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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 

- 2 -

desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

Şekil 2.1. YBM Süreçleri (Dortek, 2018)

Şekil 2.2. YBM boyutları (Pehlevan, E.E., Kazado, D., 2018)

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

Şekil 3.1. YBM (bim360resources)
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5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

Şekil 3.1. YBM (bim360resources)

Şekil 3.1. YBM iyi bir planlama ve kritik aktivite
sıralamasında yardımcı olur (bim360resources)

Şekil 3.1. YBM (bim360resources)

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.

7. Kaynakça
1. Fürstenberg, D., and Lædre, O. (2019). “Application of 
BIM Design Manuals: A Case Study.” In: Proc. 27th 
Annual Conference of the International. Group for Lean 
Construction (IGLC), Pasquire C. and Hamzeh F.R. (ed.), 
Dublin, Ireland, pp. 145-156.
2 . 
https://bim360resources.autodesk.com/connect-construc
t/top-10-benefits-of-bim-in-construction
3. Zhang, S., Sulankivi, K., Kiviniemi, M., Romo, I., 
Eastman, C. M., Teizer, J. (2015). “BIM-based fall 
hazard identification and prevention in construction 
safety planning”, Safety Science, Volume 72, Pages 
31-45.
4 . 
https://www.cwservices.sg/smart-buildings-integrated-fu
ture-facilities-management
5. Atabay, Ş. ve Öztürk, M.B.,(2019). “Yapi Bilgi 
Modellemesi (YBM) Uygulama Plani Üzerine 
İnceleme”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 
7(2), 418 – 430
6. Ofluoğlu, S., 2012. Yapı Bilgi Modelleme: Yeni Nesil 
Mimari Yazılımlar, 
http://www.sayisalmimar.com/yayin/ybm.pdf (E. 
Tarihi:1 Şubat 2021)



Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

Şekil 3.1. YBM sayesinde prefabrik üretim avantajı
kullanılıp verimlilik artar (bim360resources)

Şekil 3.1. YBM İş güvenliği modeli sayesinde
kaza riskini azaltır (Zhang ve ark.)

Şekil 3.1. YBM daha kaliteli bir inşa süreci zemini hazırlar 
(bim360resources)

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

Şekil 3.1. YBM ile akıllı bina ve daha güçlü bir tesis yönetimi
imkanı doğmuştur (bim360resources).

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 

desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.
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5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Şekil 5.1. Proje aktivite şeması (paper)

Şekil 5.3. Projeye ait parametrik ve renderlanmış görseller (paper)

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

Şekil 5.2. Proje alanının tasarım ve mevcut durumu (paper)

Şekil 5.4. Proje yapısal tasarım model simülasyonu (paper)

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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Giriş
Günümüzde inşaat sektörü çok önemli değişim ve 
gelişimler yaşamaktadır. Tasarımcıların çalışma 
şekilleri ve araç gereçleri son on yılda çarpıcı bir 
şekilde değişti. Bunun en önemli nedeni, inşaat 
projelerinin giderek daha zor yönetilen ve çok daha 
karmaşık hale gelen sistemleri barındırmasıdır 
(Alshawi ve Ingirige, 2003; Chan ve diğ, 2004; 
Williams, 2002). İkincisi ise proje boyutlarının 
eskiye oranla çok büyümesidir. Günümüz 
tasarımcıları tarafından en çok CAD/CAE gibi 
bilgisayar destekli tasarım sistemleri kullanılmakta 
olmasına ragmen Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 
olarak ortaya çıkan yeni adım çok hızlı ilerleyip 
büyük bir kullanım alanı elde ediyor. İnşaat 
projeleri hazırlanırken, enerji analizleri, ışık/gölge 
simülasyonları, yeşil bina yapım metotları, sanal 
şantiye (visual site) teknikleri, yalıtım projeleri, 
akustik detaylar, otopark simülasyonları, çevresel 
etki değerlendirmeleri gibi pek çok parametreye 
ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçları 
karşılayabilmek amacıyla, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak enformasyon teknolojisi 
de gün geçtikçe gelişmektedir.  YBM, proje 
yönetimi açısından, her yıl dikkate değer biçimde 
artan bir araştırma alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Klasik tasarım yönteminde, farklı disiplinlerdeki 
uzmanların her biri yalnızca sorumlu oldukları 
öğelerle ilgili endüstriyel proje çizimlerini izleme 
kağıtları üzerinde hazırlayarak çalışır ve uzmanları 
tarafından projenin uygunluğunu control etmek için 
oluşturulan izleme kağıtları üzerinden 
koordinasyon toplanıtsı yapılıp projeler üstüste 
oturtulurdu. Bilgisayar destekli sistemler(CAD) bu 
süreci modernize ederek, izleme kağıtları yerine 
CAD programındaki ayrı katmanların kullanımı ile 
süreci kolaylaştırdı. Fakat CAD sistemleri bile 
farklı disiplinlerin projelerindeki örtüşme 
hatalarının önüne geçemedi. CAD sistemleri süreci 
hızlandırmasına ragmen, farklı bir disiplinin bir 
revizyonu sonrası bütün projelerdeki revizyon 
süreçleri ve bunların sadece 2 boyutta değil aynı 
zamanda 3 boyutta değişmesi gibi zaman alıcı ve 
her zaman başarılı olamama gibi problemler hala 
geçerliliğini korumaktadır. Öte yandan, kompleks 
hesaplama yöntemleri kullanan YBM sistemlerinin 
ortaya çıkmasıyla yapıların kapsamlı modellenmesi 
ve binlerce farklı varyantın aynı anda 
kombinasyonunu yapmak kolaylaştı (Czmoch ve 
Pekala, 2014).

YBM, bir akıllı üç boyutlu (3B) tasarım modeli 
oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli 
koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi 
kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş 

sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı 
planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi 
geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir 
(Autodesk. net., 2014, E. Tarihi: 05.06.2018). 

YBM, bir yapım projesinin tek bir model üzerinde 
pek çok parametre ile projelendirilebildiği, 3 
boyutlu modelin istenilen her yerinden plan, kesit 
görünüş ve perspektiflerinin çıktı olarak 
alınabildiği, modelde yapılan değişikliklerin anında 
tüm çıktılara aktarabildiği bir teknolojidir. Yapı 
Bilgi Modellemesini, günümüzde sadece işi 
kolaylaştıran bir sistem olarak görmek yeterli 
değildir. YBM süreci büyük çaplı projelerde artık 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta İngiltere’de, 
ABD'de ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde kamu 
binalarında zorunlu hale getirilmiştir (Tekin, 2017). 
Yapı Bilgi Modelleme sistemi kurallarına uygun 
yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Yapı bilgi modellemesini hayata geçirebilmek için 
en önemli unsurlardan birisi de kuşkusuz 
standartların oluşturulması işlemidir. Başta Kuzey 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM 
konusunda kendi standartlarının ve YBM 
kılavuzlarını geliştirmeye başlatmıştır.  Örnek 
olarak, Norveç Kamu Yolları İdaresi (NPRA) gibi 
kamu müşterileri YBM V770 kodlu tasarım 
kılavuzlarını yayınladı. Tasarım kılavuzunun (ve 
YBM'nin) kullanımı henüz zorunlu olmasa da, 
NPRA tasarım endüstrisini altyapı projeleri için 
YBM kullanmaya zorlayabilir ve bu da sektörün 
dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve teşvik etmek 
için önemli bir araçtır (Fürstenberg ve Lædre, 
2019). Standartlar oluşturulurken, ülkenin ve 
uluslararası sektörün bir ihtiyacı olarak global 
kurumlar ve veri tabanları da ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en önemlisi; eski adıyla IAI 
(International Alliance for Interoperability) olan 
BuildingSMART, YBM bilgi değişimleri 
konusunda standart ve ortak veri tabanı 
oluşturulmasına katkı veren uluslararası bir kurum 
olup amacı; yazılımlardan bağımsız olarak, 
geometrik verilerin yanı sıra geometrik olmayan 
verileri de tek bir veri tabanında tutmaktır 
(Türkyılmaz, 2013). Bu veri tabanı da proje yaşam 
döngüsünün tüm aşamalarında kullanılır.

Yapı Bilgi Modellemesi veya YBM, bilginin dijital 
formatta değişimini ve birlikte çalışabilirliğini 
kolaylaştırmak için inşa sürecinin dijital bir 
temsilinin kullanıldığı tasarım, inşaat ve tesis 
yönetimine yeni bir yaklaşımdır. YBM teknolojisi 
ile bir binanın doğru bir sanal modeli dijital olarak 
inşa edilir. Tamamlandığında, bilgisayarda 
oluşturulan model, binayı gerçekleştirmek için 
gereken inşaat, imalat ve tedarik faaliyetlerini 
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desteklemek için gereken kesin geometri ve ilgili 
verileri içerir. Bu çalışmada, inşaat sürecinde YBM 
kullanımının avantajları, dezavantajları ve pratik 
bir uygulaması anlatılmaktadır.

2. Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı Tasarım
2.1. YBM Nedir?
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca YBM, tasarım 
endüstrisinde en çok konuşulan konulardan 
olmasına ragmen yine de, projelerin tasarımında ve 
inşaat esnasında YBM’nin firmalara nasıl yardımcı 
olabileceği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. 
Yaygın olan bir yanılgı da YBM'nin yalnızca bir 
teknoloji ya da bir program olduğu ve yalnızca 3 
boyutlu (3B) tasarıma atıfta bulunduğu yönündedir. 
Aslında kısmi olarak doğrudur ve 3B modeller 
YBM'nin merkezinde yer almaktadır. Ama YBM 
aslında bir proje hakkındaki tüm bilgileri oluşturma 
ve yönetme sürecidir ve fiziksel projenin her yönü 
için dijital tanımları içeren Yapı Bilgi Modeli olarak 
bilinen bir çıktının ortaya çıkmasını sağlar.

Başka bir tanımda, Yapı bilgi modellemesi, bilgi 
teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B 
parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, 
modellere zaman verisi girilmesine, nesnelere 
maliyet verisi yüklenmesine verilen addır. 
Amerikan Ulusal Bilgi Modeli Standart Proje 
Komitesi, YBM'yi “bir tesisin fiziksel ve işlevsel 
özelliklerinin dijital bir temsili… ve yaşam 
döngüsü boyunca kararlar için güvenilir bir temel 
oluşturan bir tesis hakkında bilgi için paylaşılan bir 
bilgi kaynağı; projenin fikriyat aşamasından 
yıkımına kadar var olduğu şeklinde tanımlanır. " 
(buildingSMART, 2010)

BIM çoğunlukla tasarım ve yapım öncesi dönem ile 
ilişkilendirilirken, inşaat tamamlandıktan sonra bile 
proje yaşam döngüsünün her aşamasına kesinlikle 
fayda sağlayan bir araçtır. YBM, projelerin fiziksel 
olarak inşa edilmeden hemen önce inşa edilmesine 
izin vererek, inşaat sürecinde ortaya çıkan 
verimsizliklerin ve sorunların çoğunu da ortadan 
kaldırır.

2.2. YBM Süreçleri
Şekil 2.1’de YBM’nin proje süreçlerindeki 
kullanım alanları verilmiştir.

2.3. YBM Boyutları
Şekil 2’de görüldüğü üzere YBM birçok disiplini 
içinde barındırabilir, aynı anda yönetilebilir.

2.4. YBM Kullanım Alanları
Yapı Bilgi Modeli aşağıdaki amaçlar için 
kullanılabilir (Forbes ve Ahmed, 2011): 
Görselleştirme:
3B kaplamalar kolayca oluşturulabilir.
 
Üretim / İşyeri Çizimleri: Çeşitli yapı sistemleri için 
iş yeri çizimlerini oluşturmak kolaydır. Örneğin, 
model tamamladıktan sonra metal levha boru 
tesisatı çizimleri kolayca oluşturulabilir.
 
Otomatik Üretim: Teknolojik açıdan gelişmiş 
tedarikçileri içeren projelerde, YBM dosyalarından 
elde edilen veriler sayısal kontrollü imalat 
malzemesine girdi olarak kullanılabilir.
 
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve 
diğer yetkililer bu modeli yapı projelerinin 
kendileri ile ilgili kısımlarını gözden geçirmeleri 
için kullanabilirler.
 
Adli Analiz: YBM, potansiyel arızaları, sızıntıları, 
tahliye planlarını gibi unsurları grafiksel olarak 
göstermeye kolayca adapte edilebilir.
 
Tesis Yönetimi: Tesis yönetimi bölümleri YBM’i 
tadilat, mekan planlama ve bakım onarım işlemleri 
için kullanabilir.
 
Maliyet Hesabı: YBM yazılımları maliyet hesabı 
özelliği ile oluşturulmuştur. Modelde herhangi bir 
değişiklik yapıldığında malzeme miktarları 
otomatik olarak algılanır ve değiştirilir.
 
Yapı Dizisi: YBM modeli malzeme siparişi, imalat 
ve bütün bina ürünleri için teslimat programları 
oluşturmada etkin olarak kullanılabilir.
 
Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması: 
YBM modelleri 3B mekânda ölçekli olarak 

üretilmektedir. Bütün büyük sistemler etkileşim 
için görsel olarak kontrol edilebilmelidir. Bu 
süreçte çelik kirişler, kanallar ve duvarlar ile boru 
sisteminin kesişmesi kontrol edilebilir.

Yapı Bilgi Modelleme tasarım sürecinden bina 
işletimine kadar çok geniş bir çerçevede binanın 
tüm varlık döngüsü içinde kullanılabilmektedir. Bu 
kullanımı başlıca dört başlıkta toplamak 
mümkündür: 

Tasarım Sürecinde kullanım: Fizibilite sonrası 
sisteme eklenecek belediye evrakları, ihtiyaç listesi, 
avan proje tasarımı, kesin proje tasarımı, 
statik-elektrik-mekanik projeleri vb...
 
Çevresel Analizlerde kullanım: Işık analizi, 
ısı-yalıtım analizi vb... Bina Yapım Sürecinde 
kullanım: Malzeme tedariği, revizyon kontrolü, 
depolama kontrolü vb... Bina İşletiminde kullanım: 
Arıza tespiti, revizyon kontrolü, yıkım vb... 
(Ofluoğlu, 2009).

3. YBM Kullanımının Getirdiği Avantajlar
3.1. Paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 
iletişim
Dijital YBM modelleri, kağıt çizim setlerinin 
sağlamadığı paylaşım, işbirliği ve sürüm oluşturma 
gibi kolaylıklara izin verir. Autodesk’in BIM 360 
gibi bulut tabanlı araçlarla YBM ortak çalışma 
ortamı, proje içindeki tüm disiplinlerle sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşebilir. BIM 360 ekosistemi, 
ekiplerin proje modellerini paylaşmasına ve 
planlamayı koordine etmesine olanak tanıyarak tüm 
tasarım paydaşlarının projeyle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlar.

Bulut erişimi, proje ekiplerinin ofislerini sahaya 
taşımalarına da olanak tanır. Autodesk'in BIM 360 
araçları gibi uygulamalarla ekipler, çizimleri ve 
modelleri yerinde ve mobil cihazlarında 
inceleyebilir ve her an güncel proje bilgilerine 
erişebilirler(bim360resources).

3.2. Model Bazlı Maliyet Tahmini
Birçok tasarım ve inşaat firması, maliyet 
kontrolcülerin planlama aşamasının başlarına dahil 
etmenin daha etkili inşaat maliyeti tahminine izin 
verdiğinin farkındadır, bu da model tabanlı maliyet 
tahmininin (5D BIM olarak da bilinir) büyümesine 
yol açmıştır. Autodesk'in Revit ve BIM 360 Docs 
gibi YBM araçlarını kullanmak, zaman alan 
maliyetlerin ölçülmesi ve uygulanması görevini 
otomatik hale getirerek planlamacıların inşaat 
montajlarını tanımlama ve faktoring riskleri gibi 
daha yüksek değerli faktörlere odaklanmasına 
olanak tanır(bim360resources).

3.3. İnşaat Öncesi Proje Görselleştirme
YBM kullanarak, kürek yere çarpmadan önce tüm 
projeyi inşaat öncesi planlayabilir ve 
görselleştirebilirsiniz. Alan kullanımı 
simülasyonları ve 3B görselleştirmeler, müşterilere, 
alanın nasıl görüneceğini deneyimlemelerine 
olanak tanıyarak inşaat başlamadan önce değişiklik 
yapma olanağı sunar. Baştan itibaren daha geniş bir 
genel bakış imkanı sunarak, daha sonra pahalı ve 
zaman alan değişiklik olma ihtimalinin en aza 
indirgenmesini sağlar(bim360resources). 
 

3.4. Geliştirilmiş Koordinasyon ve Çakışma 
Tespiti
YBM, inşaat başlamadan önce herhangi bir 
elektromekanik, dahili veya harici çatışmayı tespit 
ederek, tedarikçileri ve alt yüklenicileri daha iyi 
koordine etmenize olanak tanır. Elektrik boruları 
çelik bir kirişle çakışacak mı? Kapı aralıklarında 
yeterli boşluk var mı? Autodesk’in BIM 360 Glue 
gibi bir yazılımla, otomatik çakışma algılama ile 
olası çakışmaları önleyebilirsiniz.

Çakışmalardan kaçınarak, herhangi bir işte gereken 
yeniden çalışma miktarını azaltırsınız. YBM ile, 
yerinde inşa etmeden hemen önce planlama 
fırsatına sahip olursunuz. Birden çok disiplinde 
kolay inceleme ve yorum yapmayı etkinleştirerek 
son dakika değişikliklerinden ve öngörülemeyen 
sorunlardan kaçınabilirsiniz(bim360resources).

3.5. Maliyeti ve Risk Seviyesini Azaltmak
McKinsey tarafından yapılan bir araştırma sonucu, 
YBM'yi benimseyen şirketlerin% 75'inin olumlu 
getiri ve yatırımları hakkında bilgi verdiğini 
göstermektedir. YBM’yi kullanırsanız size sayısız 
şekilde tasarruf sağlayabilir. Yüklenicilerle daha 
yakın işbirliği, ihale risk primlerinde azalmaya, 
daha düşük sigorta maliyetlerine, daha az genel 
değişikliklerin yapılması ve dolayısıyla daha az 
maliyet artış taleplerine olanak verir. Başlamadan 
önce projenin daha iyi gözden geçirilmesi, daha 
fazla prefabrikasyona olanak tanır ve kullanılmayan 
malzemelerdeki israfı azaltır. Prefabrik elemanlar 
ile yerinde üretilmektense, dışarda üretim yapılıp 
gelip yerinde yerinde kolayca montajlanabilir. 
Dokümantasyon çalışması ve yanlış iletişim için 
harcanan işgücü maliyetleri azaltılır. Birçok şirket, 
maliyetleri düşürmek ve riski azaltmak için YBM 
ve bileşeni inşaat teknolojilerini kullanıyor.

Proje verilerini, gerçek zamanlı işbirliğini ve BIM 
360 Docs gibi tek bir belge havuzunu kullanan ekip 
üyelerinin sayısının giderek artmasıyla, herhangi 
bir şirketin güncel olmayan bilgileri kullanması 
riskini azaltabilir. Başarılı bir kaliteli projeyi 
tamamlamak için doğru bilginin doğru zamanda 
mevcut olduğundan emin olmak çok 
önemlidir(bim360resources).

3.6. Geliştirilmiş Planlama ve İş Sıralaması
Proje döngülerinin süresini azaltarak ve inşaat 
programı aksaklıklarını ortadan kaldırarak 
zamandan tasarruf ettiği gibi paradan tasarruf etme 
avantajı da oluşturur. YBM, tasarım ve 
dokümantasyonun aynı anda yapılmasına ile 
dokümantasyonun oluşan yeni saha koşulları gibi 
durumlara hızlı uyum sağlamak için kolayca 
değiştirilmesine de izin verir. Programlar daha 
doğru bir şekilde planlanabilir, mutlak iletişim ve 
geliştirilmiş koordinasyon, projelerin zamanında 
veya daha erken tamamlanmasına yardımcı olur 
(bim360resources).

3.7. Artan Verimlilik ve Prefabrik Üretim
YBM verileri, üretim amaçları için anında 
uygulama projeleri veya veritabanları oluşturmak 
için kullanılabilir ve bu da prefabrikasyon ve 

modüler yapı teknolojisinin daha fazla kullanımına 
izin verir. Kontrollü bir ortamda saha veya tesis 
dışında tasarlayarak, detaylandırarak ve inşa ederek 
ya da üreterek, israfı azaltabilir, verimliliği 
artırabilir ve işçilik ve malzeme maliyetlerini 
düşürebilirsiniz (bim360resources).

3.8. Daha Güvenli İnşaat Sahaları
YBM, problem haline gelmeden önce tehlikeleri 
tespit ederek ve saha lojistiğini önceden 
görselleştirip planlayarak fiziksel risklerden 
kaçınma imkanı sunup inşaatlarda iş güvenliğini 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Görsel risk analizi 
ve güvenlik değerlendirmeleri, projenin 
yürütülmesi sırasında güvenliği sağlamaya 
yardımcı olabilir (bim360resources).

3.9. Daha Kaliteli İnşa Süreci ve
Daha İyi Binalar
Koordineli bir modelin artan güvenilirliği, 
doğrudan inşaat kalitesinin daha yükselmesine yol 
açar. Ortak YBM araçlarını paylaşarak, deneyimli 
ekip üyeleri, projenin tüm aşamalarında müteahitler 
ile birlikte çalışır ve tasarım süreci ile ilgili teknik 
kararlar üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bir projeyi 
inşa etmenin en uygun yolları, projenin başlarında 
test edilebilir ve uygun yöntem seçilebilir ve aynı 
şekilde, yapısal eksiklikler inşa edilmeden önce 
tespit edilebilir. Görselleştirmelerin kullanımıyla, 
bir binaya doğal ışığın akışını modellemek gibi 
daha iyi tasarım kriterlerinden olan estetik tercihler 
daha kolay yapılabilir. Son olarak, inşaat sırasında 
hassasiyeti artırmak için gerçeklik yakalama 
teknolojisi kullanılabilir(bim360resources).

3.10. Daha Güçlü Tesis Yönetimi ve
Kolay Bina Teslimi
Bir modeldeki bilgiler aynı zamanda inşaat bittikten 
sonra binanın işletme aşamasını da kolaylaştırarak 
projenin tamamlanmasından çok sonra bile bir 
yatırım getirisi sağlar. İnşaat yazılımını kullanarak, 
bina bilgilerinin doğru ve sürekli bir dijital kaydı, 
binanın tüm yaşam döngüsü boyunca tesis yönetimi 
için değerlidir. Veriler, kullanım sonrası kullanım 
için mevcut bina bakım yazılımına gönderilebilir ve 
tasarım ve inşaat sırasında üretilen YBM verilerini 
bina operasyonlarına bağlayarak bina devir 
teslimini dönüştürebilir.

Yapı Bilgi Modellemesi, inşaat sektörü için çok 
sayıda faydası olan paha biçilmez bir araç haline 
gelmiştir. YBM kullanan projelerin başarı şansı 
daha yüksektir ve proje yaşam döngüsünün her 
aşaması ve ötesi için etkinliği en üst düzeye çıkarır.

4. YBM Kullanımının 
Dezavantajları/Sakıncaları
YBM'yi inşaat projelerinde uygulamak zordur, 
ancak bir kez kabul gördüğünde YBM metodolojisi 
özellikle üretkenlik alanında çok sayıda fayda 
sağlar. BIM, görselleştirmelerin, kesitlerin ve 
kotların serbestçe oluşturulmasını kolaylaştırır ve 
bu bilgilerin daha sonra binaların, altyapıların ve 
tesislerin inşaatı ve bakımı sürecine dahil 
edilmesine yardımcı olur.

YBM'nin pratik uygulamasındaki sorunlar, 
genellikle YBM metodolojisi veya yazılımının 
kapasitesi ile ilgili değil, mevcut sistemlerdeki 
etkili uygulama ve ekiplerin birçok avantajından 
yararlanmak için gerekli becerilerle eğitilmesi ve 
donatılmasıyla ilgilidir.
Aşağıda, kuruluşların YBM'yi uygularken 
karşılaştıkları en yaygın sorunlardan bazıları 
verilmiştir. Uygulama başlamadan önce bunları ele 
almak projeyi kurtarabilir ve elde edilen faydaları 
büyük ölçüde artırabilir.

4.1. Yüksek Uygulama Maliyeti
Herhangi bir iş organizasyonunda ortaya 
çıkabilecek en büyük sorun, YBM uygulamasının 
yüksek maliyetidir. YBM'yi uygularken, uyumluluk 

uygulamalarından satıcı bileşen özelliklerine kadar 
iş operasyonlarının tüm unsurlarının 
basitleştirilmesi ve tek bir sisteme entegre edilmesi 
gerekliliği dikkate alınmalıdır. YBM konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip personeli eğitmenin 
veya işe almanın potansiyel maliyetini göz önünde 
bulundurulmalıdır. Uygun bir seçenek, YBM 
teknolojilerinin iş modellerine daha iyi 
entegrasyonunu kolaylaştırarak, ekiplerini hazır 
tutmalarına yardımcı olacak harici danışmanların 
deneyim ve bilgilerinden yararlanmak olabilir.

4.2. Değişime Karşı Direnç
Çoğu çalışan, mükemmel bir şekilde bildikleri ve 
ustalaştıkları geleneksel araçlarla çalışmaya alışkın 
olduklarından yeni fırtınalara yelken açmak 
istemezler. Proje katılımcılarının en son teknolojiyi 
ve YBM'yi kullanmalarını engelleyen birçok engel 
vardır. Bu engeller arasında başarısızlık korkusu, 
rahatlık bölgesinden ayrılma, yazılımı nasıl 
kullanacağınızı öğrenme zamanı ve çoğu zaman 
yöneticilerinden ve şirket yönetiminden bu konuda 
gerekli desteği alamama sayılabilir.

Çalışma ortamında radikal olarak farklı kapsamlı 
bir teknolojinin uygulanması, yönetim tarafından, 
mevcut çalışma modelini değiştirmeden 
uygulamayı yürütmek için çalışanların mevcut bilgi 
ve deneyimlerden yararlanmasını da içeren uygun 
stratejik karar vermeyi gerektirir.

4.3. Personel Eğitimleri Maliyeti
Bir işletmeye yeni yazılımın sunulmasıyla birlikte 
eğitim ve öğretime ek yatırım her zaman gereklidir. 
Ek personelin yanı sıra ofis alanı ve ofis kaynağı da 
gelir. Şantiyede zamandan tasarrufun sağladığı 
faydalar genellikle personel ve yazılım yatırımını 
değerli kılar, ancak yalnızca birçok proje bu 
kaynağı kullanırsa ve sonuçta üretilen model tam 
olarak kullanılır ve doğru olursa bu değer oluşmuş 
olur(sotham engineering).

4.4. Tam Kapasite Kullanım Olmaması 
Sebebiyle Fayda/Maliyet Dengesi
Yalnızca tam kapasite kullanımı mümkün olan 
modellerin en büyük faydayı sağlaması ve bu 
şekilde bir yatırımın ciddi maliyeti ve yaygın 
olmamış olmaması sebebiyle kapsamlı fayda 
analizi henüz anlaşılamamıştır.
 
4.5. Yasal Düzenleme ve Mevzuat Kısıtları
BIM yazılımını kullanmanın yasal sonuçları, 
çözülmek bir yana, henüz kapsamlı bir şekilde test 
edilmemiştir. Ayrıca, tam kapsamlı ulusal ve 
uluslararası yönetmelikler uygulamada henüz etkin 
olamamıştır.

5. Uygulamada YBM – VAKA ÇALIŞMASI
5.1. Proje Bilgisi
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Cittadella Politecnica otoparkının ön 
tasarımını oluşturmak için üç boyutlu parametrik 
modeli, tasarım sürecini hem zaman hem de bilgi 
aktarımı açısından daha verimli yönetmek amacıyla 
yapıldı. Bu projede sadece YBM 4D boyutunun 
kullanıldığı, maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik 
(6D) ve bina işletmesi (7D) boyutlarının detaylı 
incelenmediği görülmektedir. Dolayısıyla, 
YBM’nin en ilkel haliyle kullanıldığı varsayılabilir. 
Proje aktivite şeması Şekil 5.1’de sunulmuştur.

Tasarım, yaklaşık 176,3 x 38.10 m, ölçülerinde bina 
boyutu, toplam 6715 m2 inşaat alanı ve 92.700 m3 
hacminde; 16 araçlık engelli park yeri ve kadınlar 
için ayrılmış olan 108 araçlık pembe park yeri dahil 
olmak üzere toplam 714 araçlık kapasitesi olan bir 
projeden oluşmaktadır.

Proje, şu anda mevcut otoparkın bulunduğu alanın 
yerleşimini öngörüyor, böylece yeraltı otoparkının 
üzerindeki gelecekte yapılması planlanan yeşil alan 
öğrenciler için bir toplanma yerine dönüşecek. Acil 
durum çıkışları için asansörleri ve merdivenleri 
barındırmak üzere yalnızca üç yapı (erişim 
rampalarının potansiyel örtüsünün ötesinde) 
yükselecek ve bu yapılar için kullanılan malzemeler 
ağırlıklı olarak çelik ve camdan oluşmaktadır.

5.2. Yapı Tasarım
Proje, dört katlı bir otoparkın yer altında yapımını 
içeriyor. Otoparkın yapısının tasarımının 
modellenmesinden önce, yapıyı oluşturan 
elemanların modellenmesi için tasarım 
parametreleri ve prosedürler tanımlanmış. Dış 
cephe gerçekleğe yakın fotoğraflama, iç aydınlatma 
tasarımı, kat bazlı aksonometrik gösterimler Şekil 
5.3’de gösterilmiştir.

Ayrıca yapısal tasarım çerçevesinde bina modeli ile 
model sonrası kapasite simülasyon analizi de Şekil 
5.3’te gösterilmiştir.

6. Sonuç
YBM kullanımında, problemlerin etkin bir şekilde 
çözülebilmesi, YBM'nin yöntem ve teknolojisinin 
kullanımı ve farkı bulmak için karşılaştırılarak, 
kullanılan yöntemlerin dezavantajları ortaya 
konulmuş ve YBM'nin geçmişi ve avantajları 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada değerlendirilen vaka 
çalışmasının en basit YBM boyutu olan 4 boyut 
içeren model olduğu farkındalığıyla, daha fazla 
multidisipliner çalışmaların olduğu 5, 6 hatta 7. 
boyutun olduğu çalışmaların değerlendirilmesinin 
kapsamlı bir netice yayınlamak için daha fazla 
kıymetli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dünyadaki mevcut imalatların ve gayrimenkul 
varlıklarında kullanılan mühendisliğin, YBM 
teknolojileri ve yazılım ile birlikte çalışabilirliğinde 
kendi rolünü bulması gereken belirli ve önemli bir 
uygulama alanı mevcuttur. Ulusal düzey 
yönetmeliklerde bina özelliklerini içeren standart 
veri tabanlarını tanımlamak için disiplinler arası, 
uluslararası bir işbirliği oluşmalı ve gerekli 
düzenlemelerin bu çerçevede yapılması arzu 
edilmektedir.
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