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GİRİŞ 

Yapı Bilgi Modelleme Sisteminin diğer adıyla Bim’in inşaat sektörüne önemli 

faydalar sağlamaktadır. Bu araştırma, Avinal Şirketine (Avinal Yazılım ve 

Danışmanlık İnşaat Limited Şirketi) kendi geliştirdiği ERP yazılımdan  BIM’in nasıl 

faydalandığı hakkında bilgiler içermektedir. 
 
Bu vaka çalışması, Avinal Yazılım ve Danışmanlık İnşaat Limited Şirketi’nin sahibi 

Ahmet Avinal ile yapılan mülakat sonucunda ve aynı yerde mimar olarak çalışan 

Torkan Seifloo ve Hatem Özdemir ile elektronik mesajlaşma yoluyla 

oluşturulmuştur. 

1.FİRMA HAKKINDA BİLGİ 

Avinal Yazılım ve Danışmanlık İnşaat Limited Şirketi’ni Ahmet Avinal tarafından 

1991 yılında kurulmuştur. Ahmet Avinal 41 yıllık inşaat sektörü mesleki tecrübesine 

sahip olup, 1983’e kadar çeşitli projelerde proje müdürü, 1983–1991 arası yüklenici, 

1991’den günümüze kadar da İnşaat Proje Yönetim danışmanı olarak çalışmıştır.Aynı 

zamanda kendisi, inşaat sektörü bazında sektör içindeki profesyoneller tarafından 

geliştirilmiş tek Proje Yönetim Yazılımı olan ve birçok inşaat firması tarafından 

önem verdikleri projelerde kullanılmış olan Avinal ERP ‘nin de yaratıcısıdır.  

 Ahmet Avinal yurt içi ve yurt dışında birçok firmaya Proje Yönetim Danışmanlığı 

hizmeti vermekte olup, farklı üniversitelerde eğitim ve seminer vermektedir.Avinal 

Kadrosu (Ekim 2013 tarihi itibarı ile) 30 teknik elemandan oluşmaktadır. 

 

1.1. Avinal Erp Sistemi 

Ahmet Avinal ile yapılan görüşmede Avinal Erp Sistemi ile firmalara verdikleri 

danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler alındı. İnşaat Proje Yönetiminin nasıl 

kurgulandığı, bilgileri nasıl bir araya getirdikleri, başlangıçtan sonuca kadar 

kullandıkları programlarla entegrasyonunu sağlayarak, bilgileri nasıl elde ettikleriyle 

ilgili bilgiler edinildi. Ahmet Avinal, İnşaat Proje Yönetimini kendi ERP Sistemleri 

bağlamında kısaca; fizibiliteden, projelendirmeye, hazırlığa, planlamaya ve 

tamamlamaya kadar olan bir süreç olarak tanımladılar. Ahmet Avinal’e göre “Erp 
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kısaca; Bir işletmenin tüm noktalarındaki faaliyetleri disipline eden yazılımlar 

dizisidir” (bkz. Ek-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ahmet Avinal, röportaj sırasında 

 

2.BIM İLE AVİNAL  SİSTEMİ  ENTEGRASYONU 

Bim ve Avinal Erp Sistemi entegrasyonu 2 başlık halinde yapılmaktadır: 

2.1. Master Plan Oluşturma 

2.2. Teknik Ofis Hizmetleri 

 

2.1 Master Plan Oluşturma 

3B modelleme ile elde edilmiş metraj hizmeti firmanın İnşaat Proje Yönetiminin 

vazgeçilmez  kabul ettiği en önemli ön çalışmadır. Bim Sisteminden bir inşaat için 

gereken tüm birimleri girerek faydanılır. 
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Şekil 2. Emaar Square Proje Görselleri 

 

“Emaar Square Projesi için üç boyutlu model Allplan BIM programında oluşturulup 

mekanik, betonarme, statik için gereken verilerde üç boyutlu hale getirilip buradan 

gelen verilerle Allplan’da elde edilmiş metrajları Avinal ERP Sistemine aktarıp  

keşif, analiz, maliyet ile ilgili verilere ulaşılmaktadır.” 

 

Proje sahiplerinin projeler ile ilgili verdikleri gereken dökümanlar (Betonarme, 

Mimari, Elektrik, Mekanik, Peyzaj) Bim (3B Allplan) ortamında tekrar çizerek tüm 

metrajları mahal ve kat bazında otomatik bir şekilde elde edilir. Bim  ile yani bu üç 

boyutlu çalışma ile mimari ve betonarme projeleri arasındaki veya uygulama 

detaylarındaki mevcut aksaklıkları belirlenmiş olmaktadır. 
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Şekil 3. Emaar Square Allplan Temel Donatı Modeli 

 

Şekil 4.Emaar Square Allplan’de alınmış Donatı Metraj Listesi 
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Şekil 5. Emaar Square Allplan’de alınmış ve Avinal’e aktarılmış Metraj Listesi 

 

“İşveren tarafında gönderilen çizim dosyaları Allplan’a gönderilir. Poz numaraları ve 

malzeme türüne göre sihirbaz hazırlanır, üç boyutlu olarak çizilir. Gereken bilgilere 

göre metraj listesi kat bazında veya mahal bazında alınır ve Excel olarak kaydedilir. 

Excel dosyasında son kontroller yapılıp ERP (Avinal) yazılımına aktarılması için 

başlıklar hazırlanır. ERP programında metraja alınır. Mahal kodları ve poz 

numaraları aynı şekilde pratik metraj kısmında eklenir. Tek tek mahallerin içinde 

mevcut olan malzemeler kontrol edilir. Eksik olan malzeme veya yanlış olan poz 

numarası varsa düzeltilip keşif kısmına alınır. Birim fiyatlar eklenerek keşif dosyası 

hazırlanır.” 

Teknik Ofis Hizmetleri şantiyelerde de kendileri tarafından yapıldığında; 

yürütme safhasında da yine tüm imalat değişiklikleri (As-Built projeler) Bim 

üzerinden izlenmekte ve imalat, metraj değişiklikleri anında takip edilebilmektedir. 

Yani her değişikliğin Master Plan’a olan etkisi gerek sipariş veya bütçesel anlamda 

hemen değerlendirilebilmekte taşeron hakedişleri “tek tuş” ile elde edilebilmektedir. 
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Projelerde mekanik ve elektrik imalatlarının metrajları, sayılabilir imalatları mahal 

bazında, ölçülebilir imalatları kat bazında çıkararak, tüm proje metrajlarını mahal 

bazında Avinal Erp Sistemi içinde toplamaktadırlar. 

Bu verilerle keşfi oluşturmakta, bu keşfin imalat analizlerini detaylandırarak ve 

gerekli kaynakların ve birim fiyatların piyasa araştırması ile doğru birim fiyatlarını 

bularak projenin imalat ön keşfini parasal olarak oluşturmaktalar.  

İnşaat tecrübeleri doğrultusunda; her imalatı kapsayacak detayda Primavera’da 

varsayım iş programını yaparak, satın alma listelerini ve hakediş ödemelerini 

zamansal bazda elde ederek, bununla ilgili bütçe ve ödeme planlarını 

oluşturmaktalar. Böylece bütçe ve gider nakit akış tabloları gerçeğe çok yakın şekilde 

oluşmaktadır. 

Bu safhada yapılması gereken bu çalışmanın bütünü “Master Plan Oluşturma"   

olarak değerlendirmektedirler. 

2.2.Teknik Ofis Hizmetleri 

İnşaatının yürütme safhasında da bir kısım hizmetleri de “Teknik Ofis” taşeronu 

olarak yürütmekteler. İnşaat Yönetimi içeriğinde çok önemli 2 konu vardır: 

2.2.1 Planlama 

2.2.2 Ölçme ve Değerlendirme 

2.2.1.Planlama 

Planlama sonucu elde edilen zamansal veriler projeye ait Master Plan’ı oluşturan en 

gerekli verilerdir. Uluslararası bir inşaat firması kültüründe, “İnşaat Yönetimi” 

araçlarından olan bir CPM(Critical Path Method) Programından beklenenler;  

� İş emirlerini oluşturulabilmesi, bu sayede imalat takibi disiplininin sağlanabilmesi 

� Kaynak ihtiyaç listelerinin belirlenebilmesi, Malzeme satın alma listelerinin 

zamana bağlı olarak düzenlenebilmesi, ödeme planlarının yapılabilmesi 

� İş gücü ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, ekip optimizasyonlarının yapılabilmesi 

� Bütçe gelir ve gider değerlerinin, nakit akış raporlarının zaman ölçeğinde 

belirlenebilmesi  
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� Firma veya taşeron hak edişlerinin yapılabilmesi  

� Her imalat gerçekleşmesinin işin süre ve maliyetine etkisinin gösterilebilmesi gibi 

işlevlerdir. 

Burada sayılan işlevlerin yerine getirilebilmesi, ancak planlama kurgusunun gerekli 

detayda yapılabilmesi ile mümkündür. İşin yürütülmesi sırasında da yine tüm  imalat 

değişiklikleri (As-Built projeler) üç boyutlu olarak çizilerek izlenmekte ve imalat 

metraj değişiklikleri anında takip edilebilmektedir, yani her değişikliğin iş 

programına aktarılması, iş programının güncellenmesi veya bu değişikliklerin Master 

Plan’a olan etkisi gerek yürütme veya bütçesel anlamda hemen  

değerlendirilebilmektedir. 

2.2.2 Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme, inşaat proje yönetiminin tüm safhalarında yapılması 

gereken işlemlerin doğruluğa en yakın şekilde tespit edilmesini sağlayan yöntem ve 

çalışmaların bütününü kapsar. 

İnşaat Proje Yönetim verileri olan 

� Keşif Hazırlama   

� Metraj, İmalat Analizleri, 

� Birim Fiyat Hazırlama   

� Planlama 

� Malzeme ve Lojistik Takibi 

� Satın Alma Kararları 

� Ödeme Planı 

� Bütçe 

� NakitAkış 

� Yürütme/ Günlük İş Emirleri/ İş Programı Güncellemeleri 

� Taşeron Hakedişleri 

� Ölçme Değerlendirme 

� Maliyet Kontrol 

� Stok Kontrolü 
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� Ne ürettim, Ne harcadım raporları ile tüm master plan ölçme   

değerlendirmeleri 

� Ödeme planı, ödeme kararları, satın alma veri tabanında verdiğiniz kararlara 

göre ödeme planını oluşturmak, bu kararların gelir-gider tablosundaki 

etkilerini hafta bazında görmek, nakit akış tablosunda oluşan olumsuzluklara 

göre yeni düzenlemeler yapmak mümkündür.  

 

3.SONUÇ 

BIM kullanımı, projenin üç boyutlu model, metraj, mekanik, statik, elektrik verilerini 

doğru ve hızlı bir biçimde oluşturup, üç boyutlu model üzerinde ve uygulama 

esnasında oluşabilecek problemleri tesbit edilmesini sağlamaktadır..Üç boyutlu  

modelde oluşturulmuş tüm veriler Avinal ERP Sistemine aktarılarak keşif oluşturup, 

maliyetini,iş programını, malzeme ve şantiyeye ait takip edilmesi gereken tüm 

verileri her an ulaşılabilir ve güncel tutup, hata yapma payının olmadığı, maliyetten 

ve zamandan oluşabilecek kayıpları ortadan kaldırmaktadır. BIM ve Avinal ERP 

Sistemi entegrasyonu ile yapılacak işler çok kısa sürede sonuçlanmakta doğru ve 

güncel verilere ulaşılmaktadır. 

 

Şekil 6.Çorum Forum Projesi Allplan’de Çizilmiş Mimari 3 Boyutlu Model 
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Şekil 7.Avinal Erp Sistemi ile Alınmış Malzeme ve Metraj Listesi 

 

“Mimari şirket tarafından BOQ malzeme listesi kotlarıyla birlikte Avinal’e gönderilir. 

Allplan’da 3 boyutlu olarak proje çizilir, metraj listesi alınır.Alınan metraj listesi 

Excel dosyası olarak kayıt edilir. Avinal’de keşif metraj listesinde hazırlanan poz 

numaraları ve metraj listeleri ve birim fiyatları her oda için hazırlanır. Hazırlanan 

listenin son kontrolleri yapıldıktan sonra müteahhit firmaya gönderilir. Bu bilgiler 

yapım sürecinde sürekli güncellenir ve Primavera programında yapılan iş programı 

için kullanılır.” 

 

 

 

 

Bim ortamında sihirbaz aracıyla 

çizilen Mimari modelleme 

Autocad’den  All plan’a 

gönderilen çizim dosyası 
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EK 1: ERP(Enterprise Resorce Planning) ne demektir? 

Dünya çapındaki tanımı şudur; Bir işletmenin tüm noktalarındaki faaliyetleri 

disipline eden yazılımlar dizisidir. 

Bir inşaat firmasının işlevselliği içinde,bu safhalarda bulunması, kayıt altında 

tutulması gereken verilerin ortak bir veri tabanı içinde değerlendirilebilmesi 

gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için proje, metraj, analiz, birim fiyat, teklif, 

hakediş, maliyet muhasebesi, demirbaş, puantaj, stok, cari hesap, satın alma planı, 

ödeme planı, iş programı, bütçe, nakit akış tabloları, kar-zarar hesapları gibi bütün 

verilerin kurulan sisteme uygun format içinde bulunması, değerlendirilebilmesi ve 

yine sunuma uygun formatlar içinde gerekli noktalara iletilmesi gerekmektedir. 

ERP yazılımları, temelde veri hâkimiyetini, paylaşımını ve yönetimini sağlayan 

araçlardır. İnşaat sektörü verilerini, dokümanter veriler ve sayısal veriler olarak iki 

başlık altında toplayacak olursak; 

Dokümanter veriler, projeler, teknik şartnameler, sözleşme ve yazışma evrakları gibi 

dokümanlardır. Miktarsal, parasal ve zamansal veriler ise sayısal verilerdir. Bunlar 

metrajlar, birim fiyatlar, analizler, iş programı aktivite içerikleri, ekip optimizasyonu, 

gerçekleşme yüzdeleri, ölçme-değerlendirme verileri,  puantaj verileri, muhasebesel 

veriler, satın alma ve depo verileri gibi verilerdir. 

ERP düzeninde tutulması gereken veri, genel hatları ile benzer yapıda olsa da, her  

inşaat projesi için özeldir. Her projenin ayrı bir başlıkta tutulması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Erp bir kültürdür. Erp’nin bir kilit noktası vardır buda iş programı, yani planlama ve 

program yapmaktır. Eğer iş program kültürüne sahip değilsek ERP programının 

faydalarını anlayamayıp ondan doğru bir şekilde yararlanamayız. 

ERP programında, kullandığımız yazılım programlarıyla (Revit, Allplan veya 

Archicad gibi programlar) 3D verilerimizi elde ettikten sonra, metraj listesi ve 

kullanılmış malzeme listesi gibi datalar elde etmiş oluyoruz. Bu tür bilgiler ERP veya 

Avinal gibi programlara aktarıldıktan sonra diyer iş programları ve metraj analizleri 

yapan yazılım programları( Primavera, pratik metraj vs) kullanılır. 
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ERP Programında, Zamanlama 4D boyuttur. 5D boyutu da maliyettir. Parasal ve 

miktarsal görsel ve malzeme verileri bu aktivitenin içinde yer alır, bir iş programı bir 

keşif ile % 100 örtüşmüyorsa o iş pragmanı yanlıştır. 

 

 
Şekil 8. Avinal ERP Sistemi Çalışma Diyagramı 
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EK 2: Mülakat Soruları ve Cevapları 

1.Firmanın Başka bir firmanın tasarımını BIM modeline dönüştürme aşamaları 

nelerdir? Bu süreçte veri değişiminde kullanılan dosya format tipleri nedir? Dosya 

değişimini kolaylaştırmak için belirli bir standart kullanılıyor mu? 

Bizim BIM modeli yapmamızdaki amacımız, danışmanlık yaptığımız firmalara BIM 

modelinden metrajları çekerek maliyet hesabı yapmaktır ve buna ilave olarak 

Avinal’e aktarılan veriler ile Primavera’da iş programları yapabilmektir. 

Bize gelen dosya formatları geneldeki 2 boyutludur biz dosyaları Allplan’a alıp 

gerçek ölçüleriyle modelleyip metrajları alıyoruz. Bu 2 boyutlu dosyalar genelde 

Autocad formatındadır. 

Archicad veya Revit gibi programlarda çizilen planlar da Allplan’da alınıp 

çizilebiliyor. Mimari çizim programlarında çizilenleri direk üç boyutluya 

çevirebiliyoruz. Biz Archicad, Revit, Autocad gibi programlardan veri alıp Avinal’e 

gönderiyoruz, orada ortak bir data oluşturuluyor. O veri aslında ERP’dir. 

O veri her yerde kullanılabilir, mesela Primavera’ya gönderilip iş programları 

yapılır. İnşaatta yapılan süreçlerde çeşitli malzemeleri ve onlarla ilgili faturalar 

girilip daha sonra muhasebeye gönderilip başka hesaplamalar yapılır. 

Özet olarak bu havuzda oluşturulan ortak veriden herkes veri alıp farklı yönlerde 

kullanabiliyor. 

 

2.BIM modeli verisi ERP için nasıl alınıp kullanılıyor? Bu çalışma şeklinin ERP 

açısından önceki CAD yazılımlarına (Autocad vb.) sağladığı fayda nedir? 

Biz burada ağırlıklı olarak mimari çizimi yapıyoruz. İlk önce kaba yapıyı çiziyoruz. 

Üç boyutlu çizimi yaptıktan sonra statik hesaplamalar ve donatı yerleştirmeleri daha 

hızlı ve kolay bir şekilde yapılıyor. 

Revit, Archicad veya Autoocad’de çizilen duvar, kolon veya kiriş elemanlar 

Allplan’da da aynı şekilde görünür ve çizilir. Sonrada üç boyutluya çevrilir.Gereken 

düzenlemeler yapıldıktan sonra metraj alınıp Avinal’e gönderiliyor. Orada kodlama 

sistemi oluşturup Primavera’ya gönderiyoruz. 

 

3.Yapım yönetimi ve planlaması için BIM kullanılıyor mu? Hangi BIM yazılımları 

ve özellikleri bu amaçla kullanılmaktadır? 
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Aslında, BIM demek farklı disiplinlerin ortaklaşa oluşturduğu bir veridir. ERP’de o 

veriyi kullanarak daha kısa bir sürede ihtiyacı olan bilgileri kullanıyor. ERP bizim 

Avinal’e gönderdiğimiz verinin oluşturduğu bilgiyi kullanıyor. 

Bizim ERP de oluşturduğumuz datayı bir havuz olarak düşünürsek bu havuzu 

kullanarak farklı veriler edebilme imkânı oluyor. Bahsettiğimiz veri havuzunda da 

sürekli güncel veri olduğu için hata yapma oranı düşüyor. Böylece çeşitli 

bölümlerden inşaat, muhasebe vs. için ortak olan bir veri kullanılıyor. 

BIM tek bir yazılım değildir. Farklı yazılımların ortaklaşa oluşturduğu bir 

programdır. Herkes kendi kullandığı alana göre BIM kullanabilir.  

Genelde IFC programlarını destekleyen tüm programlardan yararlanabiliriz. 

 

4.Şirkette kullanılan çizimle ilgili katman, çizgi kalınlığı, metin vb. anotasyonlarla 

ilgili tanımlı (varsa, yazılı) standartlar var mı? 

Biz genelde farklı firmalara danışmanlık yaptığımız için belli bir standardımız olsa 

dahi onların standartlarına uyum sağlamak durumundayız.  Bu sebeple henüz belli 

bir format ve standardımız yoktur, ama kendimiz için bir standart oluşturmaya 

çalışıyoruz, çünkü her defasında değişik formatlarda çalışmak pozlarda ve 

malzemelerde karışıklık oluşturabiliyor. 
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 5.Avinal Firmasında Allplan program aracılığıyla çizilen örnek projeler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Yeşil Tuzla Termal Allplan Mimari Model Çalışmaları 

 

6. Avinal programı nedir ve onun sağladığı avantajları nelerdir? Bu Erp Sistemini 

kullanan başka firmalar var mı? Ticari bir ürün olarak satılıyor mu? 

Avinal programı farklı seviyede farklı yönetimlere hizmet vermektedir. Bazı yönetici 

firmalar en ayrıntılı metraj gibi raporları bizden isteyebiliyor bazı üst seviyedeki 

yöneticilerde sadece dip toplamları görmek isteyebiliyor. Avinal’de oluşturduğumuz 

kodlamayla bunların hepsini sağlayabiliyoruz. Avinal verileri düzenlememizde bize 

çok fazla kolaylık sağlamaktadır ve bize ekstra zaman kaybından kurtarmaktadır. 

Şuan standart oluşturmanın yapım aşamalarındayız. Allplan’da çizerken sihirbaz 

oluşturup çizdiğimiz için hata oranı düşmüş oluyor. 
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Erp sistemini kullanan firmalar yoktur, firma sadece danışmanlık hizmeti 

vermektedir. Zaten bu Erp’yi kullanabilcek kimsede yoktur, bir dönem firmalara 

yurtdışında ve yurt içinde öğretmek için eğitim verildi sadece öğrenmekle 

kalındı,kimse uygulamaya geçirmedi.”Eğer öğretirsem bunun eğitim danışmanlığını 

vermem gerekiyor”diyorlar. Buda zaman demek bunun içinde ayırabilecekleri bir 

zamanları da yoktur. Programı satmıyorlar ,çünkü daha önce denemişler bir sonuç 

elde edememişler, firmalar alıp kullanmamışlar ve hizmeti yeniden ana firmadan 

beklemişler. 

 

 

 

 


