Şekil 4.2: EKAP İhale Öncesi İşlemler 

Şekil 4.3’te sayfa arayüzünde bu zamana kadar oluşturulmuş ihtiyaç raporları 

görülmektedir. Şekil 4.4’te görüldüğü gibi sayfa arayüzünde, İhtiyaç Raporu adı, 

İhtiyaç Raporu Açıklama, İhale türü, İhale Usulü, Sözleşme Türü alanları doldurulup 

‘ileri’ sekmesine tıklanarak Şekil 4.5’teki İhale Kapsam bölümüne geçilmektedir. 

 

Şekil 4.3:  EKAP İhale öncesi aşamalar 
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Şekil 4.4: EKAP İhtiyaç Raporu Oluşturma 

İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tüm ihalelerinde ’4734 Sayılı Kanun 

Kapsamında’ seçeneğini seçmektedir. 

 

Şekil 4.5: İhale Kapsamının seçilmesi 

4734 Sayılı Kanun Kapsamında seçeneği seçildikten sonra Şekil 4.6’da görülen Tür 

ve Usul bölümüne gelinir. İhale Türü, Yapım işleri ve İhale Usulü, Açık olarak 

seçilir.  
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Şekil 4.6:  İhale Tür ve Usulü’nün seçilmesi 

Tür ve Usul Bölümü’nün  ardından Şekil 4.7’de görülen Yaklaşık Maliyet Bölüm 

bilgileri girilir.  

 

Şekil 4.7:  EKAP’da Yaklaşık Maliyet Oluşturma 

Yaklaşık Maliyet bölümünden sonra Şekil 4.8‘de görülen Ön İlan Sorgusu gelir. 

Türkan Kap İTU’nün ön ilanlı ihale kaydı oluşturmadığını, ön ilanın genellikle çok 

yüksek bütçeli projelerde uygulandığını belirtmiştir.  
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Şekil 4.8: Ön ilan Bilgisi 

Ön ilan bilgilerinin girilmesinin ardından, Şekil 4.9’da görülen İhale Bilgileri’nin 

girilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, Şekil 4.10’da oluşan arayüzde bu zamana 

kadar yapılan işlemlerin özeti görülmekte ve onaylanması için kayıt sekmesi 

bulunmaktadır. Kayıt sekmesine tıklanarak İhale Kaydı gerçekleştirilmiş olur.  

 

Şekil 4.9: İhale Bilgilerinin girilmesi 

Şekil 4.10’da görüldüğü gibi ihale kayıt işlemini yaptıktan sonra ihale metni ilan 

işlemleri başlamaktadır. İlana ek olarak Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme 

Tasarısı, Standart Formlar eklenerek bir CD oluşturulur. EKAP’a 40 Megabyte’ı 

aşan dosyalar yüklenemediği için, Türkan Hanım oluşturulan bu CD’yi çoğunlukla 

sattıklarını belirtmiştir, ancak Şekil 4.11’de görüldüğü gibi CD’yi satın alan istekli 

bilgilerinin de doküman satış işlemlerinden EKAP’a eklenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 4.10: EKAP’da İhale Özet ve Kaydı 

 

 

Şekil 4.11: EKAP Doküman Satış İşlemleri 

Daha önce de belirtildiği gibi, EKAP’ta Yapım İşleri’nde teklif gönderme işlemleri 

elektronik ortamda yapılmamaktadır. Bu sebeple, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’na gönderilen kapalı zarftaki teklifler teklif süresi sona erdikten sonra, 

Şekil 4.12’de görülen Teklif Değerlendirme Bölümü’nde tek tek açılıp  EKAP’a 

aktarılmaktadır. 

 

Şekil 4.12: Teklif Değerlendirme 
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İhale İlanı oluşturulurken İhale Usulü olarak ’Açık’ seçeneği seçildiği için ihale 

ilanıyla ilgilenen tüm inşaat şirketleri teklif gönderebilmektedir. Sonuç olarak birçok 

firmanın teklifi aşırı düşük kalmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgusunu belirlemek için 

KİK’in sayfasından Yapım İşlerinde Sınır Değer Hesaplamalar Aracı 

kullanılmaktadır. Buna göre en düşük gelmesi gereken teklif hesaplanır ve ona göre 

teklifler değerlendirilir. Ayrıca, seçilen teklifçinin EKAP’tan yasaklılık sorgulaması 

yapılarak, daha önceden cezasının olup olmadığına bakılır ve teklif değerlendirmesi 

karara bağlanır. Seçilen firma sözleşmeye davet edilir ve 10 gün içerisinde 

sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. 

4.1.3.3 Türkiye’de inşaat sektöründe EKAP uygulaması: bariyerler  

Türkiye’de inşaat sektöründe EKAP kullanılarak elektronik ortamda teklif 

gönderilememektedir, ancak yukarıda bahsedilen diğer 6 adım elektronik ortamda 

gerçekleştirilmektedir. Görüşülen Kamu İhale Kurumu Uzmanı Ümit Alsaç, EKAP 

kullanılarak teklif gönderilmemesinin sebebi olarak inşaat sektörünün yapısal 

problemlerine dikkat çekmiştir. Yapısal problemlerin giderilmesi için öncelikle 

Kamu İhale Kanunu’nun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde 

değişikliklerin yapılması gerektiğini önemle belirtmiştir. Ayrıca, Ümit Alsaç ‘Mevcut 

durumda, bir ihale açtığınızda bütün firmalar teklif verebiliyor herhangi bir 

sınırlandırma yok ve gelen teklifler beklentilerin çok altında kalıyor, bu sebeple 

inşaat sektöründe e-ortamda teklif göndermek mümkün değil, inşaat firmaları 

tekliflerini elden ya da posta yoluyla göndermektedirler’ demiştir. 

Türkiye’de inşaat sektörünün yapısal problemleri konusuna, Türkiye İnşaat 

Sanayicileri İşveren Sendikası 2012 yılı Sektör Faaliyet Raporu’nda yer vermiştir. 

Söz konusu rapora göre, inşaat sektörünün en önemli yapısal problemleri, Türkiye’de 

müteahhitlik mesleğinin tanımının olmaması ve Kamu İhale Kanunu’na ilişkin 

problemlerdir. Nitekim bahsedilen problemler Türkiye’de inşaat sektöründe E-İhale 

sistemlerinin tam olarak uygulanmasını da engellediği için bu bölümde ayrıntılarıyla 

ele alınacaktır.  

Öncelikle Türkiye’de inşaat sektörüne girişte hiçbir asgari koşulun bulunmayışı 

sektöre girişi cazip kılıp, kalitede düşüş problemine sebep olmaktadır. Bu probleme 

çözüm olarak, İmar Kanunu’nda 5940 sayılı Kanun’la yapılan değişikle müteahhitler 

için yetki belgesi zorunluluğu getirilmiştir. 3194 sayılı kanunda 09.12.2009 tarih 
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5940 S.K. / 3. Madde yapılan değişiklikle, yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye 

şefleri ve yetki belgeli ustaların çalıştırılması hususunda yeni bir düzenleme 

getirilmiştir. Yetki belgelerini düzenleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

verilmiş, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) adı altında yürütülmeye 

başlanmıştır. Getirilen yetki belgesi zorunluluğu 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu düzenleme ile, iş gruplarına, ihtisas alanlarına ve işin büyüklüğüne göre 

sınıflandırılma yapılması, eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kapasitesi, mali 

durumu, idari yapısı ve personel şartları kriter olarak belirtilerek müteahhitlerin 

belgelendirilmesi öngörülmektedir.  

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) konusunda görüşlerini sorduğumuz 

Kamu İhale Uzmanı Ümit Alsaç, YAMBİS ile EKAP’ın ileride entegre çalışacak bir 

sisteme dönüşebileceğini ve inşaat sektöründe EKAP’ta elektronik ortamda teklif 

göndermeyi olanaklı kılabileceğini belirtmiştir. 

Söz konusu rapora göre bir başka önemli problem, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nda, aşırı düşük teklifler ve belli istekliler arasındaki ihale usulünde ön 

yeterlilik incelemesinde mesleki ve ekonomik kriterlerin en üst sınırlardan 

istenilmemesi gösterilmektedir. Söz konusu sebepler EKAP uygulamasının önünde 

de bariyer oluşturmaktadır. Uygulamaya dönük getirilecek çözüm önerileri ve 

düzenlemeler Türk inşaat sektörünün başarısı açısından kritik olup, teklifçilerin 

sınırlandırılması sağlandığında EKAP üzerinden teklifler alınıp, ihalelerin şeffaf bir 

şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.  

AB uyum sürecinde, EKAP’ın uluslararası projelerde etkin kullanılmayışı inşaat 

sektörü açısından önemli eksikliktir. Türk inşaat sektörünün dünya ölçeğinde sınırlı 

sayılacak finansal kapasitesi ve kamu tarafından finansal olarak yeterli biçimde 

desteklenmemesi, teknik kapasitesini güçlendirmesini de engellemektedir, bu sebeple 

uluslararası pazarlardan beslenmek zorunluluktur. İnşaat sektöründe EKAP’ın etkin 

kullanımı sağlandığında uluslararası projelere teklif verme imkânı ve uluslararası 

pazarlara açılma olanakları gelişecektir. Bu sebeple EKAP’ın inşaat sektöründe 

kullanımını engelleyen yukarıda bahsedilen yapısal problemler çözülmelidir. 

2011 yılında Ümit Işıkdağ ve diğerleri, Türk inşaat sektöründe E-İhale sistemlerinin 

kullanılmasını engelleyen bariyerlerle ilgili ağ tabanlı anket çalışması yapmıştır. 

Anket İnternet üzerinden özel veya kamu sektöründen 200 mimar ve mühendise 
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gönderilmiştir. Anket konusu bariyer başlıkları Eadie ve diğerleri (2007) yılında 

Birleşik Krallık’da yaptığı araştırma sonuçlarından alınmıştır. Bu başlıklar 

Teknolojik, Stratejik, Pazar Koşulları, İnsan ve Süreç’tir (2. Bölüm’de bu 

araştırmadan ayrıntılı olarak bahsedilmiştir). 

Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, Türk inşaat sektöründe E-İhale 

sistemlerinin önündeki bariyerler: 

Teknolojiyle ilgili: 

o Değerli bilgilerin transfer gizliliği (%72,70) 

o Gizlilik mekanizmasının kurulum problemi (%72,70) 

Stratejiyle ilgili: 

o Elektronik ticareti desteklemeyen yetersiz yasal altyapı(% 90,90) 

o Elektronik ticarete yönlenmeyi engelleyici üst yönetim desteği (%77,30) 

o Elektronik ticaret konusunda ulusal/uluslararası vergi düzenleme 

konusunda bilgi eksikliği (%72,70) 

o E-ticareti destekleyecek yapıların olmayışı(72,80) 

o ‘Brick and Click’sistemine geçişte organizasyonel direnç.(%72,80) 

o Bu konuda pratik çalışmaların ve pilot projelerin olmayışı (%77,30) 

Market Koşullarıyla İlgili: 

o Geleneksel ortamın pazarlama ve kamu iletişiminde hala yeni ortama göre 

güçlü olması (%63,60) 

o Online çevrede hedef alınacak müşteri sayısı ile ilgili endişeler (%77,30) 

İnsan ve Süreçle İlgili: 

o Çalışanlarda Bilgi Teknolojileri konusunda eksiklik (%86,40) 

o Kritik Proje Bilgilerine izinsiz ulaşım korkusu (%86,30) 

o Elektronik ticaret ortamında paydaşlar arasında güven eksikliği (%90,90) 

o Elektronik ticaret sisteminin kullanımıyla ilgili eğitim eksikliği (%81,80) 

o Elektronik-ihale sisteminde bilgi akışını destekleyecek iş süreçlerinin 

yenilenmesi zorluğu (değişim mühendisliği) (%77,30) 

Araştırma sonuçlarına göre, Türk inşaat sektöründe güven konusu önemli bir 

problem teşkil etmektedir. Yasal altyapıya ve karşı tarafa duyulan güvenin az olması, 

elektronik ortamda işlem yapmayı güçleştirmektedir. Diğer önemli bir problem 
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sektörün Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda yeterince gelişmemiş olması ve 

şirketlerin bu alanda uzman personelinin bulunmamasıdır. 

Yukarıda belirtilen bariyerleri aşmaya yönelik çalışmalar ve mevzuatta bahsedilen 

problemlere yönelik düzenlemeler yapıldıktan sonra, E-İhale sistemlerinin inşaat 

sektöründe ulusal ve uluslararası arenada etkinleştirilebilmesi için EKAP’ın BIM 

sistemleriyle bütünleştirilmesi gerekmektedir. 

4.2 Güney Güney Kore Cumhuriyeti Kamu E -İhale Hizmetleri 

’KONEPS’e Genel Bir Bakış  

Güney Kore’de ihale sistemleri merkezi ve merkezi olmayan sistemlerin 

birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bunlar, Merkezi İhale Kurumu (PPS), 

Departmanlar ve Kurumlardır. PPS, Güney Kore E-İhale sisteminin ana yapısını 

oluşturmaktadır. 1949 yılında Devlet Departman ve Kurumları’nın satın alımla ilgili 

hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur, Strateji ve Finans Bakanlığı’na 

bağlıdır. 

Çizelge 4.3’te PPS’in hizmet verebilmesi için gerekli olan eşik değerleri 

görülmektedir. Orta ve büyük ölçekli ihale sistemleri için PPS kullanılmaktadır.  

Çizelge 4.3 : PPS eşik değerleri (Korea Public Procurement Service,2010) 

 

 PPS (Merkezi İhale Kurumu)’in Görevleri: 

- Değeri 100.000$’dan fazla olan ürün ve hizmetlerin satın alınmasını 

sağlamak 

- Değeri 3 milyardan fazla inşaat sözleşmelerini yapmak. 

- Hammaddeleri depolamak; alüminyum, bakır vb. gibi 

- Devletin sahip olduğu değerlerin yönetimi 

- Güney Kore kamu E-İhale sistemini (KONEPS) yönetmek  
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 Yukarıda bahsedildiği gibi PPS’in ana görevlerinden biri KONEPS’i 

yürütmektir. KONEPS 2002 yılında geliştirilmiş olup, KONEPS öncesinde 

Güney Kore Kamu İhale Sisteminde, kağıt bazlı manuel işler, etkisiz ve şeffaf 

olmayan pratikler, her işlem için tekrardan kayıt gibi zorluluklar mevcuttu. 

 KONEPS’in hedefleri şunlardır: 

o Şeffaflık: Yüz yüze iletişimi azaltmak yoluyla, güncel bilgileri 

sunmaktadır. 

o Etkinlik: İhale sistemlerinin dijitalleştirilmesi yoluyla etkinliğini arttırır. 

o Bütçe aşımını önlemek: Şirketler tarafından gerçekleştirilen gereksiz 

işlemleri azaltmaktadır 

 KONEPS’in Başlıca Özellikleri şunlardır: 

o Tek bir ağ sitesinden bütün ağa ve ilgili bilgilere ulaşılabilirlik,  

o Bir kere kayıt yaptıktan sonra teklif verenlerin bütün kamu ihalelerine 

katılabilmesi, 

o İnternet üzerinde kayıttan, teklif ilanı, tekliflerin alınması, 

değerlendirilmesi, sözleşme ve ödemeye kadar bütün ihale süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi, 

o Kapsamlı ihale süreçlerini gerçekleştirebilmek için özel ve kamu 

sektöründen 100 adet dış sistemle bağlantı kurup, ihalelerle ilgili 160 çeşit 

elektronik doküman alışverişinin gerçekleştirilmesi, 

o Bütün ihale hizmet süreçlerinin kayıttan ödemeye kadar çevrimiçi 

yapılmasıdır. 

Şekil 4.13’te görüldüğü gibi tedarikçi kayıt yaptıktan sonra, teklifin verilmesi, 

değerlendirilmesi, sözleşme yapılması, teslim/denetim/kabul, ödemeye kadar olan 

tüm süreçler elektronik ortamda yapılmaktadır. 
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Şekil 4.13: KONEPS E-Teklif verme süreci (Korea Public Procurement 

            Service, 2009) 

Şekil 4.14’te KONEPS alt bileşenleri, e-teklif, e-sözleşme, e-ödeme ve elektronik 

alış veriş başlıklarında toplanmıştır. E-Teklif, ihale ilanı, fiyat değerlendirmesi, 

analiz ve değerlendirmeleri, E-Sözleşme, sözleşme kaydı, sözleşmelerin 

damgalanması, sözleşmenin gözden geçirilmesini, E-ödeme, e-ödeme, gider 

yönetimi, yönetim ücreti konularını, Elektronik alış veriş, ürün kaydı, e-katalog, 

ürün araştırması, çevrim içi sipariş hizmetlerini kapsamaktadır. 

. 
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Şekil 4.14: KONEPS E-İhale süreçleri (Korea Public Procurement Service, 2011) 

4.2.1 KONEPS’in hukuki altyapısı 

KONEPS’den önce de e-ticaretle ilgili devletin kanunları mevcuttu, ancak KONEPS 

ile birlikte, 

o Elektronik Ticaret Konusunda Çerçeve Kanun, Dijital İmza Kanunu, 

o KONEPS’in ilanından önce ilgili kanun ve düzenlemelerin revizyonu, 

o Uyulması Zorunlu Hükümler: İhale duyurularının KONEPS üzerinden 

yayınlanması, sahtekâr teklifçilere karşı hükümler, teklif değerlendirme 

bilgisinin tebliğ edilmesi  

o Opsiyonlu Hükümler: E-teklif ve E-sözleşme kullanımı, 

o Ödemesiz Dönem (3 ay) ve düzgün geçişler için geçici önlemler 

alınmıştır. 

KONEPS uygulanmaya başladığından beri, ihale ilanlarının resmi gazetede 

yayınlanması kaldırılmıştır, böylece E-İhale sistemine geçiş kolaylaşmıştır. Ayrıca 

ilgili kanun ve düzenlemelerle ilgili tamamlayıcı olarak, Kullanım Koşulları (Terms 

of Use) ve Kullanım Sözleşmesi (Agreement for Use) hazırlanmıştır. 
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4.2.2 KONEPS ve yapım işleri  

Genel olarak, KONEPS yapım işlerini beş aşamada ele almaktadır, planlama, 

tasarım, sözleşme, yapım ve yapım sonrası yönetimdir. Her evre üst seviye uzmanlık 

ve birbirleriyle etkin iletişim gerektirmektedir. Yapım evreleri arasında kopukluk 

olması durumunda bütçe aşımı, yapım süresi gecikmesi, para değerinde azalma ve 

kamu yararında azalma gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. 

Güney Kore’de devlet, inşaat işlerinde 2 önemli görevde yer almaktadır. Birincisi, 

kamu tesislerinde mal sahibi olarak, ikincisi inşaatla ilgili politikaların yürütücüsü 

olaraktır. Mal sahibi olarak devlet, projeye teklif veren şirketler arasından fiyat ve 

teknoloji açısından en rekabetçi yükleniciyi seçer, böylece projelerin başarıyla 

tamamlanması konusunda baştan önlem alır. İnşaatla ilgili politikaların yürütülmesi 

konusundaki rolü ise inşaat sektörünü dengeli bir şekilde geliştirmek ve şirketler 

arasında adil bir yaklaşım sergilemektir. 

Güney Kore’de yıllık yapım işleri performansı birçok faktöre bağlı olarak 

oluşmaktadır, örneğin, inşaat pazarı duyarlılığı, ekonomik durumlar ve devlet 

stratejileri gibi. Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi 2011 yılı Güney Kore Merkezi İhale 

Kurumu yıllık faaliyet raporuna göre; yurt içi toplam inşaat sektörü performansı 

110.7 trilyona KRW (Güney Kore para birimi) ulaşmıştır. Ayrıca kamu inşaat 

projeleri toplam inşaat sektörünün yaklaşık %33’ünü oluşturmaktadır. PPS tarafından 

gerçekleştirilen yıllık toplam inşaat projeleri 11 trilton KRW üzerindedir. 

Çizelge 4.4:  Yapım Sözleşmeleri Performansı 

 

(Güney Kore Kamu İhale Kurumu 2011 Faaliyet Raporu) 

Merkezi İhale Kurumu’nda (PPS) yapım işleri yöneticileri inşaat süresi boyunca 

çeşitli hizmetleri birbirine entegre etmektedirler. Gerçekleştirilen işlemler, sözleşme 

ve büyük inşaatların yönetimi, sözleşmelerin tasarlanması ve yönetimi, yönetimin 

gerçekleştirilmesi için devlet organizasyonları, yerel otoriteler ve devletin yatırım 
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yaptığı organizasyonlar tarafından istenen proje yönetimini sağlanmasını 

içermektedir. Güney Kore kanunlarına göre devlet kurumlarının, yapım sözleşmeleri 

üç milyon KRW’yi geçen yapım işlerinde PPS’i kullanmaları zorunludur. 

Proje Denetimi hizmet sözleşmeleri, tasarım yönetimi ve yapım yönetimi 

sözleşmeleri için, kamu kurumlarının PPS üzerinden sözleşmelerini yapmaları 

zorunlu değildir. Özellikle, 2004 yılının sonunda yerel yönetimlerin PPS’i zorunlu 

kullanım kapsamı azaltılarak, finansal özgürlüklerini ve ihale sisteminde 

özerkliklerini kazanmaları hedeflenmiştir. 

Sonuç olarak, 2010 yılından beri inşaat sektöründe yerel yönetimler kendi yapım 

işlerini KONEPS üzerinden gerçekleştirmektedir. Ancak, PPS yerel yönetimlerin 

bütçe aşımıyla sonuçlanacak ihale işlemlerini önlemek için, bütçesi 10 milyon dolar 

olarak tahmin edilen inşaat projelerinde PPS önceden maliyeti gözden geçirmektedir. 

Yukarıda söylenen yürütme işlemlerine ek olarak, PPS Teklif süresinde teklif veren 

şirketin ilgili kanunlarla uyumlu teklif kriterlerini uygulaması açısından da yardımcı 

olmaktadır. Böylece PPS kamu inşaat projelerinde paydaşlar arasında doğru iş 

dağılımı yapılmasına ve projelerin başarılarına katkıda bulunmaktadır.  

Güney Kore Merkezi İhale Kurumu(PPS)’nun KONEPS aracılığıyla yapım işleri 

konusunda öne çıkan performans özellikleri değerlendirildiğinde, aşağıda sıralanan 

faydaları öne çıkmaktadır: 

o Tasarım gözden geçirilerek kamu inşaat projelerinde bütçe azaltılması, 

o Her şirketin talep karşısındaki koşullarını değerlendirme imkânına sahip 

olması 

o Devlet kaynaklı büyük inşaat projelerinin toplam maliyetlerinin gözden 

geçirilme kapsamının arttırılması, 

o ‘’Yapım çeşidine göre yapım maliyeti analizinin yapılması’’adlı kaynak 

kitabın yayımlanması sayesinde uygun yapım maliyetinin tahmin 

edilmesi, 

o E-Yapım Yönetim Sistemi’nin büyütülmesidir. 

PPS’in KONEPS stratejisi incelendiğinde; gelecek planları şu şekilde sıralanabilir: 

o Kamu ihale sistemi sayesinde yapı sektöründe rekabeti güçlendirmek, 

o Teklif ve Sözleşme aşamalarında adil ve şeffaf teklif süreci oluşturmak, 

o Toplam Yapım hizmetlerini arttırmak, 
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o İnşaat sektöründe düşük karbon salınımı için diğer destekleri sağlamaktır. 

4.2.3 Güney Kore inşaat sektörü BIM adaptasyon örnekleri 

Güney Kore inşaat sektöründe pilot projelerle BIM kullanımı geliştirilmekte ve 

faydaları gösterilmektedir. Bu projeler sayesinde BIM adaptasyon süreçleri ve 

yapılması gerekenler daha iyi algılanmaktadır. 

 Şekil 4.15’te BIM Rehberlik Hiyerarşisi görülmektedir.  

 

Şekil 4.15: BIM Rehberlik Hiyerarşisi (buildingSMART 

  BIM International Conference, 2011) 

 Güney Kore Merkezi Kamu İhale Kurumu (PPS) tarafından BIM 

uygulamasına yönelik stratejik çalışma örneği: 

Genel Bilgiler: 

 Proje İsmi: Birinci, BIM Rehberliğinin geliştirilmesi; İkincisi,BIM Maliyet 

Yönetim Desteği 

 Yatırımcı: Güney Kore Merkezi İhale Kurumu 

 Proje süresi: 2010.06/2010.10,2011.05/2011.12 

 Uygulayıcı: buildingSMART Güney Korea, Kyung Hee Üniversitesi ve 

Heerim 
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Şekil 4.16’da, 2010 yılı itibariyle Güney Kore Merkezi İhale Kurumu’nun BIM’i 

kullanma stratejisi görülmektedir. Buna göre,  

o 2010 yılında en az 2 büyük inşaat projesinde BIM’i kullanmak, 

o 2011 yılında en az 3-4 inşaat projesinde BIM’i geniş perspektifte 

(aplikasyonlarını etkin kullanarak) kullanmak, 

o 2012 yılında bütçesi 50 milyon doları geçen anahtar teslim inşaat 

projelerinde toplam hizmet mantığında BIM kullanılmasının zorunlu 

olması, 

o 2013-2015 yıllarında 2012 yılına ek olarak BIM’in dördüncü boyutta yani 

maliyet yönetim 4D (maliyet) sistemini kurmak, 

o 2016 yılında BIM adaptasyonunu bütün kamu tesislerinde gerçekleşmesi 

ve Maliyet Yönetim Sistemi’nin kurulmasıdır. 

 

 

Şekil 4.16: PPS’in BIM stratejisi (buildingSMART 

          BIM International Conference, 2011) 
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BIM Adaptasyon Örnekleri: 

Çizelge 4.5’te BIM adaptasyon çalışmasının yapıldığı Dijital Yayıncılık Merkezi 

proje bilgileri mevcuttur. 

Çizelge 4.5:  Dijital Yayıncılık Merkezi Proje Bilgileri 

PROJE .01 

Dijital Yayıncılık Merkezi 

Yatırımcı: Güney Kore Merkezi 

İhale Kurumu 

Proje Süresi:  2010-2012 

Uygulayıcıları:Kunwon&Daewoo   

Konsorsiyum 

Yer: Güney Kore 

Yerleşim Alanı: 10,702 m2 

Bürüt Alan: 56,492m2 

Kapasite: 24 Kat ( 4 bodrum kat) 

 

Aşağıda Şekil 4.17’de, projedeki BIM uygulama aşamaları ve birbiriyle ilişkileri 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 4.17 : BIM adaptasyon amacı (InhanKim,2012) 
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Şekil 4.18’de ve Şekil 4.19’da görüldüğü gibi IFC 2X3, BIM araçları arasında 

standart bir format olarak kullanılmakta olup, Enerji Analizi Riuska, Temel 

Modelleme Autodesk Revit, Kalite Kontrolü sağlayan Solibri Model, Gelişmiş 

Modelleme Digital Project, IFC formatına dönüştürülebilmekte ve bu sayede farklı 

araçlar tarafından kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 4.18 : BIM araçlarının IFC standardına dönüşümü (InhanKim,2012) 

 

Şekil 4.19: Veri Ortak Kullanımı ve Bilgi Paylaşımı (InhanKim,2012) 
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 Şekil 4.20’de görülen şekilde, Revit’e göre Digital Project yazılımı daha 

detaylı modelleme yapmakta ve büyük ölçekli projelerin entegrasyonunu 

sağlamaktadır. Bu sebeple, temel mimari çizimler Revit’de hazırlandıktan 

sonra IFC formatı olarak dışarı aktarım yapılmakta ve Digital Project 

tarafından IFC format olarak indirilmektedir. İndirme işlemi tamamlandıktan 

sonra, Digital Project şekilde görüldüğü gibi, parametre kontrolü yapmakta, 

ardından projeyi detaylandırarak gerekli çıktıları oluşturabilmektedir. Bunlar, 

3D simülasyonlar, metraj hesaplamaları, inşaat çizimleri, 3D görselleştirme 

ve yapım koordinasyon çizimleri vb. gibidir.Şekil 4.21’de BIM modeli 

kullanılarak yapılan performans analizleri görülmektedir. 

 

Şekil 4.20 : Yapım Sürecinde BIM Tasarım Birleşimi 

            ‘Revit +Digital Design’(InhanKim,2012) 

 

Şekil 4.21: BIM  modelinden alınabilecek enerji grafikleri (InhanKim,2012)
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PROJE 02.  PPS - BIM Maliyet Yönetimi Danışmanlık Projesi 

Genel Bilgiler: 

 Proje İsmi: BIM Maliyet Yönetimi Danışmanlık 

 Yatırımcı: Güney Kore Merkezi İhale Kurumu 

 Proje süresi: 2011.5 – 2011.12 

 Uygulayıcı: buildingSMART Güney Korea 

Amaçlar: 

 Özel metraj hesabı ve maliyet tahmini doğrultusunda bütçe planı oluşturmak 

 Kalite kontrol ve onaylama sonucunda tasarım kalitesini arttırmak 

 BIM tabanlı yapım süreçleri doğrultusunda iş süreçlerinde yenilik 

Şekil 4.22’de görüldüğü gibi, öncelikle BIM verisi bir şirket tarafından 

oluşturulmakta ve verinin dışa aktarımı IFC olarak kaydedilmektedir. Bu aşamadan 

sonra devreye Merkezi İhale Kurumu (PPS) girmektedir. PPS’in görevi, BIM kalite 

değerlendirmesi, tasarım durumları, metraj hesabı, enerji kullanımı gibi alt başlıkları 

gerçekleştirmektir, bu aşamadan sonra PPS maliyet yönetimi görevini devreye 

almaktadır. IFC formatını kullanarak hem yaklaşık hem de detaylı bir şekilde proje 

maliyet hesaplamaları yapılmaktadır. Süreç sonunda MS Excel, PPS XML dosyası, 

PPS maliyet hesaplama sistemi ve benzer diğer sistemler çıktı olarak alınmaktadır. 

Sonuç olarak bunların hepsi BIM Sınıflandırma sistemi havuzuna bağlıdır ve 

buradan geri beslemeler yapılmaktadır. 

 

Şekil 4.22: PPS ve BIM sınıflandırma sistemi (InhanKim,2012) 
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Şekil 4.23’de görüldüğü gibi BIM kodları PPS’ye eklenmektedir, BIM verileri 

oluşturulmakta ve IFC olarak kaydedilmektedir. Böylece Merkezi İhale Kurumu’nda 

BIM verisi oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 4.23 : BIM veri oluşturma (InhanKim,2012) 

Şekil 4.24’de PPS’in en temel bilgisi olan MS Excel dosyasının veritabanına 

dönüşmesi ve yapılan maliyet tahmininin, BIM IFC formatındaki dosyadan alınan 

metraj hesaplaması ve maliyet tahminleriyle geri beslemesi, kontrolü görülmektedir. 

Bu işlem sonucunda maliyet tahminlerinin tutarlılığı kontrol edilir, her iki koldan da 

PPS sisteme bağlanır. 

 

Şekil 4.24: PPS Sistemi (Constr, Cost DB, SMC etc.) (InhanKim,2012) 

Özetle her iki projeden de anlaşıldığı gibi, Güney Kore’de inşaat sektöründe BIM 

adaptasyonu ve uygulamaların çoğaltılması, inşaat sektöründe çok önemli ve gelecek 
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vadeden bir stratejidir. Bu uygulamalar Dünya’da kamu alımları platformlarında 

BIM’i uygulamak isteyen ülkeler için rehber görevi görmektedir. Önemle belirtmek 

gerekir ki, Güney Kore’de pilot uygulamaların artması için üniversitelerle iş birliği 

yapan idareler bu alanda eğitimli personeli yetiştirmektedir. Bunun nedenleri 

şunlardır: 

o BIM eğitimi ve deneyimi konusunda yatırım ve verilen önem çok 

önemlidir 

o BIM uygulanabilirliği arttıkça bilgi paylaşımı ve ortak kullanılabilirlik 

daha önemli bir noktaya gelmektedir. 

o BIM rehberi şirket ve organizasyon seviyelerinde çok önemlidir. 

o BIM’in  yönetici ve koordinatör rolü gittikçe önem kazanmaktadır 

o BIM Standartları için uluslararası ortak çalışma, rehber gelişimi, BIM 

üzerinden karşılıklı alış veriş deneyimleri gittikçe önem kazanmaktadır. 

4.3. EKAP ve KONEPS Karşılaştırması  

EKAP, KONEPS’den oldukça sonra geliştirilen bir sistemdir, dolayısıyla geliştirme 

aşamasında 2010 yılında KONEPS yetkililerinden E-İhale sistemleriyle ilgili bilgiler 

alınmıştır. 

Yapım işlerinde önceki bölümlerde belirtildiği gibi, KONEPS’in inşaat sektörünü 

geliştirmeye yönelik ciddi çalışmaları bulunmaktadır, oysaki EKAP’ın Türkiye’de 

inşaat sektörün yapısal problemleri sebebiyle yapım işlerine odaklanmadığı 

görülmüştür. KONEPS BIM stratejileri oluştururken, EKAP’da BIM kullanımına 

yönelik mevcut bir strateji yoktur. İnşaat sektöründe BIM sistemlerinin E-İhale 

hizmetleriyle bütünleşmesi sektörü farklı boyutlara taşıyacak olup, Türk inşaat 

sektörü bu gelişimin dışında kalacaktır. Bu sebeple, bir an evvel EKAP’ın BIM 

entegrasyonu için alt yapı çalışmaları başlamalıdır. Bu bağlamda, KONEPS pilot 

çalışmaları ve adaptasyon süreçleri örnek olarak alınabilir. 

KONEPS’in EKAP’dan önemli farklarından biri, KONEPS’de E-İhale sistemi 

üzerinden çevrimiçi alışverişin yapılabiliyor olması ve bu bağlamda sistemde e-

katalogların bulunmasıdır. Yapım ihalelerinde, e-katalogların ürün şartname ve 

parametrelerinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu belirten KİK Uzmanı Ümit 
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Alsaç, KONEPS’in bu sistemini örnek aldıklarını ve gelecek stratejilerinin içerisinde 

bulunduğunu belirtmiştir. 

Genel olarak KONEPS ve EKAP’ın Teknoloji, Güvenlik, Finansman ve Hukuki 

başlıkları altında karşılaştırılmaları aşağıda anlatılmaktadır. 

4.3.1 Teknolojik açıdan  

EKAP teknoloji alt yapısını Fujitsu Türkiye’den sağlamaktadır, e-kamu ihale kurumu 

Fujitsu Uygulama Müdürü H.Onur Cebeci’den alınan bilgiye göre, KONEPS ise 

teknoloji altyapısını SAMSUNG’dan sağlamaktadır. Söz konusu iki E-İhale sistemi 

teknoloji kullanımı açısından karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar görülmektedir. 

o Her iki sistemde de eb-XML tabanlı ağ uygulamaları mevcuttur, 

o EKAP ve KONEPS’de Dijital imza uygulaması uygulanır, 

o EKAP’ta kullanıcılar tüm dokümanlarını EKAP üzerinden oluştururken, 

KONEPS’de her kullanıcı kendi oluşturduğu dokümanı sisteme yükler. 

Bu durum EKAP’a sorumluluk yüklemektedir, şöyleki EKAP üzerinde 

oluşturulan her dokumanın güvenliğinden EKAP sorumludur. 

o KONEPS PKI (Public Key Infrastructure) sistemini uygularken, 

EKAP’da böyle bir uygulama yoktur. 

Şekil 4.25’de görüldüğü gibi KONEPS’de tedarikçi teklifini hazırlar ve şifreler. 

Doküman şifrelemesi ve dijital imzadan sonra e-teklif sürecinde imza doğrulaması 

yapılır, teklif veri tabanında saklanır. Teklif gönderme süresi sona erdikten sonra 

tedarikçi teklifinin şifresini açar, böylece iş sahibi teklifi görmüş olur. Süreç 

boyunca, tedarikçi teklifini açmadan teklif verme süresi boyunca iş sahibi teklifleri 

göremez. Böylece ihalede usulsüzlüğün önüne geçmiş olunur. EKAP ve KONEPS bu 

açıdan aynı sistemi uygulamaktadır. 
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Şekil 4.25: KONEPS tekliflerde gizlilik sistemi (Korea 

Public Procurement Service, 2011) 

4.3.2 Güvenlik açısından  

Fujitsu Uygulama müdürü H. Onur Cebeci’den alınan bilgiye göre, EKAP oluşum 

süresinde KONEPS ile sürekli iletişim halinde bulunulmuştur. Bu sebeple alınan 

güvenlik önlemleri aşağıda anlatılan başlıklarda birbirine benzemektedir. 

 *Ağ Güvenliği, Internet ve Extranet ayrımı, Çift taraflı ateş duvarı, Saldırı 

Sezme Sistemi, Gizlilik Çözümü vb. gibi 

 *ITIL ile uyumlu Sistem İşletimi, her iki E-İhale sitesi de dışarıdan sağlanan 

uygulayıcı, Programcılar ve sistem Yöneticileri arasında kontrol ve 

dengelenmeyi sağlar. 

 *Sistem, program ve D/B’ye erişim denetimi, günlük erişim yönetimi ve 

program düzenleme kayıtlar ı (program modification history), son doğrulama 

sistemi 

 *Kazalar karşısında hizmet dayanıklılığı, ağ sistemi ve hizmetlerin çift taraflı 

hizmetleri, Yedekleme Merkezi, ITSM gibidir. 

4.3.3 Hukuki açıdan  

EKAP ve KONEP’in kurulabilmesi için her iki ülkede de Kamu İhale Kanun’larında 

gerekli düzenlemeler yapılmıştır, söz konusu sistemler yasalarla güvence altında 

olup, yetkileri yasalarla belirlenmiştir. 
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4.3.4 Finansman  

Kamu E-İhale hizmetleri olan EKAP ve KONEPS devlet yatırım politikaları sonucu 

oluşmuşlardır. Yatırım ve işletim maliyetleri de devlet kontrolündedir. 

4.4.PEPPOL (Pan-Avrupa Kamu Elektronik İhale Projesi ) 

Pan-Avrupa Kamu Elektronik İhale Projesi (PEPPOL), Avrupa Birliği katkısıyla 

2008 yılında oluşturulan Avrupa E-İhale projesidir. PEPPOL şartnamelerinin 

Avrupa’da uygulanmaya başlamasıyla birlikte 2012 Ağustos ayında başarıyla 

tamamlanmıştır. Burada PEPPOL’ün anlatılmasındaki amaç, dünyada E-İhale 

hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla uluslararası ortak projelerin geliştirildiğini 

göstermektir. Bu projeler geliştikçe E-İhale hizmetlerinden maksimum fayda 

sağlanmış olacaktır. 

PEPPOL’e katılan ülkeler Şekil 4.26’da görüldüğü gibi, Avusturya, Danimarka, 

Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İsveç 

ve Birleşik Krallık’tır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.26: PEPPOL’e üye ülkeler (oneposting.com/PEPPOL, 06.04.2013) 

PEPPOL, Belçika Hukuku’na (Association Internationale Sans But Lucratif – 

AISBL) dayanan kar amacı gütmeyen uluslararası bir birleşimdir, 1 Eylül 2012’de 

resmi işlemleri başlamıştır. PEPPOL üyeleri kamu ya da özel kişiler Avrupa boyunca 

PEPPOL şartnamelerinin uygulanması ve desteklenmesi, blokların ve hizmetlerin 

desteklenmesi için sorumluluk almaktadır.  

http://www.oneposting.com/PEPPOL.aspx
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PEPPOL’ün amacı, Avrupa’da üye ülkelerin elektronik ortamda kamu sektöründeki 

ihale süreçlerini kolaylaştırmaktır, böylece rekabetçi ortamda devlet sözleşmelerinde 

ve yatırımların değerlendirilmesinde fırsatlar artacağı düşünülmektedir 

Birleşim uluslararası ortak çalışmalarda güvenilir, saygı duyulan bir referans noktası 

olmaktadır. PEPPOL’ün uygun alt yapısı ve katılan organizasyonların uyumu, üst 

seviye denetimiyle altyapısının devamlılığı sağlanmaktadır. 

4.4.1 PEPPOL standardı ve kullanıcı grupları 

PEPPOL elektronik transfer alt yapısı, devletlerin ve özel şirketlerin bilgi 

teknolojilerinin sisteme güvenilir bir biçimde bağlamasına ve veri alış verişi 

yapmasına izin verir. Sınırlar ötesinde ihale süreçleriyle ilgili genel bir anlaşmanın 

olması için, açık standartların uygulanması gerekmektedir. 

PEPPOL altyapı transferi için BusDox olarak bilinen teknik şartnameleri kullanır, 

böylece organizasyonlar elektronik dokuman alış verişini güvenilir ve gizli bir 

şekilde yaparlar. BusDox dokumandan bağımsızdır, bu demek ki herhangi bir XML 

dokumanı herhangi ağ sistemi arasında transfer edilebilir. 

A CEN/BII (Business Interoperability Interfaces Profile) ihale süreçlerinde sipariş 

verilmesi ya da faturalandırma gibi bir veya birkaç tane sürecin nasıl yürütüldüğüyle 

ilgili şartnamedir. PEPPOL CEN/BII profilini özel iş senaryolarını tanımlamak için 

kullanmaktadır.  

PEPPOL’e üye ülkelerin bu standartlara uyum sağlmaları gerekmektedir, bu sayede 

kendi E-İhale sistemlerini diğer E-İhale sistemlere göre karşılaştırma ve geliştirme 

imkanı bulurlar. Şekil 4.27’de görülen standartlaştırılmış E-İhale süreçleri, zaman 

tasarrufu sağlar, şeffaflığı ve rekabetçiliği arttırmış olur. 

PEPPOL Kullanıcı Grupları: İhale açan/veren kurum, Finans Aktörleri,  Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri çözüm ve hizmet sağlayıcılarıdır. 

http://www.peppol.eu/peppol-project/user_groups/ict-industry/ict-industry
http://www.peppol.eu/peppol-project/user_groups/ict-industry/ict-industry
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Şekil 4.27: PEPPOL Bileşen ve Süreçleri (oneposting.com/PEPPOL,06.04.2013) 

Değerlendirme öncesi, PEPPOL teklif süreçlerini şu şekilde desteklemektedir: 

o Otoriteler tarafından e-imzanın doğruluk kontrolü, 

o Sanal bilgisayar dosyası yardımıyla şirket bilgilerinin sunulması, 

kanıt, sertifikalar, tasdiknameler vb. gibi. 

o Elektronik katalog kullanılarak teklifçilere, ürün ve hizmetler standart 

bir formatla sunulmasıdır. 

 Değerlendirme sonrası PEPPOL süreci şu şekilde desteklemektedir: 

o Sözleşme kapsamında teklif edilen ürün ve hizmet bilgilerinin e-

katalog kullanılarak alış verişinin yapılması,  

o E-sipariş ve E-faturalandırmada tanımlı genel iş bilgilerinin satın 

alıcılar ve tedarikçilere sunulmasıdır. 

EKAP PEPPOL’e üyelik başvurusunda bulunmamıştır. Bu konuda görüşlerine 

başvurulan E-İhale sistemleri uygulama müdürü H.Onur Cebeci EKAP’ın bu 

sistemlere entegre olabilmesi için dokümanların en azından ingilizceye çevrilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda uluslararası alanda hizmet verebilmek için 

EKAP’ın altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

 

http://www.oneposting.com/PEPPOL.aspx
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4.5 EKAP ve BIM 

Bu bölümde EKAP ve BIM entegrasyonu ve getireceği faydalar anlatılmıştır. 

Mevcut durumda, idareler tarafından oluşturulan ihale eklerine bakıldığında; idari 

şartname ve/veya ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı, alımın türü ve 

uygulanacak ihale usulüyle ilgili uygulama yönetmelik ekinde yer alan tip idari 

şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarısı, teknik şartname gibidir. 

Bunun haricinde yapım işlerinde gerekli görüldüğü takdirde ihale eklerine AutoCAD 

çizimleri de eklenmektedir; ancak bu konuda bir zorunluluk yoktur. Daha önce de 

belirtildiği gibi EKAP 40mb’ı geçen yüklemelere izin vermemektedir. 

Küçük ve orta ölçekli inşaat şirketleri eklerde mevcut AutoCAD çalışmalarını temel 

alarak teklif verseler de, bu teklifler çok eksik ve muğlak hazırlanmaktadır. 

Çoğunlukla gerekli doküman ve bilgiler ilgili idarelerden temin edilerek teklifler 

hazırlanıp ilgili kuruma gönderilmektedir, ancak büyük çapta uluslararası projelerde 

yabancı bir şirketin bu dokümanları temin etmesi oldukça zor olup caydırıcıdır. 

Nitekim, proje bilgilerine kısıtlı ulaşıldığı durumlarda projeyle ilgili yapısal ürünler 

konusunda bir şekilde fikir oluşsa da yapısal olmayan ürünlerle ilgili hiçbir çalışma 

yapılamamaktadır. Bu durumda hazırlanan teklifler oldukça yüzeysel olup, nitelikli 

değildir. Söz konusu sebepler göz önüne alındığında yapım sektöründe EKAP 

Projesinin E-İhale hizmet amacını tam olarak yerine getirdiği söylenemez. 

EKAP’ın yapım işleri konusunda BIM ile bütünleştirilmesi, inşaat sektörüne büyük 

bir ivme kazandıracaktır. BIM’in entegre olduğu EKAP ihalelerinde, tekliflerin 

hazırlanması çok ciddi çalışmayı gerektirecek olup, şirketler malzeme detayı ve 

eleman ilişkilerine kadar detaylı ölçeklerde analiz yapabilecek, kontrol ve 

değerlendirme sürecini geleneksel sisteme göre daha kolay gerçekleştireceklerdir. Bu 

durumda teknik alt yapı gerektiren bu çalışmalarda, isteyen her teklifçinin teklif 

göndermesi mümkün olmayacak, doğal olarak BIM sayesinde çıktıları güvenilir, 

saydam bir teklif süreci oluşacak ve EKAP’da büyük bir yenilik olarak yapım 

sektöründe elektronik ortamda ihale gönderebilmenin önü açılacaktır. BIM’in 

mevcut altyapıya entegre edilebilirliği üzerine konuştuğumuz Fujitsu Application 

Manager H. Onur Cebeci bu konuda Fujitsu’nun teknik altyapıyı sağlayabileceğini 

belirtmiştir. Bunun için öncelikle EKAP’ın kullandığı Özel Bulut sisteminin ve 

SOM’in mevcut olduğunu belirtmiştir.  
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İlk etapta EKAP yapım işlerinde BIM’in uygulanabilmesi için pilot projeler 

geliştirilmelidir. Kamu İhale Kurumu bu konuda yasa oluşturmalı ve belirlenen 

bütçenin üzerindeki projelerde BIM zorunlu olmalıdır. Yapı Enformasyonu 

Modellemesi konusunda etkin eğitim verecek kurumlar oluşturulmalı, bu konudaki 

uzmanlıklar ve araştırmalar desteklenmelidir. Örneğin, çok yakın bir tarihte 

gerçekleştirilmiş olan üçüncü köprü projesi ihalesi gibi stratejik, kritik, kapsamlı 

çalışma gerektiren ihalelerde BIM uygulanmalıdır. Pilot projeler seçildikten sonra 

proje tasarımcıları tarafından oluşturulan BIM, Şekil 4.28’de görüldüğü gibi 

EKAP’da mevcut olan Özel Bulut havuzuna entegre edilir, böylece ihaleye girmek 

isteyen teklifçiler ilgili proje ihale dokümanını indirirken aynı zamanda ilgili proje 

modellemesini de içeren havuza kayıt olup, kendi alanlarında modeli analiz etmeye 

başlarlar. Teklifçiler BIM’i kullanarak maliyet hesaplamaları, performans 

simülasyonları, program oluşturma, planlama vb. gibi aktiviteleri yaparak, hem 

yapısal hem de yapısal olmayan bina bileşenleri konusunda bilgilenip doğru 

stratejileri oluşturup, teklif dosyasını hazırlayıp şifrelerler. Teklif süresi sona 

erdiğinde, teklifler açılıp değerlendirilmesi havuz içerisinde yapılarak, günümüzde 

teklif değerlendirme sırasında elektronik ortama tekliflerin aktarılmasında yaşanan 

problemler ortadan kaldırılmış olur.  

 

Şekil 4.28: EKAP-BIM Bütünleştirilmesi 
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EKAP ve BIM entegrasyonu Türk inşaat sektöründeki yapısal problemlere yukarıda 

belirtilen yaklaşımlar sayesinde yardımcı olacaktır. İnşaat Sektörünü uluslararası 

pazar koşullarına taşıyarak; yapım sektörünün teknik açıdan gelişmesini, dünyaya 

ayak uydurmasını sağlayacak, başarılı projelerin maliyet ve süre aşımı olmadan 

kaliteli, şeffaf sonuçlarla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gelecek nesiller için, 

yapım sektöründe önemli bir veri tabanının oluşmasını sağlayacaktır. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnşaat sektöründe E-İhale sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi’nin 

bütünleştirilmesinin incelendiği, bu bağlamda Türkiye Elektronik Kamu Alımları 

Platformu (EKAP)’nun yapım işleri başlığı altında araştırıldığı ve Dünya’da E-İhale 

uygulamaları konusunda sofistike bir uygulama olan KONEPS ile EKAP’ın 

karşılaştırılmasının yapıldığı bu tez çalışmasında, sonuç olarak Yapı Enformasyon 

Modellemesi ve EKAP ortak çalışma modeli önerilmiş olup, çalışmanın 

değerlendirilmesi bu bölümde yapılacaktır. 

Çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda, öncelikle literatür araştırılması 

yapılmış, E-İhale sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi açıklanmaya 

çalışılmıştır. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) hakkında detaylı bilgi 

almak ve EKAP’ın yapım işlerinde kullanımının daha iyi anlaşılması için yapılan 

sektörel mülakatlara yer verilmiştir. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda, ikinci bölümde detaylı olarak ele alınmış 

sebepler göz önüne alınarak inşaat sektöründe E-İhale sistemlerinin etkin 

kullanılmadığı ve diğer sektörlere nazaran geri planda kaldığı görülmüştür. 

Üçüncü bölümde ayrıntılı olarak anlatılan Yapı Enformasyonu Modellemesi’nin 

(BIM) inşaat sektörünün geleceği ve başarısı açısından yönlendirici ve kritik olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ancak, Yapı Enformasyon Modellemesi’nin inşaat sektöründe 

etkin kullanılabilmesi için bir takım önemli problemlerin aşılması gerekmektedir. 

Söz konusu problemlerden en kritik olanı ‘birlikte çalışabilirlik’ problemi olarak 

saptanmış, özellikle dosya transferi gibi kritik paylaşımların önüne geçen bu 

probleme sebep olan faktörler kültürel ve teknolojik başlıklarda incelenmiştir. 

Birlikte çalışabilirlik problemine çözüm olarak, sağlanacak teknolojik yaklaşımlar 

olan Model Odaklı Yazılım Mimari (MOYM), Servis Odaklı Mimari (SOM), Bulut 

Bilişim anlatılmıştır. Bu noktada söz konusu teknolojiler kullanılarak e- ihale ve 

BIM bütünleştirilmesi SOA4BIM modeli önerilebilir. 
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Tez çalışmasının dördüncü bölümünde, Türkiye Elektronik Kamu Alımları Platformu 

(EKAP) incelenmiştir, Kamu İhale Uzmanı Ümit Alsaç ve Fujitsu Uygulama 

Müdürü H.Onur Cebeci’den alınan bilgilere göre, inşaat sektöründeki yapısal 

problemler sebebiyle EKAP kullanılarak elektronik ortamda teklif 

gönderilememektedir. Bu şekliyle EKAP’ın inşaat sektöründe amacını tam olarak 

yerine getirdiği söylenemez. Söz konusu probleme çözüm üretmek amacıyla, inşaat 

sektörünün yapısal problemlerinin incelenmesinin ardından Kamu İhale Kanunu 

Yapım İşleri Mevzuatı’nda müteahhit mesleğinin tanımlanması, teklifler için 

sınırlandırmaların getirilmesi, yetki belgesinin alınması gibi düzenlemelerin 

gerekliliği dile getirilmiştir. Ve gelinen noktada, Türk inşaat sektörünün uluslararası 

pazarda rekabetçiliği devam ettirebilmesi için EKAP’ın e-ortamda teklif alabileceği 

yapının oluşturulması ve önündeki problemlerin kaldırılması gerekmektedir. 

Yine dördüncü bölümde yapım işleri kapsamında incelenen Güney Kore Merkezi 

İhale Kurumu (PPS) idaresindeki KONEPS’in teknolojik altyapısı, hukuksal 

prosedürleri ve gelecek stratejileri detaylı araştırılmış olup, KONEPS’in Yapı 

Enformasyonu Modellemesi konusunda yatırımlar yaptığı ve stratejik manada önem 

verdiği görülmüştür. Bu bağlamda KONEPS’in desteklediği, BIM’in kullanıldığı 

adaptasyon çalışmaları EKAP’a örnek olması amacıyla dördüncü bölümde ayrıntılı 

anlatılmıştır. Bölüm sonunda Teknolojik, Güvenlik, Hukuki ve Ekonomik başlıkları 

altında karşılaştırılan EKAP ve KONEPS’in, altyapı hizmetleri olarak benzer 

yapılarda oluşturuldukları ancak, KONEPS’in e-katalog ve çevrim içi hizmetleri de 

ek olarak sağlamasıyla E-İhale hizmetlerinde oldukça etkin olduğu ve EKAP’a 

gelecek stratejilerinde yol gösterici olabileceği görülmüştür 

EKAP’ın yapım sektöründe E-İhale uygulamalarının dışında kalmaması için, 

dünyada oluşturulan çeşitli gruplara katılması gerekmektedir. Bu bağlamda 

Avrupa’da stratejik ortaklıklarda etkin bir kuruluş olan PEPPOL anlatılmıştır, 

Türkiye’nin yapım sektöründeki rekabetten uzak kalmaması için bu tarz kuruluşlara 

üye olması önerisi getirilmiştir. 

Tez çalışmasının sonunda yapım sektöründe, EKAP’ın etkinleştirilmesi ve 

uluslararası pazarda hizmet verebilmesi için ‘EKAP ve BIM’ entegrasyonu 

önerilmiştir. Entegrasyon kapsamında yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:  
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EKAP BIM entegrasyonunun gerçekleşmesi için öncelikle EKAP’ta BIM Proje 

Uygulama Planlaması Rehberi ve Autodesk BIM Yayılım planı çalışmaları örnek 

alınarak BIM adaptasyon çalışmaları başlatılmalıdır. Söz konusu rehberler sayesinde, 

EKAP’ta BIM kullanımının amacı belirlenecek, projelerin BIM süreçleri 

oluşturulacak, paylaşılan roller, veriler tespit edilecek, uygulanacak proje teslim 

sistemi belirlenmesi yoluyla ilgili sözleşme gereksinimleri ve teknik altyapı 

oluşturulacaktır. Oluşturulacak kılavuz sayesinde gri alanlar ortadan kalkacak, iş 

süreçleri bilinçli ve kontrollü bir şekilde ilerleyecektir. Ayrıca, KONEPS’in BIM’e 

geçiş adaptasyon çalışmaları ve oluşturdukları stratejiler örnek alınarak, bu alanda 

EKAP’ta ayrı birbiri oluşturulup uygulamaları kontrol edecek gerekli teknik personel 

sağlanmalı, personel sürekli eğitilmelidir.  

EKAP’da BIM kullanım stratejisinin başarılı olabilmesi için Kamu İhale Kanunu’na 

bu konuda destekleyici maddeler konulmalıdır, bu alanda BIM Proje Uygulama 

Planlama çalışmaları gerek teslim sistemi gerekse gerekli belge ve sözleşmeleri 

tanımlayıcı olması sebebiyle kullanılabilir. Birleşik Krallık ve Güney Kore’de 

olduğu gibi Türkiye’de de, belli bütçenin üzerindeki projelerde BIM kullanımı 

zorunlu hale getirilmelidir.  

Türkiye’de ihaleye çıkacak özellikle uluslararası platformda dikkat çeken havaalanı, 

köprü gibi projeler pilot proje olarak seçilmeli ve bu projelerde fizibilite çalışmaları 

itibariyle BIM çalışmaları başlatılmalıdır. Söz konusu seçilen pilot projelerde BIM 

uygulaması, projelerde sürdürülebilir tasarım yaklaşım kararlarının alınmasına 

yardımcı olacak, projenin konsept tasarım aşaması itibariyle performans ve enerji 

analizleri yapılması yoluyla sonuç olarak sürdürülebilir mimari ürünler ortaya 

çıkacaktır. Bu projelerin BIM çıktıları sayesinde, BREEAM veya LEED gibi 

sertifikasyon sistemleriyle derecelendirilmeleri de maliyet, zaman, bilgiye 

ulaşılabilirlik ve doğruluk açısından kolaylaşacak olup uluslararası alanda prestijli 

projelere dönüşeceklerdir. 

Teknik olarak EKAP’ta kullanılan Özel Bulut Sistemi ve Servis Odaklı Yazılım 

Mimari altyapısı BIM çalışmalarına hizmet verecek şekilde geliştirilmelidir. Nitekim 

günümüzde EKAP üzerinden 40Mb’ın üzerinde dosya alışverişi yapılamamaktadır, 

yapım sektöründe bu durum oldukça kısıtlayıcıdır. BIM ve E-İhale entegrasyonu 

kapsamında önerilen Model Odaklı Yazılım Mimari yaklaşımı oluşturulabilir. 

Sektörde ihaleye katılacak şirketlere mevcut yazılımlar hakkında bilgi verilmeli 
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oluşturulan BIM Uygulama Planlamasında gerekli teknik altyapılar detaylı 

anlatılmalıdır.  

Yapım sektöründe yapısal problemler sebebiyle e-ortamda teklifler 

gönderilemediğinden EKAP’ta BIM uygulamasıyla belli teknik kapasitenin altındaki 

şirketler teklif gönderemeyeceği için, karışıklık ve e-ortamda değerlendirme zorluğu 

eskiye göre azalacaktır. EKAP’taki BIM’e yönelik strateji sektörde BIM’in kabulünü 

kolaylaştıracak, Dünya’daki önemli ihalelerde katılımcı olmalarının önünü açacaktır. 

Önerilen BIM-EKAP entegrasyonunda teklif verecek tüzel ya da gerçek kişiler, ilgili 

proje BIM havuzuna üye olarak model üzerinden tasarım kararlarına ulaşabilecekleri 

gibi, yapının performans analizi, planlanması, teklif dokümanlarında gerekecek 

yapım ile ilgili belgelerin hazırlanması, süre ve maliyete ilişkin doğru 

değerlendirilmelerin yapılması sağlanıp, küresel pazarda geleneksel proje yaklaşım 

tarzı değişecektir. EKAP havuzunda BIM modeline ulaşan firmalar IFC standart 

dönüştürücü sayesinde projedeki ilgili konuda kendi performansını belirleyebilme 

imkanına sahip olacaktır. 

Ayrıca, ülkemizde bu konuda yürütülen bilimsel çalışmalar arttırılmalıdır. 

Üniversiteler bu alanda gerçekleştirilecek eğitim çalışmalarını desteklemelidir. 

EKAP-BIM bütünleşmesinin başarılı olabilmesi için,  özel sektörde faaliyet gösteren 

firmaların BIM’e adaptasyon çalışmaları hızlandırılmalı ve desteklenmelidir. 

Dünya’daki gelişmiş ülkeler BIM ve E-İhale uygulamalarının bütünleşme öneri-

modelleri üzerinde çalışmaktadır, yeni model önerilerinin uygulandığı pilot projeler, 

yenilikçi fikirleri ve yeni yaklaşımları kavramak açısından önemli olup yakından 

takip edilmelidir. Bu tez çalışmasından faydalanarak, BIM-EKAP bütünleşmesi ve 

EKAP’ın uluslararası alanda etkin kullanımını sağlayacak yeni fikirler, yaklaşımlar 

geliştirilebilir. 
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