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Özet
Bu çalışmada, YBM sistemlerinin mimari tasarımdaki 
önemine dair literatürler incelenmiş ve ortak çalışma-
lara olan katkıları değerlendirilmiştir. YBM sistemleri 
akıllı, üç boyutlu model tabanlı bir süreç olarak tanım-
lanabilmektedir. Günümüzde YBM sistemleri ile 
mimari tasarımda rol alan ve uygulama sürecine dâhil 
olan taraflar arasında bilgi koordinasyonu ve program-
lar arasında işbirliği yapmalarına imkân tanımaktadır. 
YBM sistemleri ile mimari tasarımın her aşaması için 
fikir ve araçlar sağlanabilmektedir. Bu sayede paydaş-
lar arasında eş zamanlı çalışmayı mümkün kılmakta-
dır. Bunun yanı sıra, analizler yapılarak projenin 
tasarım aşamasında doğru kararlar alınabilmesi 
sağlanmaktadır ve projede oluşan sorunlar önceden 
tespit edilip engellenmektedir.
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Abstract: In this study, literature on the importance of 
YBM systems in architectural design has been exami-
ned and their contribution to collaborative work has 
been evaluated. YBM systems can be defined as a 
smart, three-dimensional model-based process. Today, 
YBM systems allow the parties involved in the archi-
tectural design and implementation process to coordi-
nate information and collaborate between programs. 
With YBM systems, ideas and tools can be provided 
for every stage of architectural design. This makes it 
possible to work simultaneously between stakehol-
ders. In addition, analyzes are made to ensure that 
correct decisions can be made during the design phase 
of the project, and problems that occur in the project 
are identified and prevented in advance.
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Yapı Bilgi Modelleme, mimari projeler üzerinde uygu-
lanması ile tasarımın gelişimine ve projelerdeki ilave 
detayları yükleniciler, tasarımcılar ve projede rol 
alacak kişiler arasında detaylı bilgi koordinasyonu 
yapmalarına imkân sağlamaktadır. Yapı Bilgi Model-
leme, inşa sürecinde önceden alınmış kararları geliştir-
mek ve inşaat sonrasında oluşacak değişiklikleri 
azaltmak için mimari projelerde uygulanarak kapsamlı 
analiz ve bilgi geliştirme çalışmalarını kolaylaştırmak-
tadır. YBM kullanıcı ihtiyaçlarından çevresel gerekli-
liklere, estetik kaygılardan maliyet hesaplarına uzanan 
bilgiler bütününü içermektedir. Bir yapıyı inşa etme-
den önce sorunları algılamak ve analiz etmek için 
sanal ortamda yapıyı inşa etmektedir. Tasarım ve 
inşaat sürecinde projede oluşacak sorunları çözmek ve 
doğrudan kontrol edilebilmesi için paydaşlar arasında 
koordineli bilgi alışverişi sağlayarak hesaplamalar 
yapmaktadır ve inşaat dokümanlarını oluşturmaktadır. 

YBM uygulamasının temel hedefleri: Yapının mimari 
uygulama projesinin son hali ile birebir aynı ve hatasız 
olması, metrajların ve hakedişin tasarım modelinden 
çıkarılarak, keşif maliyeti ile gerçek maliyetin aynı 
olması, paydaşların ortak bir sistem üzerinde iş akışını 
izleyebiliyor ve denetleyebiliyor olmalarıdır.

YBM araçları mimari projeleri etkili ve verimli bir 
şekilde geliştirebilme ve uygulayabilme imkânı sağla-
maktadır. YBM, sanal ortamda fiziksel yapı elemanla-
rını tanımlama özelliğine sahiptir. Dolayısıyla yapının 
yapımında parçası parçasına karşılık gelir. Böylece 
projenin gerçek inşaatının sanal bir temsili oluşur ve 
böylelikle projede rol alan kullanıcılar mekânsal ve 
inşaat sorunlarını uygulamada ortaya çıkmadan 
tahmin edebilme ve çözebilme imkânı sağlamaktadır. 
Sanal yapı tasarım ortamı, yapı elemanlarının içerdiği 
model ve fiziksel çevre kontrolü hesaplamalarında, 
yapısal analizlerde ve yapım sürecinde karşılaşılabile-
cek sorunlara karşı çok boyutlu (4D, 5D vb.) simülas-
yonlar da yapılabilir. Simülasyonlardan çıkan sonuç-
larla proje tasarımı revize edilebilir veya yapım 
sürecindeki sorunlar öngörülebildiği için inşaat 
sırasındaki ek maliyetlerden kaçınılmış olur. Projenin 
tüm verilerini saklama stratejisi sayesinde diğer 
yazılım uygulamalarında da kullanabilme imkânı 
sağlar.   Proje ve uygulama arasında bire bir uygunluk 
sağlamaktadır. Mimarlık, mühendislik ve diğer paydaş 
programlarının birlikte işlerlik sorunlarından dolayı 
ortaya çıkan zaman kaybının her yıl yaklaşık 16 milyar 
dolarlık ek maliyet getirdiği tahmin edilmektedir. Bu 
yüzden paydaşlar arası iletişimin ve koordinasyonun 
düzenli hale getirilmesi, hem tasarımcıların çalışması 
sırasında sekteye uğramamalarını hem de ekonomik 
açıdan kayıpların azaltılmasını sağlayacaktır. YBM 
sistemi, yapının planlama aşamasından başlanarak, 
konsept tasarım, katı kütle modellemesi, uygulama ve 
as-built projeleri başta olmak üzere, yapının işletmeye 
alınmasına kadar olan tüm yapı yaşam döngüsü 
aşamalarında etkili ve verimli bir biçimde kullanılabil-
mektedir.
          YBM ile yürütülen mimari projelerde; görselleş-
tirme, prefabrikasyon, koordinasyon, planlama, düşük 
hata toleransı ve iş birliği gibi pek çok kolaylık sağla-
nabilmektedir. Bunun yanı sıra, iklimsel veri, bina 
enerji sarfiyatı, meteorolojik veri, termal ışınım, 
rüzgâr, güneşlenme /gölgelenme ve hava akımı gibi 
analizler yapılarak projenin tasarım aşamasında doğru 
kararlar alınabilmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede, 
yapım süreci içerisinde oluşabilecek sorunlar önceden 
engellenebilmektedir. Bu platformun kullanımı, 
yapılaşma faaliyeti özelinde, sürdürülebilir kalkınma 
ve tasarım fikrini desteklemektedir. Sürdürülebilir 
bina tasarımında temel amaç, fosil yakıt kullanımını 
azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, 
atık miktarını ve kirlilik düzeyini minimum düzeye 
indirerek yaşayanlar için sağlıklı ve verimli ortamlar 
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oluşturmaktır. Olaylara sürdürülebilir mimari tasarım 
çerçevesinden bakıldığında günümüz koşullarına 
hizmet eden her türlü ön çalışma ve analizler yaparak 
yüksek performanslı bina tasarımlarını gerçekleştir-
mek YBM araçları ile oldukça kolaylaşmaktadır. 
Farklı disiplinden uzmanların sistematik bir şekilde 
çalışabildiği bu sistem ile sürdürülebilir, sağlıklı ve 
düşük maliyetli yapılar oluşturmak mümkündür. YBM 
ile klasik yapı üretiminden farklı olarak (4B) zaman, 
(5B) maliyet, (6B) sürdürülebilirlik, (7B) tesis yöneti-
mi ile ilgili parametreler oluşturulabilir ve takip edile-
bilir mimari tasarımlar yapılabilmektedir. 

Yapı Bilgi Modellemesi, projenin ilgili evrelerinde, 
görselleştirme, koordinasyon, prefabrikasyon, planla-
ma, düşük hata oranı ve işbirliği imkânları gibi birçok 
avantaj sağlamaktadır. Bu avantajları kısaca açıkla-
mak mümkündür.

1-Görselleştirme: Modelleme sırasında oluşturulabi-
len tüm parametrelerin yanı sıra, YBM ile yapının 
malzeme dokusu ve biçimi bakımından gerçeğe çok 
yakın bir görseli oluşturulabilir.    2-Kordinasyon: 
YBM, projenin ilk aşamalarından itibaren inşaat ekibi, 
mimar, mühendis ve yüklenici arasında işbirliği 
içerisinde çalışılabilen eş zamanlı bir sistemdir. 
Özellikle mekanik ve elektrik projelerinde meydana 
gelen koordinasyon sorunları fark edildiği anda sistem 
sayesinde çözümler üretilebilir. Bu çözümler, projede 
rol alan disiplinler arasında kolayca paylaşılabilir.                                                                                                                                                                                      
3-Prefabrikasyon: YBM, yapının üç boyutlu görüntü-
sünü sağlayabildiği için prefabrikasyonlar yani imalat 
yapılacak bileşenler, doğru ve zamanında sahadaki 
yerini almaktadır. Böylece maliyetten, malzeme 
girdilerinden ve zamandan tasarruf sağlanmış olur.
                                                                                                                   
4-Planlama: YBM platformu ile yükleniciler proje 
aşamasında iş planlamasına ve programlamasına 
başlayabilirler. Hatta proje bittikten sonra tadilat ve 
bakım aşamalarında da bu planlamalar sayesinde 
yapılacak işler aksamadan zamanında teslim edilebilir.                                                                                                                                                                         
5-Düşük Hata Toleransı: Geleneksel yöntemler ile 
yapılan bir yapının tüm proje sürecindeki toplam 
kayıplar %30 - %33' lük bir rakama denk gelmektey-
ken YBM sistemi ile bu hata oranı %3’lere kadar 
düşmektedir. Bunun sebebi ise inşaat sürecindeki olası 
hataların tasarım aşamasında fark edilip çözüm 
üretilebilmesini sağlayan bir platform olmasıdır.                                                                       
 6-İş Birliği: YBM, kullanılmayan projelerde paydaş-
lar arası iletişim posta, kargo, nakliye servisleri, faks, 
e-posta, FTP gibi iletişim araçlarıyla sağlanmaktaydı. 
Bu da projede olası gecikmelere öngörülmeyen 
maliyetlere, verimsizliğe ve gereksiz israfa sebep 
olmaktaydı. Ancak YBM ile paydaşlar arası iletişim 
web tabanlı merkezi sunucu yapısına bağlı bir bulut 
ortamında, işbirliği içinde, bütüncül bir yaklaşım ile 
elektronik paylaşımlı tümleşik ortamda, paydaşlar için 

kayıtlara ulaşmaya olanak sağlayan ve eşit erişim bir 
sisteme dönüşmüştür.

Sonuç olarak geleneksel yöntemler ile yapılan mimari 
tasarım projelerinde birçok sorun, koordinasyon ve 
dokümantasyon problemleri görülebilmektedir. YBM 
sistemi ile bu sorunlar projenin tasarım ve modelleme 
aşamalarında fark edilip minimuma indirgenebilmek-
tedir. Özellikle geleneksel proje yapım yöntemlerinde 
oluşan revizyon problemlerini büyük ölçüde ortadan 
kaldırmaktadır. Aynı zamanda, bina performans ve 
iklimsel analizlerinin zamandan tasarruf edilerek, hızlı 
bir şekilde yapılabildiği bir sistemdir. Bu sayede 
sürdürülebilir, üretim hızı yüksek, hata oranı düşük ve 
güvenilir bir sistem olarak ortaya çıkmaktadır. YBM 
sistemleri ile yapı üretiminde rol alan her meslek 
grubunun aynı anda kullanabildiği, tasarım modelinin 
ve üretim sürecinin birebir uyum sağladığı eş zamanlı 
çalışabilme kolaylığı sağlanmaktadır.
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