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Özet: Farklı disiplinlerle ortak çalışma alanı olan yapım kesimi anlık dikkatsizliklerin, çok 

büyük ve geri dönülemez sorunlara sebep olabileceği, yapılan küçük hataların büyük tehditlere 

ve maddi, manevi zararlara neden olabileceği bir sektördür. Bu durum sürekli gelişim, sistem 

kontrolü ve yönetim işleyişi üzerindeki düzenlemeleri kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Her aşamasında disiplinler arası iletişimde zorluklar ve kopukluklar yaşanan yapım kesiminde 

bu sıkıntıların aşılması için günümüze kadar birçok yöntem ve değişik tarzlar denenmiştir. Bu 

çalışmada, en yeni yöntemlerden biri olan disiplinler arası çalışma koşullarına göre 

oluşturulmuş, meydana gelebilecek sorunları önceden görme yetisi veren ve bu anlamda 

çözüme katkıda bulunabilecek bir sistem olan Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) üzerine 

inceleme yapılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında, Yapı Bilgi Modellemesine geçiş sürecindeki 

zorluklardan, hangi sorunlara etkili çözümler getireceğinden, sürdürülebilirliğe katkısından ve 

hakkındaki yanılgılardan bahsedilerek sistem daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. 

Uygulama olarak YBM yazılımlarından bir tanesi olan Allplan programı yardımıyla 3B bir 

yapı modellemesi, tüm mimari detayları ile birlikte, yapılarak çalışma görsel olarak da 

desteklenmiştir. 
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A Modeling Study to Intended for Information System in The Scope of Building 

Information Modelling 

 

Abstract: The scope of construction industry made continuous improvement, system 

controlling and regulate the process of management inevitable. Lots of methods and styles are 

experimented to accomplish on construction industry which has problems on communication 

with interdisciplinary industries. Building Information Modelling (BIM) concept have been 

proposed which is constituted according to interdisciplinary work conditions, which enables 

seeing the problems beforehand and which can contribute to developing solutions in this study. 

In addition to this, it is mentioned from the challenges in the transition process to BIM, what 

problems BIM can resolve, contribution to sustainability and delusion about it. 

 

For the application, 3D modeling with all architectural details was made with all visuals. 

 

Keywords: Building Information Modelling, Interdisciplinary Work, Design, Allplan.

1. Giriş  

 

Yapılan uygulamaların büyüklüğü ve inşaat 

sektörünün, 2008 yılındaki ekonomik krizin 

hissedilen iki yıllık etkisinin ardından hızlı 

yükselişini azalan ivmesine rağmen devam 
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ettirmesi ve inşaat sektörünün GSYH içindeki payı,  inşaat sektörünün ekonomik açıdan ne 

kadar önemli olduğunu gözler önüne 

sermektedir (YEM, 2011). İNTES (2011) ve 

YEM (2011) verilerine dayanarak hazırlanan 

Tablo 1’de, inşaat sektörünün büyüme hızı, 

yıllar bazında ve küresel krizin etkisinin daha 

iyi görülebilmesi için 2009, 2010 ve 2011 

yıllarının göstergeleri ayrıntılı bir şekilde 

listelenmiştir.

 

Tablo 1. İnşaat Sektörünün Büyüme Hızı 

 

 GSMH Gelişme Hızı (%) İnşaat Sektörünün 

Gelişme Hızı (%) 

2004 9.4 14.1 

2005 8.4 9.3 

2006 6.9 18.5 

2007 4.7 5.7 

2008 0.7 -8.1 

2009 -4.8 -16.3 

l. çeyrek -14.7 -18.6 

ll. çeyrek -7.8 -21.1 

lll. çeyrek -2.8 -18.3 

lV. çeyrek 5.9 -6.6 

2010 8.9 17.1 

l. çeyrek 12 8.3 

ll. çeyrek 10.3 20.4 

lll. çeyrek 5.2 22.1 

lV. çeyrek 9.2 17.5 

2011 l. çeyrek 12 14.7 

2011 ll. çeyrek 8.8 13 

2011 lll. çeyrek 8.2 10.6 

 

GSMH gelişme hızı ile inşaat sektörü gelişme 

hızı arasındaki bu direkt ilişki, ekonominin 

gerilediği durumlarda inşaat sektörünün bir 

lokomotif gibi ekonomiyi canlandırması 

sayesinde diğer ülkelerde olduğu gibi 

ülkemiz için de önde gelen sektör halinde 

olduğunu göstermektedir. Bunun yanında 

YEM (2011) verilerine dayanarak 

oluşturulmuş Tablo 2’de Türk inşaat 

sektörünün “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla” 

(GSYH) içindeki payı verilmektedir.

 

Tablo 2. İnşaat Sektörünün 2010 ve 2011’in ilk 3 çeyreğinde GSYH İçindeki Payı 

 
Dönem GSYH İçindeki 

Pay (%) 

2010 5.6 

l. çeyrek 5.6 

ll. çeyrek 5.7 

lll. çeyrek 5.4 

lV. çeyrek 5.7 

2011 5.7 

l. çeyrek 5.8 

ll. çeyrek 6.0 



lll. çeyrek 5.5 



Yapım kesimi, tasarım ve uygulama 

açısından, farklı disiplinlerin aynı anda ve 

etkileşim içerisinde çalışması gereken bir 

sektördür. Dolayısıyla iletişim problemlerinin 

olacağı açıktır. İnşaat sektörün Tablo 2’de 

görebileceğimiz GSYH içindeki payının 

oldukça fazla olmasından dolayı, disiplinler 

arası iletişim ve koordinasyon eksikliğinden 

kaynaklanacak her türlü aksamanın, milli 

ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturması 

kaçınılmazdır. Bu sorunların aşılması için 

inşaat sektöründe disiplinler arası iletişimi 

kolaylaştıracak tekniklerin kullanılması 

gereklidir. Bu kapsamda yurtdışı 

uygulamalarında, özellikle gelişmiş ülkelerde 

yoğun bir şekilde kullanılan Yapı Bilgi 

Modellemesi (YBM) sistemi incelenerek 

modelleme çalışması yapılmıştır. 

 

2. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) 

 

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) yapı 

modellemesi, ortak tasarım ve bütünleşik 

proje teslimatı için oluşturulmuş gelişmekte 

olan bir teknolojidir (Yan vd., 2011). Burada 

bütünleşik proje teslimatı ile anlatılmak 

istenen bir inşaat projesinin disiplinler arası 

tüm bölümlerinin (altyapı, üstyapı, elektrik, 

çevre vs.) hazırladığı projelerin bir arada 

birleştirilerek teslim edilmesidir. Yani ortak 

bir dil oluşturarak, tek bir proje halinde yapı 

projesinin detaylandırılmasıdır. 

 

2.1 YBM’nin Sektör Sorunlarına Getirdiği 

Çözüm Önerileri 

Disiplinler arası ortak bir dil oluşturmanın 

gerekliliğinden önceki bölümlerde 

bahsedilmişti. Burada ortak dil ile anlatılmak 

istenen, bir yapıyı çizgilerle ifade ederek 

tasarımcının ya da kullanıcının hayal gücü 

nispetinde bilgiler veren iki boyutlu bilgisayar 

destekli çizim sisteminden farklı olarak yapıyı 

gerçek yapı elemanlarıyla ifade ederek, 

tasarımcı veya kullanıcının hayal gücünün 

gerçeğe uygun bir modelinin 

oluşturulmasıdır. Amaç, birimler arası iletişim 

eksikliğinden ya da iletişimde kopukluk 

olmasa bile uzmanlık alanlarının farklı 

olmasından dolayı ortaya çıkan 

anlaşmazlıkları üretime katılan ya da 

katılacak birimlerin birbirlerini kolayca 

anlayabileceği bir dil oluşturarak ortadan 

kaldırmaktır. Parametrik modelleme ve akıllı 

nesneler ile bu sorunun üstesinden gelinebilir. 

 

2.2 Parametrik Modelleme ve Akıllı 

Nesneler 

Parametrik modelleme kısaca, modeli 

oluşturan tüm nesnelerin birbirleri ile ilişki 

içerisinde olmalarıdır. Programlama aslında 

nesne tabanlı bir programlama olup, 

işlevlerini nesnelerin işlevi üzerine 

kurmuştur. Bir sistem bileşeni üzerinde 

yapılan her değişiklik parametrik modelleme 

sayesinde diğer ilgili sistem bileşenleri 

tarafından algılanır (Sayısal Grafik Basın 

Bülteni, 2011). 

Buna örnek olarak yapılan uygulama 

çalışmasında görebileceğimiz duvar örneğini 

inceleyelim. Şekil 1’in ilk kısmında 2B çizim 

olarak, üç çevresinin çizimi yapılan duvarın 

dördüncü kenarını çizerken son işaretlemeyi 

yapmadan önce dikdörtgen bir çizim 

oluştuğunu görüyoruz. Şekil 1’in diğer 

tarafında da tıklama yapıldıktan sonra duvarın 

nasıl diğer kenarlardaki duvarlarla ilişkisini 

tanıyıp, kendini otomatik olarak 

tamamladığını ve bütün bir duvar oluştuğunu 

görebilmekteyiz.

 

 



 
 

Şekil 1. Parametrik modellemeye örnek olarak duvar modellemesi 

 

2.3 Veritabanı ve Merkezi Bilgi Saklanımı 

Genel olarak, çalışma ofislerinde ve kişisel 

çalışmalarda alışılagelmiş bilgilerin ve 

tarzların kullanımı, farklı tarzda çalışan 

birimlerle uyuşmazlığa neden olmaktadır. 

Ayrıca, gereksiz dokümantasyon ve farklı 

tarzlarda çalışan birimlerden gelen bu 

dokümantasyonların ortak bir alanda 

muhafaza edilmesi de mümkünlüğünü çoğu 

zaman yitirebilmektedir. Çözüm olarak 

çalışanlar kendi alanına giren işlerin 

dokümantasyonunu kendi ortamlarında 

muhafaza etmeyi seçmektedirler. Ancak 

böyle bir ortamda da güncelleme 

durumlarında her birime bu dokümanlar 

ulaşamayabilmekte veya yanlış bilgilerle 

işlemler devam edebilmektedir. Bu gibi 

durumların önüne geçebilmek için YBM, 

ortak bir veritabanı kullanmayı ve üretilen 

bilgilerin, Ofluoğlu (2012) ve Advenser web 

sayfasındaki çalışmalardan derlenen Şekil 

2’dekine benzer merkezi bir ortamda 

toplanmasını sağlamaktadır.

 

 
 

Şekil 2. Merkezi bilgi saklanımı ve ortak veri tabanı 

 

 



Bu sayede projedeki her güncelleme, bütün 

birimlerce aynı anda öğrenilip, her birimin 

yaptığı değişiklik anında diğer birimlere 

aktarılabilecektir.  

 

2.4 YBM Sistemine Geçişteki Zorluklar ve 

Hakkındaki Yanılgılar 

Her yenilikte olduğu gibi bu sistemde de 

değişime  karşı doğal bir dirençle karşı 

karşıya kalınabilmektedir. Bu gibi durumlarda 

yapılacak iyi bir eğitimle bu durumun da 

üstesinden rahatlıkla gelinebilir. Yeni 

sistemin eğitim aşamasında bu iki sistemi iç 

içe kullanmak gerektiği tavsiye edilmektedir. 

Yeni bir çalışma düzenine alışıncaya kadar bu 

şekilde devam edilmeli ve değişime karşı 

bulunan doğal direnç kırılıncaya kadar her iki 

sistem de kullanılmalıdır (E-harita web 

sayfası, 2012). 

Uygulamaya dönük çalışma prensibine sahip 

olan Türk inşaat sektörüne, tasarım 

aşamasında çok fazla zaman ayırmak gereken 

YBM sistemi cazip görülmeyebilir. Ancak, 

sonraki iş adımlarında oluşması muhtemel 

hataları model üzerinden tahminlerle 

minimize etmesi şirketlerin alışık olmadığı bu 

durumun faydalı tarafları arasında 

gösterilebilir. 

Tasarım sırasında edilen masrafların 

artmasının ve sürenin uzaması korkusunun 

şirketler üzerinde olumsuz bir etki 

oluşturması bir diğer zorluk konusu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak önceki 

uygulamalar araştırılsa uzun dönemde bu 

maliyetlerin kara dönüştüğü ve sistemin 

öğrenilmesiyle sürenin de kısaldığı 

görülebilir. Savannah, Georgia’da faliyet 

gösteren Lott + Barber Architects 2004 

yılında YBM sistemini kullanmış ve 

aşağıdaki tabloda CAD sistemiyle bir 

kıyaslama yapmıştır.

 

Tablo 3. Lott + Barber Architects şirketinin kıyaslama tablosu. 

 

İş 

CAD 

(saat) YBM (saat) 

Kazanılan 

Kazanım Oranı Zaman (saat) 

Kavramsal 

tasarım 190 90 100 53% 

Tasarım 

geliştirme 436 220 216 50% 

Dokümantasyon 1023 815 208 20% 

Kontrol ve 

koordinasyon 175 16 159 91% 

Toplam 1,824 1,141 683 37% 

     Tablo 3’de görülen toplam %37 oranında 

zamandan tasarruf edilmesi, YBM’nin 

GSYH’da yüzde 5’in üzerinde payı bulunan 

ve hızlı bir büyüme gösteren Türk inşaat 

sektörüne büyük katkısı olacağını 

göstermektedir. 

Yaşanan bir diğer zorluk ve hatta sistemi 

kullanmaktan vazgeçmeye kadar giden 

yanılgı ise, şirketlerin sistemi ve sistemin 

yazılımlarını kullanmayı öğrendiklerini ve 

eğitime gerek kalmadığı yanılgısına 

çoğunlukla sahip olmalarıdır. Geleneksel 2B 

çizimle çalışan şirketlerin 3B sistemi 

benimseyen YBM’yi de bildikleri sistem gibi 

kullanmaya çalışmaları ve elde edilen 

sonuçları bu yönde yorumlamaya çalışmaları 

başarısızlıkla sonuçlanmakta ve sonuçta 

sistemden vazgeçmeye neden olabilmektedir. 

Yazılımların 3B interaktif görüntü vermesi, 

karar alma aşamalarında kolaylık 

sağlayabileceği gibi ilerde yapılması 

muhtemel hataların da önlenmesine yardımcı 

olabilmektedir. 

 

2.5 YBM’nin Kullanım Alanları 

YBM sistemi sadece binaların yada yapıların  



inşa süreçlerinde kullanılmaz. Ofluoğlu 

(2012) ve sonraki çalışmalarda görüldüğü gibi 

YBM’yi başlıca beş başlık altında incelemek 

mümkündür. 

1. Tasarım sürecinde kullanım, 

2. Yapısal/Çevresel analizlerde 

kullanım, 

3. Bina yapım sürecinde kullanım, 

4. Bina işletiminde kullanım, 

5. CBS kapsamında kullanımı. 

 

Forbes ve Ahmed’in [38]’teki ve sonraki 

çalışmalarda belirtildiği gibi yukarıda verilen 

beş başlık altında bir YBM aşağıdaki amaçlar 

için kullanılabilir: 

 Görselleştirme, 

 Üretim/İşyeri Çizimleri, 

 Otomatik Üretim, 

 Yönetmeliğe ilişkin 

değerlendirmeler, 

 Adli Analiz, 

 Tesis Yönetimi, 

 Maliyet Hesabı, 

 Yapı Dizisi, 

 Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma 

araştırması, 

Acil Durum Yönetimi. 

 

2.6 YBM’nin Sürdürülebilirliğe Katkısı 

Şantiye mobilizasyonu, proje genel düzeyine 

etki edebilecek en önemli etkenlerden bir 

tanesidir. Kullanılacak malzemenin nerelerde 

istihdam edileceği, alanın büyüklüğünün ne 

kadar olacağı, ne kadar süre tutulacağı gibi bir 

çok düzenleme şantiyelerde büyük kolaylık 

sağlamaktadır. Yanlış bir planlama gereksiz 

atık oluşmasına sebep olabilmektedir. YBM 

sistemi hangi malzemenin ne zaman ne kadar 

kullanacağının bilgisini vermeyi hedeflediği 

için, daha tasarım aşamasında bu gibi 

sorunları ortadan kaldırmaktadır. 

Yapı ile ilgili analizler de YBM’nin konusunu 

oluşturmaktadır. Enerji, ışık, akustik, hava, 

malzeme, atık, su, vs. gibi analizler, LEED, 

BREEAM, CASBEE, SBTOOL, 

GREENSTAR vs. gibi sürdürülebilir 

yapıların kriterlerini oluşturmaktadır. YBM 

sistemi bu analizleri de sağlamayı 

hedeflemekte ve sürdürülebilir yapı üretimine 

katkıda bulunmaktadır. 

 

3. Uygulama 

 

Uygulama kapsamında herhangi iki katlı bir 

yapı modellenmiş ve ilk aşama olarak beton 

metraj bilgi sistemi oluşturulması 

hedeflenmiştir. Yapılan bütün modelleme 

işlemleri adım adım anlatılmıştır. 

Akslar çizilmiş ve temel yerleştirilmiştir. 

Şekil 3’te temel modellenirken metraj 

kaleminde malzemenin ne olduğu, işi ve 

metraj hesabında nasıl hesaplanacağı bilgileri 

girilmiştir. Bundan sonraki bütün işlemlerde 

bu tür malzeme ve hesaplama yöntemi her 

kalem için girilmiştir.

 

 
 

Şekil 3. Temel modellemesi ve malzeme tanımlaması 
 



Daha sonra alt döşeme ve kolon modellemesi 

Şekil 4’teki gibi yapılmıştır. Bütün bu 

işlemler sırasında 3B görüntü ile de çizimde 

bir aksaklık olup olmadığı açıkça 

görülebilmektedir.

 

 
 

Şekil 4. Alt döşeme, kolon ve kiriş modellemesi 
 

Bu bölümde dış kaplamalı duvar ve iç 

duvarlar, metraj hesabında kullanılacak tuğla 

malzemesi bilgileri girilerek, dış kapı ve iç 

kapılarla birlikte Şekil 5’teki gibi 

modellenmiştir.

 

 
 

Şekil 5. Duvar ve kapıların modellenmesi 
 

Üst kata geçiş için merdiven modellemesi ve 

akıllı kapı ve pencere komutuyla pencere 

modellemeleri şekil 6’daki gibi yapılmıştır.

 

 



 
 

Şekil 6.  Pencere ve merdiven modellemesi 
 

Mutfak seramiklerinin ve tabanlıkların da şekil 7’deki gibi modellenmesiyle, birinci katın 

yapısal modellemesi bitirilmiştir.

 

 
 

Şekil 7.  Seramik kaplama ve zemin kaplaması modellemesi 

 

Birinci kat için son aşama olarak mutfak 

malzemesinin, yatak odasının, banyoların ve 

salon malzemesinin modellenmesi olarak 

Şekil 8’deki gibi tamamlanmıştır.

 

 



 

 
 

Şekil 8. Mutfak malzemesinin, yatak odası malzemesinin, banyo malzemesinin ve salon malzemesinin 

modellenmesi 
 

Son olarak da diğer kat birinci katta yapılan işlemler yapılarak modellenmiş ve bu işlemden 

sonra metraj oluşturmaya yönelik işlemler yazılımın komutları yardımıyla yapılmıştır. 

 

 
 

Şekil 9. Tüm yapı modeli 

 

 

 



3.1 Metraj Tablolarının Listelenmesi 

 

Çalışma kapsamında oluşturulmuş modelin, 

ilk aşamasından itibaren modele tanıtılmış 

malzeme bilgileriyle birlikte, metraj bilgi 

sistemi kapsamında, miktarlarının listesi 

hesaplatılmıştır. Bu liste oluşturulurken, 

bütün binanın metrajı alınmak istendiği için 

bütün modelin elemanları seçilmiştir. 

İstenildiği taktirde istenilen elemanın metrajı 

alınabilmektedir, şekil 10’daki  ekrandan 

istenilen elemanın seçilmesi yeterlidir. 

Metrajı alınmak istenen birimlerin seçimini 

Şekil 10’da görebiliriz. 

 

 
 

Şekil 10. Metrajı alınmak istenen elemanların 

seçilmesi

 

Tablo 4. Tüm yapının metraj listesi 

 

Proje: AB2013_YBM_BİLDİRİ_ÇALIŞMASI_2013 

Düzenleyen: Durmuş Akkaya 

Tarih / Saat: 01.12.2012  /  15:00 

 Malzeme Pozu Birim Net Metraj 

  Temel betonu m³ 49.608 

  Kolon betonu m³ 23.632 

 kiriş betonu m³ 19.468 

 döşeme betonu m³ 89.023 

 10 cm Duvar m³ 307.755 

 20 cm duvar m³ 167.495 

 Kaba Sıva m² 495.561 

 İnce Sıva m² 693.68 

 Seramik m² 393.793 

 Laminant m² 101.768 

 pencere parapet m 3.42 

 Boya m² 198.119 

 90-220 kapı Adet 11 

 Kapı elemanı Adet 22 

 Düz Merdiven Adet 1 

 WDSCHR_L120

W90 

Adet 2 

 Wanne_Typ_C Adet 4 

 DUNSTABZUG

SHAUB_ 

Adet 2 

 2SITZer_B Adet 2 

 ECKGARNITU

R_A 

Adet 2 

 GECHIRSPUL_

60 

Adet 2 

 HERD_55_TYP

B 

Adet 2 

 KUELSCHRAN

K_55_2 

Adet 2 

 QUADRAT_GR

OSS 

Adet 2 

 SITZGRUPPE 2 Adet 4 

 SPUELBECK_1

40_TY 

Adet 2 

 UNTERSC_L12

0W90 

Adet 2 

 WBDP_90x55K

S 

Adet 4 

 

 

 

 



4. Sonuçlar 

 

İnşaat sektörünün ülke ekonomisindeki 

kaçınılmaz yeri, bu alandaki hata 

olasılıklarını minimuma indirmeyi 

gerektirmektedir. Yapının istenilen 

bölümünün malzeme bilgisi veya tamamında 

kullanılan ya da kullanılacak olan malzeme 

metrajı uygulamada da görebileceğimiz gibi 

hatasız bir şekilde hesaplanabilmektedir. 

Uygulamada da karşılaşılan olası tasarım 

hatalarının da 3B model sayesinde anında 

tespit edilmesi yapım başlamadan, daha 

tasarım aşamasında düzeltme yapılması 

imkânını sağlamaktadır.  Bu sayede YBM 

yardımıyla sonuç olarak elde edilen eksiksiz 

ve doğru veriler sayesinde hak edişlere girdi 

olarak kullanılabilecek bilgiler elde edilmiş 

olur. Yapı denetiminde veri olarak da 

kullanılabileceği için hem hızlı hem de 

güvenilir bir denetim sağlanmış olur. 

Verilerin fiyatlandırılması da bu sayede 

kolayca yapılabileceğinden, tüm yapının ya 

da yapının istenilen kısımlarının maliyeti 

ortaya çıkartılabilir. Tasarımcıya kolay ve 

hatasız tasarım yapma imkânı sunan, 

yükleniciye maliyet kontrollü devir 

yapabilme imkânı veren ve müşteriye de 

sahip olacağı taşınmaz ve içerisindeki 

malzemeler gibi bilgilerin görsel olarak 

sunulması gibi faydaları olan bu sistemin ve 

yazılımlarının inşaat sektöründe kullanımının 

artırılması daha güvenilir bir ticaretin yanı 

sıra, daha şeffaf bir üretimin de oluşmasına 

katkıda bulunacaktır. Şirketlerin rekabet 

avantajı elde etmelerine yardımcı olmasının 

yanı sıra, ülke ekonomisine de doğrudan ve 

dolaylı olarak katkıda bulunulabilir. Yapı 

bilgi sistemini oluşturmaya yönelik ilk 

adımları oluşturan bu modelleme çalışması, 

yapı hakkındaki altyapı, statik-mukavemet 

bilgileri, üstyapısı, içyapısı vb gibi tüm 

sistemlerin oluşturulmasına bir ön hazırlık 

çalışması niteliğindedir.  
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