
Geleceğin Değil Günümüzün Mimari Standardı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)
AKIN TERZİ

Dijital Platform

1. ÖZET

Mimari bir yapıda herhangi bir objeyi üreten 
üreticinin günümüz koșullarında yurt dıșında bir 
ihaleye dahil olabilmesi zordur. Ancak bu durumu 
avantaja çevirebilmek, yani hem yerli hem global 
rakipleri geçebilmek için gündemi takip ederek, 
ihtiyaç odaklı pazarlama kanallarını devreye sokmak 
zorluktan öte bir avantaj haline gelebilmektedir. 
Mimari sektörde en doğru fırsatları șirketlerin 
ayağına kadar getiren teknololoji ise BIM'dir. Hangi 
șirketler bu sisteme uygun materyalleri en önce ve en 
doğru yöntem ile sağlayabilirse, o șirketler kazançlı 
çıkacak ve rekabet avantajından faydalanacaktır. 

2. BIM NEDİR?

Yapı Bilgi Modellemesi BIM; bir yapının yașam 
döngüsü boyunca birbiriyle koordineli, uyumlu 
ve ilișkili her tür nesnesi ile ilgili bilgisinin 
yaratılması ve kullanılması sürecidir.

Bu süreç, yapı 
projelerinin planlanması 
için çok fonksiyonlu bir 
model olușturmak için 
kullanılır. BIM yardımı 
ile yapı inșa ekibinin 
mimarlar, planlamacılar 
ve mühendislerden 
olușan tüm üyelerine 
aynı modelde ve 
standartlarda çalıșma 
onayı verilmiș olur.
Projenin tüm ana 
süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, 
farklı disiplinler arasındaki koordinasyonu 
artırarak, yapı ile ilgili tüm fiziksel nesnelerin dijital 
olarak gösterilmesini ve yönetilmesini sağlayan 
merkezi bir bilgi bankası veri tabanı olușturur.
Modellerle ilgili bir değișiklik olduğunda hızlıca 
ve doğrudan düzeltmeler yapılabilir, böylece iș 
yükü azalır ve zaman kaybı problemleri çözülür. 
BIM dosyaları düzenli bir șekilde otomatik olarak 
güncellenir, böylece proje ekibinin tüm üyeleri 
artık güncel dosya ve verilere sahip olur. 

3. BIM NE DEĞİLDİR?  

Ülkemizde bir çok meslek, yeni faaliyet alanı, terim 
vs. örneğinde görüldüğü gibi BIM konusunda da 
kavram kargașası ve yanlıș tanımlamalar yapılarak 

bașlatılan bu alan, özellikle son zamanlarda 
profesyonel kiși ve kurulușların sektörle ilgilenmesi 
ile doğru tanımlamalarla bulușmaya bașlamıștır.

Bizler bu kavram kargașalarından tamamen kurtulmak 
adına yine de BIM'in ne olmadığını açıklayalım istedik:

•Herhangi bir yazılım değildir
•Mekanik veya mimari bir CAD programı değildir
•Herhangi bir program formatı değildir
•Bir yapının veya nesnelerin 3 boyutlu 
olarak modellenmesi değildir
•Bir ürün veya çözüm değildir

4. YAPI BİLGİ MODELLEMESİ BIM`İN EN 
ÖNEMLİ FAYDALARI NELERDİR?

BIM “Building Information Modelling” kelimelerinin 
baș harflerinden meydana gelen bir kısaltma 
Endüstri 4.0 trendi ile birlikte ele alındığında inșaat 
sektörüne teknik anlamda yeni standart ve aynı 

zamanda yepyeni bir 
anlayıș getirmektedir.

4.1. Dijitalleștirme 
ve Görsellik

BIM ile bir projenin her 
yönü ayrıntılı kat planları 
ve 3B nesneler de dahil 
olmak üzere tek bir 
tasarımda karșılaștırmalı 
olarak derlenir. 

BIM tarafından mümkün 
kılınan simülasyonlar, enerji verimliliği bilgileri, 
sanal gerçeklik ve artırılmıș gerçeklik teknolojileri 
sayesinde projelerin gerçek dünyadaki durumlarda 
görselleștirilmeleri sağlanabilir. Bu sayede disiplinler 
arası ișbirliği daha kolay uygulanır duruma gelir.

4.2. Sonuç Odaklı İș Birliği Modeli

Paylașım ve iș birliği, Mimarlık Mühendislik 
ve İnșaat sektörlerinin olmazsa olmazlarıdır. 
BIM'den önce de var olan bu yaklașımda 
karșılașılan karmașıklıklardan, BIM'in ișlevsellik 
yardımı ile kurtulabilmek mümkün olmuștur.

BIM yardımı ile bir projenin yașam döngüsünün 
tüm așamalarına bulut üzerinden erișilebilir. Yani 
projelerin yerinde ya da dıșarıda ve hatta internete 

Teknik

EKİM KASIM ARALIK 2019 • YIL: 22 • SAYI: 8748



bağlı herhangi bir cihazda görüntülenmesini 
sağlar. Ekipler arasında iletișim ve koordinasyon 
geliștirilebilir. Artık dosyaların kaybolması veya 
bozulması gibi konularla endișelenilmesine gerek 
yok. Böylece BIM, ekipler arasındaki iletișimi 
ve iș birliğini kolaylaștırmaya yardımcı olur.

4.3. Süreç Yönetimi

Büyük bir projede mühendisler, planlamacılar, 
mimarlar ve tasarımcıların ayrı ayrı görevleri vardır. 
Projede görevli bu unsurların birinde bile yapılan ufak 
bir değișiklik, örneğin planda tasarımcı tarafından 
yapılan revizyon bilgisinin mimara ulașmaması veya 
gözden kaçırılması bir felakete kadar giden yolu açar.

BIM'in en büyük yararlarından biri, tasarım ve inșaatın 
her așamasının tamamen koordine olması, böylece 
herkesin doğru belgelerle güncel tutulmasıdır. Tüm 
ișlemler yetkili kullanıcılar tarafından adım adım 
denetlenebilir. Bu denetimin koordineli șekilde 
yapılabilmesi önemli bir zaman tasarrufu sağlar.

4.4. Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon 

İșveren, tasarımcı, tedarikçi gibi unsurlar birlikte 
ve eșzamanlı olarak çalıșarak, hem hızlı hem 
de kaliteli bilgi alıșveriși ile son kullanıcıya en 
doğru ürünü meydana getirmeye çabalar.

BIM’in iș birliği yetenekleri sayesinde, herhangi bir 
yerde herhangi bir değișiklik yapıldığında güncelleme 
de otomatik olarak yapılmıș olur. Mimarlardan 

yöneticilere kadar projeye dahil olan herkes, 
yetkilendirmeleri oranında bina tasarımındaki tüm 
değișikliklerden haberdar olmaya devam eder. 
Böylece koordinasyon ve yönetim, geleneksel 
yöntemlerden çok daha kolay halde yapılabilir.

Mühendislik alanında daha uzun bir süredir 
faydalanılan ürün yașam döngüsü kavramı, mimari 
alanda bina yașam döngüsü olarak karșımıza çıkar. 
BIM ise tüm bu süreci destekler. Dijital olarak kayıt 
altına alınan ve korunan veriler ile BIM iș akıșı 
düzenlenebilir. Doğru planlanan lojistiğin verimi 
sayesinde depo tutmaya daha az gerek kalır. Böylece 
hiçbir verinin kaybolmaması garantiye alınır, en 
baștan proje sonuna değin sürdürülebilirlik sağlanır.

4.5. Mobil Erișim ve İletișim

Ayrıntılı bir veritabanına bağlı proje bilgileri ve 
modellerin her yerde ve cihaz tipi fark etmeksizin 
ulașılabilir olması da BIM'in ayrı bir avantajıdır. 
Bu sayede ekipler arasında koordinasyon ve 
müșterilerle iletișim çok daha kolay kurulur.

Bir mimar ile müșterisi arasındaki ilișkiye gelince 
ortaya çıkan zorluklardan biri olan, iletișimin teknik 
bir dilde yapılması alıșkanlığından dolayı aynı 
dili konușamama durumu ortadan kalkar, artık 2 
boyutlu bir plan gösterilmek durumunda kalan 
ve bundan anlayamayan müșteri gibi sorunlar 
kalmaz. Yine tasarımların iletilmesi konularında da 
inanılmaz esneklik sunulur. Etkileșimli formatta 
gösterim yapılabilir, maliyetler, 3 boyutlu modellerle 
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veriler hem doğru, hem takip edilebilir hem 
de detaylı bilgilerle birlikte aktarılabilir. BIM ile 
mimar ve müșteri arasındaki iletișim hızlandırılır, 
proje çok daha sağlıklı bir șekilde yürütülür.

4.6. Maliyet Yönetimi

BIM sürecinde kullanıcılar, bir yapının yașam 
döngüsündeki her adımın kaydını tutar, modeldeki 
her bir nesnenin maliyeti tutulur. Detaylı bütçe analizi 
yapılabilir. Böylece tasarım așamasının belirli bir 
așamasında, örneğin sonuna doğru yașanabilecek 
maliyetle ilgili önemli bir sıkıntı henüz yapı olușmaya 
bașlamadan önce erkenden tespit edilebilir. Bu ise 
tasarımların yeni baștan olușturulması veya bundan 
endișe duyularak devam edilmesi gibi problemleri 
ortadan kaldırır. Bu tarz problemlerin algılanma süreci 
otomatik hale getirilir, tam da bu nedenle manuel 
dokümantasyon çalıșmasına olan ihtiyaç azalır ve 
hem para, hem de zaman tasarrufu sağlanır.

5. DÜNYADA BIM'IN YERİ VE KAZANIMLARI

BIM uygulamasında ABD, İngiltere ve Kuzey 
Avrupa ülkeleri ilk așamada öne çıkan yerler 
olmakla birlikte, Almanya, Hollanda, Fransa, 
Japonya, Güney Kore, Singapur, Avustralya 
gibi ülkeler de yaygın kullanıma geçmiștir.

Son 15 yılda bazı ülkelerde tüm resmi projelerde, 
bazılarında ise belirli bir bütçenin üzerindeki 
projelerde zorunluluk haline getirilen uygulama; 
artık epeyce hızlı biçimde diğer ülkelere ve 
tüm projelere sirayet etmeye bașlamıștır.

Artık ihale sürecinde hem müteahhit firmadan 
sisteme uyumlu olarak proje hazırlaması talep 
edilirken, hem de müteahhit firmaya ürün 
tedarik eden imalatçı firmadan ürünlerini BIM 
uyumlu ve BIM akıllı bilgileri ișlenmiș olarak 
hazırlayarak, yine hazır halde ve entegre dijital 
șekilde teslim etmesi talep edilmektedir. Yani BIM, 
șartnamesel bir zorunluluk haline gelmiștir.

İhale teknik șartnamelerinde yer alan bu hususla 
birlikte, ürünlerini sanal olarak modelleyerek uygun 
koșullarda bu modelleri pazara sunamayan șirketler, 

hem bu ihale 
süreçlerine hem 
de giderek artan 
sayıdaki özel 
projelere dahil 
edilememektedir. Bu 
durum ise üreticilerin 
rekabet avantajlarını 
kaybetmesine 
yol açmaktadır.

6. BIM UYGULAMASININ AȘAMALARI

6.1. Hazırlık

BIM uygulamasından önce, hazırlık așaması șarttır. 
Bu așamada projenin tüm katılımcıların koordineli 
ve standartlaștırılan koșullarda çalıșacak seviyeye 
ulașmalı, ayrıca sanal modelleme kullanılacak 
akıllı malzeme ve ürün grupları hazırlanmalıdır.

6.2. Tasarım

Tek dosya sistemi altında doğru modellemenin 
yapılmasıdır. Parametrik verilere sahip, BIM 
sisteminin gereksindiği akıllı bilgilere sahip 
üç boyutlu dijital modeller olmadan yapının 
görselleștirilmesi veya tutarlı hesaplamalarının 
yapılması da, unsurların ișbirliğinin hatasız 
olarak bașarılması da mümkün değildir.

Modellemede kullanılacak nesnelerin hangi 
bilgilerle ve hangi detay seviyesinde kullanılması 
gerektiğini detaylandıran listeler, modellemeden 
önce hazırlanır. Malzemeler, bu hazırlık baz 
alınarak uygun ve doğru ortamlardan seçilir. 

6.3. Yenilikçi Pazarlama

BIM sisteminin paydașları olan mimar ve mühendisler, 
günümüzün iș ortamında klasik ofis ortamlarında 
pek kalamadıklarından; mobil durumda ve bulut 
ortamında verileri parmaklarının ucunda istemektedir.

Tasarım için gerekli bu ortamlar, hem proje yüklenicisi 
mimar ve mühendislere hem de verileri sağlayan 
üreticilere önemli faydalar sağlamaktadır. Modellenen 
üretici parçalarının proje uygulamacıları tarafından 
ne zaman, kim tarafından ve hangi formatlarda 
edinildiğini dijital olarak takip edilebilmektedir. 
Bu sayede proje yüklenicisi hızlı, daha az sayıda 
ve takip edilebilir șekilde ürün modellerine 
ulașırken, üretici șirketler ise ürünlerini tedarik 
ettikleri veya edebilecekleri projelerle ilgili birçok 
önemli pazarlama bilgisine vakıf olmaktadır.

6.4. Planlama

Akıllı bilgilere sahip modelleme, yapıda kullanılacak 
tüm malzemelerin doğru zamanda, doğru yere ve 
yetkili departmana tam zamanında gelebilmesine 
vesile olur. Böylece tüm süreç iyi bir șekilde planlanır, 
zaman yönetiminin kusursuz yapılabilmesine 
olanak tanınır, depolama maliyetleri ve mecburi 
bekleme periyotları en aza indirgenir. Modelde 
bulunan malzemelerin her birine maliyet atanır. Bu 
șekilde projeye henüz bașlamadan bütçe olușur, 
detaylı bütçe analizleri yapılabilir hale gelir.•
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