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Özet 

BiliĢim teknolojilerinin hızla geliĢtiği günümüzde inĢaat firmaları da artık bilgi 

yönetimi ve bilgi transferi alanlarında kendilerini yenilemek, biliĢim teknolojilerinden 

yararlanılarak geliĢtirilmiĢ yazılımlar kullanmak suretiyle yapımını üstlendikleri iĢleri iĢ 

programlarına uygun ve daha az maliyette gerçekleĢtirmek çabası içerisinde olmalıdır. 

Bu çalıĢmada, Ģantiyedeki uygulamaların anında merkez büroya internet üzerinden 

ulaĢtırılması için MySQL veritabanı ve PHP programlama dili kullanılarak bir yazılım 

oluĢturulmuĢtur. Bu yazılım yardımıyla uzaktan eriĢim sağlayan istemcilerin 

(Ģantiyedekilerin) iĢ programına uygun ve güncel verilerle yapıların yaklaĢık maliyetini 

ve hakediĢ hesaplamalarını yapılabilme olanakları araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla geliĢtirilen 

program uzaktan eriĢim ile uygulama projesine ait CPM iĢ programını yapabilmekte, bu 

iĢ programına uygun olarak aylık hakediĢleri ve yapı yaklaĢık maliyeti 

hesaplayabilmektedir. GeliĢtirilen yazılım, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere 

ve parametrelere etkin ve hızlı bir Ģekilde ulaĢılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca 

yazılım, üst yönetim (merkez büro) ile uygulayıcılar (Ģantiye) arasında anlık iletiĢim 

için Internet üzerinden doğrudan bir köprü vazifesi görmektedir.   

GeliĢtirilen yazılımının verimli bir Ģekilde kullanımının kontrolü amacıyla inĢaat 

mühendisliği eğitiminde özellikle yapı yaklaĢık maliyeti ve hakediĢ hesaplamaları 

üzerine bitirme (mezuniyet) projeleri alan öğrencilerin kullanımına sunulmuĢ ve baĢarılı 

sonuçlar alınmıĢtır. Daha ileriki çalıĢmalarda da bu yazılımının mevzuat ile tam uyum 

içerisinde çalıĢabilen bir program haline getirilmesi için gerekli alt yapı yazılımları 

tamamlandığında inĢaat yönetimi alanında kullanılabilecek bir yazılım haline 

getirilebileceği öngörülmektedir. 
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GiriĢ 

ĠnĢaat firmalarının sektördeki varlıklarını devam ettirebilmeleri ve yaptıkları iĢlerde 

yakaladıkları baĢarıyı sürdürebilmelerinde en önemli unsur yapım alanındaki 

(Ģantiyedeki) bilgilerin merkez yönetime hızlı bir Ģekilde iletilmesi ve Ģantiye ile 

merkez yönetim arasındaki bilgi transferinin günün geliĢen teknolojilerine uygun 

Ģekilde aktarılmasına bağlıdır (Kaya ve diğ., 2010). 

Yapım yönetimi alanında ülkemizde çok çeĢitli yazılımlar kullanılmaktadır. Sektördeki 

firmalar ülke koĢullarına uyan yabancı kaynaklı yazılımları ve yerli yazılım sektörü 

tarafından üretilmiĢ yazılımları aynı ortamda kullanmaktadırlar. Yerli yazılım sektörü 

daha çok ülke koĢullarına göre yazılım üretilmemiĢ alanlarda öne çıkmaktadır (Yitmen 

ve DikbaĢ, 2002). 

Dağıtımlı ve coğrafik yayılmıĢ ortakların iĢbirliği yaptıkları sanal iĢletmeler, iĢ 

modellerini desteklemek için bugün hala güçlü ortamlara, Internet aracılığı ile çok 

miktarda veri kaynaklarına eriĢim sağlama ve multimedya biliĢim yönetimine ihtiyaç 

duymaktadırlar (Zarli and Richaud, 1999). DikbaĢ ve Yitmen (1999) çoklu-proje 

ortamında çalıĢan web tabanlı bütünleĢik yönetim sistemi modelini Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Kampüs ĠnĢaat Projeleri için önermiĢtir. Rojas (1999) Colorado 

Üniversitesi Boulder Kampüsü‟ndeki inĢaat projeleri için, “Saha Kontrol ve Raporlama 

Sistemi” adı altında web merkezli bir raporlama ve kontrol uygulama sistemi 

geliĢtirmiĢtir. Saad (1999) inĢaat projelerinde ilerleme raporları ve dokümantasyon 

amaçlı farklı proje elemanları tarafından kullanılan interaktif multimedya sistemini 

önermiĢtir. Akinsola ve diğ. (2000) bütünleĢik biliĢim teknolojisi araçlarını kullanarak 

Ģantiye yönetim süreçlerinin performanslarını geliĢtirici ve üretimi artırıcı bir yapım 

süreci modelini geliĢtirmiĢtir. Furusaka ve diğ. (2000)  Internet aracılığı ile web tabanlı 

proje bilgi paylaĢımı için bir sistem geliĢtirmiĢtir ve kalite bilgilerini hafızasında tutan 

elektronik bir format önermiĢtir. Kaya ve diğ. (2011), inĢaat sektöründe gerekli 

malzemelerin merkez ya da Ģantiye stokunda etkin bir Ģekilde takibinin yapılabilmesi, 

malzemelerin kullanım ömrü bitmeden imalatta kullanımının sağlanması amacıyla 

kullanılacak olan barkod kontrollü malzeme takip sistemi için sunucu tabanlı bir yazılım 

geliĢtirmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmada, Ģantiyede imalatı tamamlanan, devam eden veya baĢlayacak 

uygulamalara ait verilerin eĢ zamanlı olarak merkez büro tarafından çevrim içi takibini 

sağlayan, isteğe göre raporları internet üzerinden çalıĢma zamanlı olarak taĢınabilir 

dosya formatında e-posta gönderen bir sistem geliĢtirilmiĢtir. Sistemin betiği PHP olup 

veritabanı MySQL‟dir. Bunun yanı sıra üçüncü parti bazı profesyonel bileĢenlerde 

sisteme entegre edilmiĢtir. Bu yazılım yardımıyla uzaktan eriĢim sağlayan istemcilerin 

(Ģantiyedekilerin) iĢ programına uygun ve güncel verilerle yapıların yaklaĢık maliyetini 

ve hakediĢ hesaplamalarını yapılabilme olanakları araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla geliĢtirilen 

program uzaktan eriĢim ile uygulama projesine ait CPM iĢ programını yapabilmekte, bu 

iĢ programına uygun olarak aylık hakediĢleri ve yapı yaklaĢık maliyeti 

hesaplayabilmektedir. GeliĢtirilen yazılım, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere 

ve parametrelere etkin ve hızlı bir Ģekilde ulaĢılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca 

yazılım, üst yönetim (merkez büro) ile uygulayıcılar (Ģantiye) arasında anlık iletiĢim 
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için geliĢtirilen modül sayesinde Internet üzerinden doğrudan Ģifreli bir köprü vazifesi 

görmektedir.   

GeliĢtirilen yazılımının verimli bir Ģekilde kullanımının kontrolü amacıyla inĢaat 

mühendisliği eğitiminde özellikle yapı yaklaĢık maliyeti ve hakediĢ hesaplamaları 

üzerine bitirme (mezuniyet) projeleri alan öğrencilerin kullanımına sunulmuĢ ve baĢarılı 

sonuçlar alınmıĢtır. Daha ileriki çalıĢmalarda da bu yazılımının mevzuat ile tam uyum 

içerisinde çalıĢabilen bir program haline getirilmesi için gerekli alt yapı yazılımları 

tamamlandığında inĢaat yönetimi alanında kullanılabilecek bir yazılım haline 

getirilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca yazılımda jQuery yardımıyla iĢ programındaki 

imalatları Gantt Ģeması olarak sunabilen modülün uygulanabilirliği MS Project ile 

karĢılaĢtırılarak incelenmesi devam etmektedir. 

Yapım Yönetimi Alanında YaklaĢık Maliyet ve Hak ediĢ 

Uygulamaları Ġçin GeliĢtirilmiĢ Mevcut Programların Yapısı  

Yapım yönetimi alanın da yaklaĢık maliyet ve hakediĢ uygulamaları için farklı 

IDE‟lerde,  değiĢik veritabanları kullanılarak yazılmıĢ programlar mevcuttur. Bu 

programlar genelde Server – Client tabanlı (genelde Win32 platformu üzerinde)  çalıĢıp 

verinin istemciden sunucuya büyük veri paketleri gönderilmesi esasına dayanan 

programlardır. Bu tür programların kullanımı sırasında veri paketleri gönderimi için 

Server ve Client makinelerinde TCP/IP veya iletiĢim kalitesi bakımından daha sağlıksız 

olan UDP Portlarını da açmaktadır. Bu da kurumsal güvenlik zaafları ortaya 

çıkarabilmektedir. Bu zaafı kapatmak içinse ek bir masrafla üçüncü parti bir Firewall 

yazılımları ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu programların temel iĢleyiĢi üzerinde çalıĢtığımız yazılıma benzerlik gösterse de 

temelde farklıdır. Ġstemci (client) – sunucu (server) – büro (administrator client) 

arasında istemciden alınan verilerin internet üzerinden uzak veritabanı aktarılması ve bu 

aktarılan verilerin administrator istemci tarafından takip edilmesi esasına dayanır. Bu 

tür iĢlemlerde senkronizasyon hızı ve güvenliği düĢük olmaktadır. Özellikle win32 

tabanlı paket programlar derlenmiĢ program olduğundan dolayı ufak değiĢikler için bile 

tekrar derleme gereksinimi duymaktadır. Bu yüzden de sürüm farkından dolayı son 

kullanıcılar daima üreticiye bağımlıdır. 

Bu tür programlar sözleĢme dosyasındaki iĢ programlarına göre mevcut Ģantiyedeki 

yapılan uygulamaları veri olarak alıp gerekli düzenlemeler ve hesaplamalar yapılarak 

yaklaĢık maliyetin ve aylık dönemlere ait hakediĢlerin hesaplanmasında kullanılan basit 

ama çok sayıdaki iĢlemi kısa sürede yapıp bunları idarenin istediği formatta raporlar 

halinde sunabilmektedir. 
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Yapı YaklaĢık Maliyeti ve HakediĢ Hesaplamalarında Çok Platformlu Proje 

Yönetim Yazılımı  

Temel iĢleyiĢi, PHP & MySQL destekli, Apache 2.x, IIS vb bir sunucu üzerine 

kurularak istemcinin girdiği verileri internet üzerinden anında veritabanı aktarılması ve 

bu aktarılan verilerin administrator istemci tarafından takip edilmesi esasına 

dayanmaktadır. 

Yazılımın Sistem ve BileĢenleri 

Bu tür sıkıntıları aĢmak için ġekil 1‟de gösterilen bir sistem yapısına ve bileĢenlerine 

sahip olan bir yazılım geliĢtirilmiĢtir. Bu yazılımı kullanmak için kullanıcının 

bilgisayarına herhangi bir program yüklemesine gerek yoktur. Tamamen internet 

ortamında eriĢilebilecek olan programın genel iĢleyiĢ yapısı incelendiğinde, MySQL 

veri tabanına PHP, JQuery ve XHTML ile hazırlanmıĢ bir interface (arayüz) sayfasına 

(giriĢ izni ve yetkilendirilmiĢ olan sayfalara) eriĢim sağlanarak eldeki veriler 

aktarılmaktadır. Yazılımdaki tüm kullanıcılar bu sayfaların dıĢında diğer bir ara 

yazılımla birim fiyatlara ait yeni veri giriĢi veya güncellemesi iĢlemlerini 

yapabilmektedir.  

Büyük firmalar ya kendi bünyelerinde oluĢturdukları bilgi iĢlem merkezlerinde yazılan 

ya da yabancı kökenli ve oldukça pahalı bir takım paket programları kullanmak 

suretiyle stok yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarını karĢılamaktadırlar (Çetiner, 2001). Kaya ve 

diğ. (2011) tarafından geliĢtirilen bağımsız stok yazılımı bu çalıĢmanın çekirdeğini 

oluĢturan ana modüle temel stok yönetimi alt modülü olarak entegre edilerek, stoku 

bulunan ve bu yazılımlara ihtiyacı olan firmalar için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu 

modülü aktif ve pasif kullanım seçenekleri olup, stok aktif olarak ayarlandığında 

yapılacak imalatlar sadece stoka önceden girilen kaynaklar üzerinden yapılabilmektedir. 

Pasif olarak ayarlandığında ise imalatlardan bağımsız stok kontrolü yapılabilmektedir. 
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ġekil 1. Yazılımın Sistem ve Bileşenleri 

 

Yazılımın Genel EriĢim ġeması ve Kullanıcı ĠĢlemleri 

ġekil 2‟de gösterilen genel eriĢim yapısı incelendiğinde; yazılım, sisteme bağlanan 

kullanıcıları giriĢ sayfası aracılığıyla veritabanındaki eriĢim seviyelerine göre ilgili 

oturum sayfalarına yönlendirmektedir. Ayrıca kullanıcı hatalı giriĢ yaptığında hata 

sayfasına yönlendirilerek giriĢ hata kaydı tutulmaktadır. 
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ġekil 2. Yazılımın Genel Erişim Yapısı 

 

Kullanıcı baĢarılı bir oturum açtıktan sonra yazılımın esas karĢılama sayfasına 

yönlendirilmektedir. Yönlendirilen bu sayfada kullanıcının yapabileceği iĢlemler ġekil 

3‟deki akıĢ diyagramında gösterilmektedir. Kullanıcı bu sayfadaki menüden projeler 

sekmesini kullanarak merkez büro tarafından tanımlanmıĢ projelere ulaĢabilmektedir. 

Mevcut tanımlanmıĢ projelerden seçim yaparak ilgili projeye ait, proje genel bilgilerini 

düzenleyebilmektedir.  
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ġekil 3. Kullanıcı İşlemlerine Ait Akış Diyagramı 

 

Ayrıca imalat metrajları, taĢıma birim fiyatları ve CPM iĢ programı ile ilgili veri 

giriĢlerini gerçekleĢtirebilmektedir. Ġmalatları CPM verilerini kullanarak GANTT 

Ģeması haline dönüĢtürebilmektedir ve ġekil 4‟de gösterildiği gibi GANTT Ģeması 

kullanıcı ara yüzü üzerinden izlenebilmektedir. Girilen bu veriler ve sistemdeki önceden 

tanımlı birim fiyatlar kullanılarak projeye ait Yapı YaklaĢık Maliyeti ve HakediĢ 

hesaplamaları yapılıp merkez büroya onay talebinde bulunulabilecektir.  ġayet merkez 

yönetim girilen ve hesaplanan iĢlemler için olumlu onay verdiğinde, proje üzerinde 

değiĢik yapılmasına izin kaldırılacaktır. Daha sonra tüm kullanıcılar tarafından yine 

aynı sayfadaki raporlar sekmesini kullanılarak, ilgili projeye ait imalat metrajlarına, 

birim fiyatlara, Yapı YaklaĢık Maliyeti ve hakediĢlerine ait bilgileri html formatında 

görebilecek, istendiğinde pdf formatında çıktı olarak alabileceklerdir. Yazılımın bu 

özelliği sayesinde istenildiğinde internetin olduğu herhangi bir yerde iĢletim sistemi 

gözetmeksizin pdf formatını destekleyen bir bilgisayar aracılığıyla bu raporlar incelenip 

çıktı olarak alınabilmektedir. 
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Bunun dıĢında Facebook Sosyal API‟si ile kullanıcılar kendilerine ait bilgileri Facebook 

hesaplarından temin edebilmektedir. Ayrıca öğrenciler için sınırlı yetkilere sahip 

minimum özelliklere sahip tekil hesap sunabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. Kullanıcı Arayüzündeki GANTT Şeması 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Hızla geliĢen biliĢim teknolojileri ve bu teknolojilerin hemen her alanda kullanımının 

yaygınlaĢtığı günümüzde, web-tabanlı modellerin yönetim biliĢim sistemleri ve 

teknolojileri konusundaki araĢtırmalarda yeterli seviyede kullanılmadığı 

gözlenmektedir.   

Ġnternet (tabanlı yazılımlar) yakın gelecekte inĢaat firmalarının evrensel geliĢiminin 

anahtarı olacaktır (Nitithamyong et all, 2004). Bilgi doğruluğunu ve eriĢim kolaylığını, 

gereksiz dosyalama iĢlemlerini bertaraf ederek farklı ortamlardan bilgi paylaĢımını, 

daha az zaman ve kaynak kullanarak etkin bir Ģekilde sağlayabilmektedir.  

Yapılan bu çalıĢma özellikle Türk inĢaat sektöründe yüklenici açısından yapılması 

gereken inĢaat yapım ve sözleĢme yönetimi alanındaki birçok iĢleve cevap verebilecek 

bir yazılımın geliĢtirilmesi bakımından güncel bir konudur. Bu amaçla geliĢtirilen 

yazılımın, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm verilere ve parametrelere etkin ve hızlı bir 

Ģekilde ulaĢılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu yazılım, üst yönetim (merkez 
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büro) ile uygulayıcılar (Ģantiye) arasında anlık iletiĢim için Internet üzerinden doğrudan 

bir köprü vazifesi görmektedir.   

Bu çalıĢmaya konu olarak geliĢtirilen yazılımın inĢaat yapım ve sözleĢme yönetimi 

alanında sağladığı yararlar Ģöyle özetlenebilir:  

 

- Taahhüt yoluyla iĢ yapan firmaların Ģantiyeye getirdikleri veya Ģantiyede 

bulunan ihrazat malzemelerinin miktarlarının anında tespitinin yapılmasıyla 

Ģirketin ihtiyaç duyduğu gerekli malzemenin temin edilmesinin planlanması 

(stok) bu modül yardımıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. 

- Yapım sözleĢmelerine uygun iĢ programının oluĢturulmasında yardımcı olması 

açısından geliĢtirilen GANTT modülü CPM (FAT) algoritmasına uygun girilen 

imalat iĢ sürelerini kullanarak proje tamamlanma zamanını, imalatlara ait 

baĢlama ve bitiĢ tarihleri, olası iĢ süreleri çubuk diyagramlar haline getirilerek 

imalatların yapımında çalıĢan iĢ gruplarının çalıĢma düzenini kolaylaĢtıracak 

çözümler vermektedir. 

- ĠnĢaatın yapım aĢamasında ihtiyaç duyulan sözleĢme bilgileri, sözleĢme 

dosyası içerisindeki taĢınabilir dosya formatındaki resmi belgeler, Ģirket 

tarafından kullanılan kurumsal ve resmi yazıĢmalarda kullanılan standart 

formlar. Muhasebe ve maliye ile ilgili standart formlar. 

- ĠnĢaat yapım ve sözleĢme yönetimi alanında kullanılan çoğu paket 

programların kullanıcıları, yazılımın temin edilme bedeline ilave olarak gerekli 

sunucu sürümleri için özel Ģirket sunucusu ve teknik servisi için ek bir bütçe 

ayırmak zorundadır. Yazılımın kullanımı için ise ek bir bütçe ayırma gereği 

yoktur. 

- Win32 tabanlı paket programların genelinde hem Ģantiye (istemci) hem merkez 

büro (sunucu) içim farklı programlar gereklidir. Oysa bu yazılım için böyle bir 

gereksinim yoktur. Çünkü tamamen bu program Ģantiyedeki ve merkez 

bürodaki kullanıcıları seviyesine göre ayırt etmektedir. 

- Özellikle WinNT tabanlı sunuculardaki güvenlik açığından dolayı 3. parti ek 

bir Firewall (Güvenlik Duvarı) Yazılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 

kullanım esnasında kurumsal sunucunun içerdiği verilerin internet üzerinden 

gelebilecek saldırılara karĢı korunması gerekmektedir. Yazılım ise üzerinde 

sunucunun güvenliğinin Unix tabanlı olması 3. bir güvenlik yazılımına 

gereksinim duymamaktadır. Unix tabanlı sunucular güvenlik alanında kendini 

ispatlamıĢ sunucu iĢletim sistemleridir. Çünkü iĢletim sisteminin derlenebilir 

olması, gerekli güvenli önlemlerini istediğimiz derecede ayarlamamıza olanak 

sağlamaktadır.  

- Yazılıma eriĢim ve veri tablolarında güvenlik önlemi 128 bit‟lik Ģifrelemenin 

yanı sıra kullanıcı dizinlerinde özel lisans dosyası oluĢturulmaktadır. Bundan 
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dolayı veri güvenliği açısından diğer profesyonel yazılımlardan hiçbir farklı 

yoktur. 

- Win32 platformunda çalıĢan paket programların derlenmiĢ ve kapatılmıĢ 

olmasından dolayı yeni sürüm veya değiĢiklikler için internet üzerinden 

indirme (up-to-date) ya da ürün CD/DVD‟sinin temin edilme yoluna 

gidilmektedir. Oysa yazılım açık kaynak kodlu olduğundan dolayı yazılımdaki 

her hangi bir değiĢiklikte kullanıcıların hiçbir iĢlem yapmasına gerek yoktur. 

- Yazılım, Ģantiyede yapılan uygulamalar ile ilgili verileri anında merkez büroya 

ulaĢtırdığı için merkez büronun da bu verileri kontrol edip; yapılması gerekli 

olan imalat metrajlarının, birim fiyatların, iĢ programının, yapı yaklaĢık 

maliyetin ve hakediĢlerin hazırlanmasında çok büyük kolaylıklar 

sağlanmaktadır.  

- Yazılım, merkez büroca yapılması istenilen iĢlerin bildirilmesinde e-mail 

kullanımının yanı sıra kapalı sistem form mesajlarıyla sağlaması Ģantiye ile 

merkez büro arasındaki etkin iletiĢimi zaman fark etmezin sağlayabilmektedir. 

Ayrıca sisteme mobil eriĢimin de sağlanması iletiĢimi ve bilgi alıĢ veriĢini daha 

da kolaylaĢtırmaktadır. 

- Yazılımı diğer programların aksine sistemdeki veriler kullanılarak hazırlanmıĢ 

hesapların (metraj listeleri, yeĢil defter, yapılan iĢler listesi, icmal sayfaları, 

yaklaĢık maliyet listeleri, iĢ programı listeleri vb.) raporlar haline getirilip çıktı 

alınmasında üzerinde Adobe Reader kurulu internet bağlantısı olan bir 

bilgisayardan baĢka bir yazılıma (frameworks vs) gereksinim duymamaktadır. 

Raporlama iĢlemi *.pdf, *.xls, *.csv ve html formatında yapılmaktadır. 

- Yazılımının verimli bir Ģekilde kullanımının kontrolü amacıyla inĢaat 

mühendisliği eğitiminde özellikle yapı yaklaĢık maliyeti ve hakediĢ 

hesaplamaları üzerine bitirme (mezuniyet) projeleri alan öğrencilerin 

kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Daha ileriki çalıĢmalarda da 

yazılımın mevzuat ile tam uyum içerisinde çalıĢabilen bir program haline 

getirilmesi için gerekli alt yapı yazılımları tamamlandığında sözleĢme yönetimi 

alanında kullanılabilecek daha kapsamlı bir yazılım haline getirilebilecektir.  
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