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Yapı Bilgi Modelleme Sistemleri

Bir yapının fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin

dijital bir örneğidir. Model başlangıçtan sona

kadar bir yapının yaşam döngüsü boyunca

alınacak kararlar için temel oluşturmakta ve

yapı hakkında bilgi edinmek için ortak bir bilgi

kaynağı olarak hizmet vermektedir (Smith,

2007).



YBM bir binayı fiziksel olarak inşa etmeden

önce sorunları çözmek ve potansiyel etkileri

benzetim yaparak analiz etmek için sanal

olarak inşa etmektedir.



YBM, inşaat yaşam süresince farklı

aşamalarda sürekli olarak verilerin

toplanması ve bilgi geliştirilmesini

içermektedir. Bu bilgi, tasarım kararı alma,

yüksek kaliteli inşaat belgelerinin üretimi,

performans tahmini, maliyet tahmini, inşaat

planlaması ve son olarak yapının/binanın

yönetilmesi ve işletilmesi için kullanılan

maliyet, iş takvimi, yapım, bakım, enerji ve

üç boyutlu modelleri içerebilmektedir .













Yapı Bilgi Modelleme Araçları

Kullanılacak araçlar tasarlanırken mimarlık 

mesleğinin, yazılım geliştiricileri ile etkili 

iletişim kurması gerekir. 

YBM yazılımı mimarların kendi nesne ve 

araçlarının özel tasarımlarını mümkün 

kılabilmelidir.



Autodesk Revit bir merkezi proje veritabanı

olarak her yapı elemanını tek bir veritabanında

koordine etme yeteneği vardır.

Böylece kullanıcılarına modelde yapılan

herhangi bir tasarım değişikliğinin sonuçlarını

hemen görme imkânı vererek, onların ilişkili

görünümde (çizim) yansıtılmasını ve aynı

zamanda herhangi bir koordinasyon sorununu

tespit etmeyi sağlamaktadır.



Bentley Systems YBM’i Bentley Architecture,

Bentley Structures, Bentley HVAC v.s lerden

oluşan bir grup uygulama modülünü kapsayan

entegre bir proje modeli olarak farklı biçimde

yorumlar.

Proje verilerine erişim DWG ve IFC dosya

formatları ile sağlanır, yani her ikisi de

desteklenmektedir.

Birlikte çalışabilirliğin en yüksek düzeyine

ürünlerin tümü bir proje üzerinde

kullanıldığında ulaşılmaktadır.



Graphisoft’un YBM yaklaşımı sanal bir yapı

modeli oluşturmaktır, bir başka deyişle

uygulama tüm model için merkezi bir veri

havuzu olarak görülmekten ziyade sanal bir

yapı model yörüngesinde bulunan pek çok

uygulamalardan biri olarak görülmektedir.



Nemetschek YBM platformu yaklaşımı ile bir

alternatif sunuyor.

Tasarım ve analiz uygulamalarının modeldeki

yapı nesneleri ile ara yüz oluşturması için

veritabanı Nesne Ara yüzü tabakası ile

oluşturulmuştur.



Yapı Bilgi Modellemenin Temel Özellikleri

* Dijital “nesnelerden” oluşur,

*Tüm proje bilgisini veritabanlarında saklama

stratejisi,

* Bilginin merkezi olarak saklanması,

* YBM nesnelerinin Parametrik doğası,

* Bina bileşenlerini meydana getiren YBM ve

bilgisayar sürümlü araçlar arasındaki

doğrudan iletişim.



Dijital “nesnelerden” oluşur:

Fiziksel yapı elemanlarını tanımlama

özelliğine sahip olması, binanın yapımında

parçası parçasına karşılık gelir böylece

projenin gerçek inşaatının sanal bir temsili

oluşur.

Tasarımcılar mekânsal çelişkileri ve diğer

inşaat sorunlarını uygulamada ortaya

çıkmadan iyi tahmin edebilir ve çözebilir



Tüm proje bilgisini veritabanlarında saklama

stratejisi:

Bilgisayar yapı verilerini; grafikler, tablolar,

hesap tabloları ve metin olarak çevirir.

Veriler diğer yazılım uygulamalarında

kullanılan formatlar arasında da kullanılabilir.



Bilginin merkezi olarak saklanması:

Projenin herhangi bir aşamasında toplanan

bilgi sonraki aşamalarda kullanılmak üzere

saklanır.

Model mimarlar, mühendisler ve

danışmanlar, imalatçılar, üreticiler,

müteahhitler, mal sahipleri vd. tarafından

üretilen bilgiyi içerebilir.

Katılımcılar birbirlerinin çalışmalarını

görebilir ve tasarım aşamasındaki

anlaşmazlıkları çözebilir.



YBM nesnelerinin Parametrik doğası:

daha az sayıda nesnenin sınırsız sayıda yapı

elemanlarını tanımlamasını sağlar.

Parametrik nesnelerden oluşuyor olması

projenin parametrik olmasını sağlar.

Bireysel parametreler arasında ilişkiler

oluşturarak projeye karmaşık kurallar

yazılabilir.



Bina bileşenlerini meydana getiren YBM ve

bilgisayar sürümlü araçlar arasındaki

doğrudan iletişim:

projenin her parçası dijital bir karşılığa

sahiptir.

Tasarımcılar, inşaatın bazı yönleri hakkında

doğrudan kontrol imkânı veren bileşenlerin

üretimini doğrudan kontrol edebilir.



Yapı Bilgi Modellemenin Kullanıldığı Örnekler



Projenin Adı Bağcılar Stad Projesi

Firma Adı Arkad Mimarlık

Yer İstanbul Bağcılar

Kısa Açıklama 5.000 kişi kapasiteli, kapalı yüzme 

havuzu ve çeşitli spor dallarına ait 

salonları

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Gençlik Merkezi Projesi

Firma Adı Arkad Mimarlık

Yer İstanbul’un Bağcılar

Kısa Açıklama İçinde spor ve kültürel aktivitelerin 

yapılabileceği 10.000 m2’lik bir 

yapıdır.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü



Projenin Adı Rota Tekstil Ofis Binası

Firma Adı Arkad Mimarlık

Yer İstanbul Güneşli

Kısa Açıklama Binanın inşaat çalışmaları başlamış olup, mağazalardan ve 

ofis alanlarından oluşan toplam 30.000 m2’lik bir yapıdır.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Yapılan her değişikliğin metrajlara kadar tüm paftalarda

güncellenmesi çok zaman kazandırıcı ve unutma ihtimalini

azaltıcı önemli bir özellik. Sunumlar sırasında, planda

projeye eklenen veya değiştirilen bir duvarın, aynı anda

kesit ve görünüşlere, duvarların listelendiği tabloya

otomatik olarak yansıması işvereni etkilemektedir.

Kütüphane sayesinde programı özelleştirme ve büro

standartlarınıza uygun çizimler elde edebilmek çok önemli.

Bu konuda sınır, hayal gücünüz ve bugüne kadar diğer

programlarda olmadığı kadar özgürsünüz.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü



Projenin Adı Kısıklı Projesi

Firma Adı BB Mimarlık

Yer İstanbul Küçük Çamlıca

Kısa Açıklama iki adet villadan oluşan bir çalışma. 

Zemin ve 1. kat 100’er m2 lik bir 

alana sahipti. 

Projenin Adı Bulgurlu Projesi

Firma Adı BB Mimarlık

Yer İstanbul Ümraniye

Kısa Açıklama 3 adet konut bloğu ve iş merkezi

bloğu. Oyun alanları ve kapalı

otoparkları, fitness ve sauna, kapalı

yüzme havuzu gibi fonksiyonları ile

inşaat alanı 21.000 m2’dir



Projenin Adı AkofisPark C Blok

Firma Adı BB Mimarlık

Kısa Açıklama bir yönetim ve iş merkezi

kompleksinin bir bölümüdür.

Birkaç bloktan oluşacak ofis park

projesinin üçüncü binasıdır.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Gönen Çamlıköy Projesi

Firma Adı Çağın İnşaat

Yer İzmir Güzelbahçe Çamlı

Kısa Açıklama 4 tipte 77 müstakil konut, sosyal tesis, yüzme havuzu ve

spor tesislerinden oluşan prpje.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Tasarım verilerinin 3 boyutlu modele dayanması, 3

boyutlu modelin 2 boyutlu uygulama paftalarını

kendiliğinden yaratması zaman kazandırmakta. Projede

doğabilecek hataları da ortadan kaldırmakta. Aynı anda

kesitin, cephelerin ve 3. boyutun oluşması müşterileri

etkilemekte, talepleri ile yapılan değişikliğin tüm

paftalarda değişmesi işleri kolaylaştırmaktadır. CAD ve 3

boyutlu yazılımlar ile uyumlu olması, çalışma esnasında

istenilen ilavelerin eklenmesi ve sonuç olarak görselliğin

kalitesinin en üst düzeye getirilebilmesine olanak

sağlamaktadır. Akıllı mimari nesneler modeli oluşturur.

Planlar, kesitler, görünüşler ve perspektifler modelden

otomatik olarak elde edilirler.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Hava Aydeniz Konutu

Firma Adı Donatı Müh.

Yer Karadeniz Ereğli

YBM Yazılımı

Kullanımı

3 zorluk vardı: taşrada olmak, eski kuşaktan olmak,

kolay öğrenebilir miyim kaygısı. Mimarın yapmak

istediği binayı tasarlarken, düşünürken, o binayı

bütün elemanları ile tarif ederken nasıl

davranacağına göre kurgulanmış. Bu programın

mimar ile ortak bir dilde buluşmasını sağlıyor. İlk

başta kabul edilmesi gereken nokta YBMnin bir

çizim programı olmadığı. Çizimin, sonuçtaki

zahmetsiz bir ürün olduğunu görmek gerekiyor.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü



Konut Uygulamaları



Projenin Adı Disko-Bar Projesi

Firma Adı Gemikaya İnşaat

Yer Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti, Nahcıvan

Kısa Açıklama Bowling-eğlence merkezi, kafe, gece disko-bar olarak tasarlanmıştır. 

2 katlı oturum, kapalı alana sahiptir. Yapı, strüktürü ve kullanılan 

malzemeler açısından bölgenin şartları ve olanakları gözönünde 

bulundurularak tasarlanmıştır.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Projenin başlangıç aşamasından uygulamaya, detay çizimleri

aşamasına kadar tüm süreçleri tek bir yazılımda birleştiriyor olması

ve kolay kullanımı, önemli etkendir. Projeyi ele alırken, inşaat

safhalarına paralel çizgideki kullanımı, proje ve uygulama arasındaki

birebir uygunluk, programda en üst düzeye çıkmaktadır. Tasarlanmış

herhangi bir yapı elemanı ile ilgili, uygulama esnasında görülebilecek

bir yanlışlığın fark edilmesini, tasarım aşamasında mümkün

kılmaktadır. Kütle çalışmaları çok kısa sürede tamamlanarak,

projenin ileriki safhalarına zaman ayrılabilme mümkündür. Plan,

kesit, görünüş ve 3 boyutlu çizimlerin aynı anda yürütülebilmesi,

kısıtlı sürelere sıkıştırılan detaylı iç mekân çalışmalarının

yapılmasına olanak sağlamıştır.

YBM Yazılımı 

ile oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Demireller Turizm Tesisi’

Firma Adı Setenart Tasarım Yapı

Yer

Kısa Açıklama İnşaat alanı 4.688 m2’dir. ile çok amaçlı salon

gerektiğinde bölücü panellerle iki ayrı salona

ayrılacak şekilde geniş, yüksek bir mekân olarak

tasarlanmıştır.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Kütüphane yaratmak açısından ara yüzü pratik ve

kullanışlı, parametrik yapısı projenin her aşamasında

kullanım kolaylığı sağlıyor. Strüktürel elemanların

özel profil kirişleri, özel taşıyıcı elemanı oluşturuldu

ve çizim içerisinde etkin olarak kullanabildi. Plan,

kesit, görünüş gibi mimari çizimlerin birbirleriyle

bağlantılı çalışması tasarım sürecini olumlu yönde

etkiliyor. Oluşturulan mekânların alanlarını ve

hacimlerini hesaplayabilme özelliği sayesinde mahal

listelerini kolaylıkla oluşturabiliyor.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Aydın Bakır villa projesinde

Firma Adı Turuncu Mimarlık Mühendislik

Yer Ankara Gölbaşı’ndaki

Kısa Açıklama Müşterinin beklentilerini bize aktarması ve hayalindeki evi

ortaya çıkarmasında, YBM yazılımı üst düzeyde

sağlamıştır. Çizilen eskizlerin ardından, kısa süre içinde 3

boyutlu modelleme ve render çalışmalarımız,

müşterimizin hayaline gerçek boyuttan bir pencere açarak

istenilen sonuca net ve hızlı olarak ulaşmamızı

sağlamıştır.”

YBM Yazılımı

Kullanımı

2 boyut çalışılırken 3 boyutlu mimari modelin oluşması,

kesit, plan, cephe, metraj paftaların da değişikliklerin aynı

anda tüm paftalarda işlenmesi, mimara tasarım için bolca

vakit ayırabilmesini sağlamaktadır. Kesit görünüş gibi

çizimlerin düzeltilip düzeltilmediğini düşünmemiz

gerekmiyor. Menülerin kolay ve pratik kullanılması,

yapılan görselleştirmelerin gerçeğe yakın olması, arazinin

kotlarıyla tam olarak girilebilmesi çok zevkli bir çalışma

ortamı oluşturmaktadır.

YBM Yazılımı 

ile oluşturulmuş 

görüntü







Projenin Adı Rantaş Alacaatlı Projesi

Firma Adı VEN Mimarlık

Yer Ankara

Kısa Açıklama kapalı alana, 28 konuta ve açık alan

YBM Yazılımı

Kullanımı

Koordinasyon sıkıntılarını gidermesi ve daha

eksiksiz projelendirme ortamına sahip olması.

Tasarım süreci devam ederken üç boyutlu

modellemeye, çizimin her aşamasında bir

komutla dönebilmek, modele her yönden

bakabilmek ve hâkim olmak, daha çok hayal

etmek, değiştirebilmek, tasarıma ayırdığımız

vakti uzatmak, çok büyük bir artı değer

sağlamakta. Daha önceleri yapıyı iki boyuttan üç

boyuta çıkarmak için harcanan ciddi emek kaybı

yok.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü







Projenin Adı Seraturunçevler Projesi

Firma Adı Yita İnşaat

Yer İzmir Güzelbahçe

Kısa Açıklama 5 ayrı tipte villa ve 3 ayrı tipte apartman dairesinden

oluşmaktadır. Kapalı ve açık yüzme havuzları, fitnes,

sauna, otopark, güvenlik gibi tüm sosyal donatılara

sahiptir.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Tasarımı yapılan projenin ilk çizgiden itibaren 3

boyutta çizim aşamalarını görmek yapılan

tasarımdaki doğru ve yanlış kararların anında

görülmesini sağlamıştır. Plan, kesit veya görünüşte

yapılan en küçük değişikliğin aynı anda tüm

paftalara eklenmesi programın sağladığı en büyük

kolaylıktır. Daha kısa zamanda, daha özgür proje

yapabilme olanağı.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş 

görüntü





Projenin Adı Gaziantep Planetaryum binası

Firma Adı Yapı Proje Uygulama

Yer Gaziantep

Kısa Açıklama Gaziantep’te bir üniversite yerleşkesi içinde 

yer alan ilköğretim ve lise yapıları için eğimli 

bir alan üzerindedir.

YBM Yazılımı

Kullanımı

Tasarıma tamamen üç boyutlu model

üzerinden devam etmemiz ve bu sırada plan,

kesit, cephe görünüşlerini elde etmek.

Değişen tüm girdilerin yazılım tarafından

listelere işlenmesi.

YBM Yazılımı ile 

oluşturulmuş görüntü







Firma Yorumları

Tasarıma tamamen üç boyutlu model üzerinden devam

etmek,

Tasarıma devam ederken plan, kesit, cephe

görünüşlerini elde etmek,

Değişen tüm girdilerin yazılım tarafından  listelere 

işlenmesi,

Daha kısa zamanda, daha özgür proje yapabilme…

Menülerin kolay ve pratik kullanılması, yapılan

görselleştirmelerin gerçeğe yakın olması,



Kütüphane yaratmak açısından ara yüzü pratik ve

kullanışlı,

Oluşturulan mekânların alanlarını ve hacimlerini

hesaplayabilme ile mahal listelerini oluşturabilmesi,

İnşaat safhalarına paralel çizgideki kullanımı,

proje ve uygulama arasındaki birebir uygunluk,

Yapılan her değişikliğin metrajlara kadar tüm

paftalarda güncellenmesi çok zaman kazandırıcı,

taşrada olmak,

eski kuşaktan olmak,

kolay öğrenebilir miyim kaygısı,



Yapı bilgi modelleme, kullanıcı ihtiyaçlarından 

çevresel koşullara, estetik kaygılardan maliyet 

hesaplarına bilgiler bütününü içermektedir. 

Bu bilgilerin yapı tasarımına katkıda bulunan 

mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi vb. 

arasında, tasarım sürecinde, yoğun miktarda ve 

birbirleri ile son derece ilişkili bilgilerin koordineli 

bir şekilde paylaşımı ile kendi içinde tutarlı ve 

işleyen tasarımlara dönüşmesi beklenmektedir .

Sonuç



Araştırmalarda, yapı bilgi modellemesinin  

mimari tasarıma yön vereceğini ve tasarım 

süreçlerini dönüştüreceği aktarılmaktadır. 

Bu dönüşüm çabuk ve kolay olmayacaktır.

Yapı tasarımına katkıda bulunan tüm meslek 

gruplarının bilgi sahibi olmaları ve sektörün 

yeni sistemlere uyum sağlamak için 

dönüşümünün çeşitli platformlarda tartışılması 

gerektiği belirtilmektedir. 



AKADEMİK BİLİŞİM’10 Organizasyonuna

Muğla Üniversitesi’ne

ve

İnşaat Bilişimi Organizasyonuna 

Teşekkür ederim…

Olcay Çetiner


