
e4734.com Marka Müdürü Akıner:

Firmalara yeni bir 
teknoloji geliştirmek 
yerine bu teknolojileri 
kullanarak yeni 
stratejiler oluşturmayı 
hedefliyoruz

Kamu ihale mevzuatının doğası gereği oldukça karışık ve istisnalarla dolu olduğuna 
dikkat çeken Akıner,  e4734.com ile eğitim ihtiyacını hızlı, etkin ve düşük maliyetle 
sürekli erişilebilir olarak karşılanabilmesini hedeflediklerini belirtti. Akıner, kamu 
ihale mevzuatı konusunda hem kamu hem de firmalar açısından ciddi bir bilgi 
asimetrisi ve eğitim eksikliği bulunduğunun altını çizdi. 

Aslıhan Bozkurt

K amu ihale mevzuatının elektronik eğitim şeklinde müşterilere sunulması hizmetini 
başlatan e4734.com Marka Müdürü Nilgün Akıner ile Kamu İhale Kanunu, kamu 
ve özel sektörde kanuna ilişkin yaşanan sorunlar ile e4734.com’un çalışmaları 
konusunda bir söyleşi yaptık. Akıner, e4734.com ile Kamu İhale Kanunu konusunda 
hem memurların hem de özel sektör çalışanlarının mevzuata ilişkin bilgi seviyesini 
arttırarak doğru karar almalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi. 

Kamu ihale mevzuatı dendiğinde binlerce sayfalık hukuki metinlerden söz edildiğine değinen Akıner, 
kamu ihalelerinin doğası gereği karışık ve istisnalarla dolu bir mevzuat olduğuna işaret edip “iyi bir 
eğitim”in önemini vurguladı. Herkesin bunun farkında olduğuna ancak kaliteli bir eğitimci bulmanın 
hem zor hem de maliyetli olduğuna değinen Akıner, sundukları e4734.com e-öğrenme modelinin bu 
ihtiyacı en hızlı, en etkin ve en düşük maliyetle karşılanabilmesi için oluşturulduğunu anlattı. Akıner, 
ihale mevzuatı konusunda yaşanan sorunlar,eğitim hizmetine yönelik çalışmalar ve e4734.com 
hakkında bilgiler verdi. 

-Öncelikle firmanızı tanımak isteriz. 
Firmanın adı neden 116 A.Ş.? ne 
zaman kuruldunuz?

-Firma, 2014 yılında farklı alanlarda çalışan 
5 profesyonelin biraraya gelmesi ile oluşmuş 
bir şirket.Aramızda finans, bankacılık ve 
bilişim  sektörlerinde tecrübeli ve akademisyenlik 
yapan profesyoneller var.116 adı, firma 
kuruluşunun temellerinin atıldığı ofisin kapı 
numarası aslında.Manevi bir anlamı var bizim 
için.

-Faaliyet alanınız ve geliştirdiğiniz 
ürünler nelerdir? 

-Firmanın faaliyet alanı, dünyada hızla 
büyümekte olan bilgi teknolojileri sektörüdür. 
Fakat biz,Firmalara yeni bir teknoloji geliştirmek 
yerine bu teknolojileri kullanarak yeni stratejiler 
oluşturmayı hedefliyoruz. Henüz 1 yaşında bir 
şirket olmamıza rağmen hem kamu hem de özel 
sektörde pazar bulan e4734.com markamızla 
birlikte perakende ve turizm sektörlerinde 
ihtiyaca yönelik çözümler sağlayan ürünlerimiz 
bulunmaktadır.

- Türkiye’de özellikle ihale mevzuatı 
konusunda kamu ve özel sektörde 
sizce ne gibi sorunlar yaşıyor? En çok 
hangi konularda eksiklik bulunuyor?

-Kamu ihale mevzuatının çok zor bir mevzuat 
olduğunu uygulayan herkes bilir. Hem kamu 
personeli hem de ihalelere katılan özel sektör 
için geçerli bu. Kamudaki satın almacı çok ciddi 
bir mali sorumluluk altına giriyor, sonuçta bu 
arkadaşlarımız devletin parasını, yani bizim 
vergilerimizle oluşan bir bütçedeki parayı 
harcıyor. Bu çok ciddi ve ağır bir sorumluluk. 
Firmalar ise, teklifleri iddialı ve rekabetçi bile 
olsa, yaptıkları basit hatalardan dolayı ihale 
dışı kalabiliyorlar. Bütün bunlar, kamu ihale 
mevzuatının yeterince iyi bilinmemesinden 
kaynaklanıyor.

Ancak kamu ihale mevzuatı dendiğinde binlerce 
sayfalık hukuki metinlerden söz ediyoruz. Üstelik 
kamu ihaleleri, doğası gereği oldukça karışık 
ve istisnalarla dolu bir mevzuat. Dolayısıyla, iyi 
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bir eğitim şart. Herkes bunun farkında, ancak kaliteli 
bir eğitimci bulmak hem çok zor hem de eğitimlerin 
maliyeti yüksek. e4734.com ile bizim sunduğumuz 
e-öğrenme modeli, bu ihtiyacın en hızlı, en etkin 
şekilde ve en düşük maliyetle sürekli erişilebilir olarak 
karşılanabilmesi için oluşturuldu.

Esasen, yaptığımız işle ve ortaya çıkardığımız eserle de 
gurur duyuyoruz. Bir yandan memur arkadaşlarımızın 
bilgi seviyesini arttırarak daha doğru kararlar almalarını 
sağlıyoruz ve onları karşılaşabilecekleri idari ve 
hukuki sorunlara karşı koruyoruz. Diğer yandan, 
özel sektörün de kamu ihale mevzuatına ilişkin bilgi 
seviyesini arttırarak kamu ihalelerine girmeleri için bir 
kapı aralıyoruz. Böylece daha rekabetçi bir ortamın 
oluşmasına katkıda bulunuyoruz ve devletin en 
iyi mal ve hizmetleri en rekabetçi fiyatlardan satın 
almasını sağlıyoruz. Devletin parası daha doğru bir 
şekilde harcanıyor. Dolayısıyla, e4734.com’un yarattığı 
toplumsal bir fayda da var ve biz de buna vesile 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

-Kamu ihale mevzuatı ile ilgili 
bilgilendirme ve eğitim hizmeti verdiğiniz 
için bize özellikle kamuda bilişim hizmet 
alımlarında yaşanan ve sıkıntı yaratan 
noktalar hakkında bilgi verir misiniz? 
Sıkıntıları aşmak için çözüm önerileriniz 
nelerdir?

-Bilişim sektörü açısından bakıldığı zaman diğer 
sektörlerin tümünde kamu ihaleleriyle ilgili en yaygın 
“doğru bilinen yanlış” mevzuatın, idareleri sadece en 
düşük fiyatı almaya zorlaması, dolayısıyla da kaliteli 
ürün almanın imkânsız olmasıdır. Ancak 4734 sayılı 
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temeline bakıldığı 
zaman en avantajlı teklifin, sadece fiyat ile ilgili 
olmadığı, aynı zamanda fiyat dışı unsurların da dikkate 
alınabileceği yer alıyor. Bu durumda da idarelerin 
katma değeri yoğun sektörlerde fiyatı ikinci plana alarak 
değerlendirme yapması mümkün.  Bilişim sektörü 
de katma değeri yüksek bir sektör olarak basit bir 
bilgisayar parçasından büyük çaplı örgütsel yazılımlara 
kadar birçok alanda sözleşme imzalanacak yükleniciyi 
seçmek için son değerlendirmenin sadece fiyat üzerinde 
yapılması olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. 

Zor bir mevzuatın bir de bilişimciler tarafından 
uygulanması, mevzuatın daha da yanlış uygulanmasına 
yol açabiliyor. Bilgi eksikliği ve uygulamalardaki hatalar 
ile ilgili yaşanan bu sorunların temelini, kamu ihale 
mevzuatı okuma ve uygulamanın özel bir uzmanlık 

gerektirmesi ve tarafların bu konuda yetersiz kalmaları oluşturuyor. Günümüzde 
yürürlükte bulunan iki temel kanun, uygulama yönetmelikleri, Kamu İhale Genel Tebliği, 
muayene ve kabul yönetmelikleri ve genel şartnameler ihale işlemlerinin bütün taraflarına 
önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu mevzuat kendine ait teknik bir dil benimsemekte ve bu 
dilin kullanılmasını beklemektedir. 

Örneğin herhangi bir ihalenin şartnamelerine isteklinin sahip olması gereken belgeyle 
ilgili bir düzenleme bulunduğunda, bu belgenin hangi amaçla istendiğinin doğru 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu belge isteklilerden yeterlik kriteri olarak istenmişse 
teklifle birlikte sunulmalı. Sözleşme imzalamadan önce istenmişse teklifle sunulmasına 
gerek yoktur, sözleşme davetine yanıt verirken sunulabilir. Bunların dışında belge, 
sözleşme imzalandıktan sonra da istenebilir. Bu durumda da ihale sürecinde belge 
sunmaya gerek yoktur, sözleşmeyle birlikte sunulabilir. Dolayısıyla ihale sürecindeki 
basit bir düzenlemenin özensiz kullanımı dahi ihale ve sözleşme süreçlerinde güçlükler 
ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle de tarafların mevzuatın kullandığı dili öğrenmeleri ve 
uygulamaları önem kazanıyor. 

Burada hem kamu kurumlarının hem de özel firmaların bu mevzuat hakkında sadece 
gerektiğini düşündükleri kadarını değil, detaylı olarak öğrenmelerinin iki tarafı da ihale 
sürecinde koruyacağını ve daha sağlıklı alımlar yapılarak özel sektörün doğru fiyatlama ile 
kazancını yükseltebileceğini, kamunun da alımlarda verimliliği arttırarak aldıkları ürünleri 
sorunların çözümüne yönelik alınabileceğini düşünüyoruz. 

-Geliştirdiğiniz e4734.com, nedir?  e4734.com, hangi ihtiyaçtan doğdu 
ve ne zaman geliştirip kullanıma sunuldu? Fikir, nasıl ortaya çıktı ve nasıl 
bir model üzerinden geliştirildi? Kaç saatlik bir eğitim seti hazırladınız? 
Ücreti nedir? Değişiklikler ve güncellendirmeler nasıl yapılıyor?

-Kamu ihale uzmanlığı ile bilişim uzmanlığının bir araya gelmesinin doğal sonucu olarak 
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik temel 
sorunun, mevzuatın yeterince iyi anlaşılamaması olduğunu hem kamu idareleri hem de 
kamu ile iş yapan firmalar çok iyi bilir. Kamu ihaleleri konusunda ortada ciddi bir bilgi 
asimetrisi ve eğitim eksikliği var. Hatta, biz de kamu ihalelerine katılan bir bilişim firması 
olarak kamu ihale mevzuatını anlamanın ve bu mevzuatın gereğini yapmanın zorluklarını 
bizzat yaşadık.

Diğer taraftan, eğitim ve öğretimde son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan 
bir e-öğrenme trendi var. Bankalar, büyük firmalar, hatta kamu kurumları artık hizmet 
içi eğitimlerinde büyük bir hızla e-öğrenme modellerini kullanmaya başladı. Dünyadaki 
gelişmeler ülkemizde de yansımasını buluyor tabii ki. Kamu idarelerindeki amirler ve özel 
sektör firmalarının patronları e-öğrenmenin sağladığı imkânları görüyorlar ve konuya 
gittikçe daha sıcak yaklaşıyorlar.

Sonuç olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile bir Kamu İhale Uzmanı’nın 
yollarının kesişmesi, kamu ihale mevzuatına ilişkin kapsamlı bir web tabanlı eğitim 
portalının doğmasına yol açtı. Temelde bir e-öğrenme modeli olduğu için de adını e4734.
com koyduk.

Eğitim seti, mevcut durumda 3 seviyeden oluşuyor. Başlangıç, orta  ve ileri seviye. 
Başlangıç seviyesi eğitimlerimiz ihale mevzuatı hakkında genel bir tanıtım mahiyetinde 
olup, giriş seviyesindeki kullanıcılara kamu ihale mevzuatı hakkında bilmeleri ve 
ileriki eğitimleri izlerken anlayabilmeleri için gerekli kavramları öğretiyor. Orta seviye 
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eğitimlerimiz ihale sürecini daha detaylı anlatırken, 
ileri seviye eğitimimiz ise ihalelerle daha çok uğraşan 
müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına yöneliktir. İleri 
seviye eğitimlerimiz tematik ve sektörel olarak ikiye 
ayrılmakta ve sektöre göre özel konuları işlediği gibi 
ihale sürecinde spesifik ve önemli sorunlara işaret eden 
tematik eğitimlerimiz mevcuttur. Başlangıç seviyesi 
eğitimlerinden temel kavramlar eğitimi akademi.e4734.
com’a üye olan her kullanıcıya ücretsiz olarak veriliyor. 
Başlangıç ve orta seviye eğitimlerimiz toplam 18 
saatten oluşuyor. İleri seviye eğitimlerimizi ise kurum ve 
firmalardan gelecek taleplere bağlı olarak 2016 yılında 
geliştirilmeyi hedefliyoruz. 

Ücretlendirme ise yıllık lisanslama şeklinde yapılıyor. 
Eğitimin ücreti kullanıcı sayısına göre değişiklik 
gösteriyor. Ancak kullanıcı sayısı bir kişi bile 
olsageleneksel sınıf içi bir eğitimden çok daha uygun bir 
şekilde ücretlendiriliyor. 

-e4734.com, kapsamında ne gibi çalışmalar 
yaptınız, yapıyorsunuz, yapacaksınız? Kasım 
2015 sonuna kadar “bilgilendirme ve eğitim 
portalı” olan e4734.com’dan kimler, nasıl 
yararlandı?

-e4734.com’da piyasada daha önce olmayan bir ürünü 
piyasaya çıkarmanın zorluklarını yaşıyoruz. Kamu 
kurumları Kamu İhale Mevzuatı eğitimini karasal 
yollardan verimsiz bir şekilde almalarına rağmen 
henüz e-eğitim konusuna yatkınlıkları olmadığı için 
henüz tam anlamıyla e4734.com’un avantajlarından 
yararlandıklarını söyleyemeyiz. Ancak kamu kurumlarını 
teker teker gezerek ürünümüzü tanıtıyoruz ve olumlu 
dönüşler alıyoruz. Teklif bekleyen ve teklifimizi 
değerlendiren kurumlar var. Kamu kurumlarının yanı 
sıra bize ulaşan ve deneme sürümünü talep eden bilişim 
ve sağlık sektöründe hizmet veren büyük firmalar da 
ürünümüzü şu anda inceliyorlar. Yeni bir ürün olduğu 
için bu beklediğimiz bir süreçti ancak 2016’da e4734.
com’dan faydalanan kişi sayısının çok hızlı bir şekilde 
artacağını düşünüyoruz. 

-Portalde yer alan eğitimin içeriği hakkında 
bilgi verir misiniz? Eğitim nasıl veriliyor 
ve eğitim alanlar, daha çok kimlerden 
oluşturuyor? Eğitimi kimler veriyor, kaç 
kişilik bir ekibiniz var?

-Öncelikle, başlangıç seviyesinde “ihale” 
sözcüğünün anlamından başlayarak, güncel kamu 
ihale mevzuatında kullanılan en temel kavramları 
açıklıyoruz. Ardından, bütün kamu ihalelerinde ortak 
olan kuralları anlatıyoruz. Örneğin, ihale usulleri, 
yeterlik değerlendirmesi, aşırı düşük teklifler, 
ihalelere katılmaktan yasaklama, iş ortaklıkları ve 
konsorsiyumlara yönelik hükümler gibi, bütün kamu 
ihalelerinde geçerli olan düzenlemeleri veriyoruz. 
Buradan, orta seviye eğitimlere geçiyoruz, bu defa 
da mal, hizmet, yapım işleri ihaleleri ile doğrudan 
temin uygulamalarına özgü kurallara odaklanıyoruz. 
Zira, ihalelerde istenecek ekonomik ve mali yeterlik 
belgeleri, iş deneyimini gösteren belgeler, yaklaşık 
maliyet hesaplaması gibi uygulamalar ihale türlerine 
göre değişiyor. 

Başlangıç ve orta seviye eğitimleri bitiren kişiler, ilave 
olarak, belli sektörlere özgü uygulamaların anlatıldığı 
ileri seviye sektörel eğitimleri veya kamu ihale 
mevzuatının en karışık konularını detaylarıyla aktaran 
tematik eğitimleri de alabilirler. Örneğin, malzemeli 
yemek ihalelerine özgü uygulamalara yönelik ileri 
seviye sektörel bir eğitimimiz olduğu gibi, yalnızca 
kamu ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin 
detaylarını veren ileri seviye tematik eğitimlerimiz var. 

Eğitimlerin hepsi bilgisayar ortamında, eğitimi alanların 
hem izleyebileceği hem de dinleyebileceği bir şekilde, 

e-öğrenme modeliyle veriliyor. Eğitimi alanlar istedikleri 
noktada eğitimi bırakıp daha sonra kaldıkları yerden 
devam edebiliyorlar. Daha da önemlisi, eğitimi alanların 
anlatılan konuya ilişkin mevzuat maddelerine de tek bir 
tıklamayla ulaşabilmelerini sağladık. Ayrıca, anlatılan 
konu başlığına ilişkin önemli Kamu İhale Kurulu 
kararları, uygulama önerileri ve akla gelebilecek soruları 
da eğitimlere ilave ederek, kullanıcıların konuyu en kısa 
sürede kavramalarını sağlayacak şekilde düzenlemeler 
yaptık.  

e4734.com eğitimlerinin hitap ettiği kitle, en genel 
anlamda, kamu ihaleleri ile ilgili görevler yürüten kamu 
ve özel sektör çalışanlarıdır.  

Eğitimleri hazırlayan çekirdek ekip ise, eğitim içeriğini 
hazırlayan Dr. Eren Toprak, eğitim tasarımcısı ve 
yazılımcılar ile birlikte toplam beş kişi. Ancak satış ve 
pazarlama kanallarımızla birlikte toplam 12 kişiyiz.

-Geleneksel, klasik sınıf içi eğitim ile 
karşılaştırıldığında e4734.com’un farkı 
nedir? Eğitimler nerede veriliyor ve 
avantajları neler?

-Eksiği yok, ama fazlası var. Öncelikle, e4734.com 
eğitimlerinin Kamu İhale Kurumu’nda uzun yıllar 
itirazenşikâyet incelemesi yapmış ve ikincil mevzuat 
düzenlemeleri konularında görev almış, konuya ilişkin 
çok sayıda akademik yayını bulunan ve yüzlerce kişiye 
eğitim vermiş bir Kamu İhale Uzmanı’nın, Dr. Eren 
Toprak’ın gözetiminde ve editörlüğünde hazırlandığının 
altını çizmek isteriz. Dolayısıyla, eğitimin içeriğine 
güvenimiz tam. Eğitsel senaryolarla desteklenen bu 
anlatım içerikleri, küresel anlamda kabul görmüş 
SCORM e-learning standardı kullanılarak online 
eğitime dönüştürüldü. Eğitimde ele alınan başlıkları 
sınıf içi eğitim veren danışmanlık firmalarının içeriğiyle 
karşılaştırmanız mümkün. Göreceksiniz ki içerik olarak 
hiç bir eksiği bulunmamakta, hatta tematik ve sektörel 
konuları ele alan ileri düzey eğitimler söz konusu 
olduğunda geleneksel eğitimlerin çok daha ötesine 
gidiyor.

Üstelik, e4734.com bir e-öğrenme modeli olduğu için, 
geleneksel eğitimlere kıyasla çok sayıda avantajı da 
beraberinde getiriyor.

-Mevzuat değişiklikleri e4734.com’ave 
eğitimlerinize nasıl yansıtacaksınız?

-Bizim her gün yaptığımız işlerden biri de Resmi 
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Gazete’yi günü gününe takip etmek. Kamu ihale mevzuatındaki her türlü 
değişikliği günü gününe izliyor ve eğitimlerin içeriğini bu değişikliklere uygun 
olarak anında değiştiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, daha 12 Haziran 
2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle, 
aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapıldı. Biz 
henüz e4734.com eğitimleri çıkmadan bu değişiklikleri eğitimlerimize 
yansıttık. Benzer şekilde, yakında eşit tekliflere ilişkin bazı değişiklikler 
yapılmasını bekliyoruz. Bunu da değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanır 
yayımlanmaz eğitimlerimize yansıtacağız.Biraz önce belirttiğimiz gibi, bu 
bizim e4734.com eğitimlerini alanlara verdiğimiz bir sözdür ve biz sözümüzü 
mutlaka tutacağız.

e4734.com eğitimleri yıllık lisanslar halinde sunuluyor. Bu bir yıllık lisansı 
satın alan herkes, o yıl boyunca sürekli güncellenen eğitimlere her daim 
erişebilir. Hatta, bir eğitim güncellendiği zaman, eğitimi satın almış olan 
herkese e-posta ile bildirim yaparak hangi konuların güncellendiğine dair 
bilgi vereceğiz. Böylece, güncellenen veya ilave edilen konu başlıklarını 
tekrar almalarını sağlayacağız.

-Bu alanda sizden başka benzer hizmeti veren var mı? İlk ve 
tek misiniz? Varsa onlardan farkınız nedir?

-Daha önce de belirttiğimiz gibi ihale mevzuatının elektronik eğitim şeklinde 
müşterilere sunulması ilk kez e4734.com ile başladı. Burada e4734.com’un 
ortaya çıkmasında kamu ihale mevzuatını sadece iyi bilen bir uzmanın varlığı 
yeterli olmamakla birlikte bu uzmanın diğer kamu kurumları ile sorunları 
dinlemiş, çözmüş ve eğitimler esnasında yeterli geri bildirim almış olması 
gerekiyor. e4734.com olarak hem uzmanımızın başka hiç bir yerde olmayan 
deneyimini müşterilerimize sunuyoruz, hem de bu deneyimle birlikte, tek 
seferlik değil, bir sene boyunca yenilik ve güncellemeleri müşterilerimize 
istedikleri zaman istedikleri yerden erişebilmelerini sağlıyoruz. E-eğitim 
olarak verilmediğini düşünürsek, rakip olarak karasal eğitim veren eğitim 
kuruluşları ve üniversiteleri düşününce, hiç birinin sahip olmadığı önemli 
farklar bunlar. 

- 116 A.Ş ve e4734.com olarak 2016’ya ilişkin plan, hedef 
ve öngörüleriniz hakkında kısa bir değerlendirme yapar 
mısınız?

-116 A.Ş. olarak bize heyecan veren fikirleri hayata geçirmeye 2016 yılında 
devam edeceğiz. Ayrıca ilk yılımızda çalışmalarına başladığımız e4734.com, 
count++ ve adamay uygulamalarımızın artık piyasada tutunduracağımız 
bir yıl olacağını düşünüyoruz. e4734.com olarak bakıldığı zaman da kamu 
kurumları tarafından bilinirliğimizi arttırmamızla birlikte özellikle Bakanlıklar 
başta olmak üzere, belediyeler, kamu hastaneleri ve kamu üniversitelerinde 
belirli bir pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca şu anda da görüşmekte 
olduğumuz bazı kurumsal anlaşmalarla, ilgili kuruluşa üye şirketlere 
avantajlar sağlayan anlaşmaların da tamamlanarak kamu kurumlarının yanı 
sıra firmaların da verimli bir şekilde kullanacakları bir yıl olacağını tahmin 
ediyoruz. Tabi etkinlikler, eğitimler ve yeni ortaklık programlarımızı takip 
etmenizi öneriyoruz. 

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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