
BIM yazılımlarının IFC veri değişimi 
standardını kullanabilme yeterlilikleri 
Son otuz yılda BDT sistemlerinin kullanımında büyük ilerlemeler yaşanmıştır. BDT 

programlarının YBM kullanarak çalışması MMÜ endüstrisi açısından oldukça önemlidir. 

BDT programlarının gelişimini şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1) İki Boyutlu (2B) çözümler: Elektronik çizim tahtaları, 

2) Üç Boyutlu (3B) çözümler: Yalnız görselleştirme amaçlı modelleme, 

3) YBM çözümleri: Mimari bilgiyle birleştirilmiş modeller, 

4) Yapı ile uyum: Zamanlama/programlama (4B) ve maliyet (5B) hesabı. 

MMÜ endüstrisinde YBM kavramı, güncel bir çalışma konusudur. YBM’nin geliştirilmesi 

için yapılan çalışmalar, daha sağlıklı ve hızlı veri değişimi ve paylaşımının 

gerçekleştirilmesine, veri paylaşımındaki sorunların ortadan kalkmasına, işbirliği ortamındaki 

iletişimin ve koordinasyonun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Yapı Bilgi Modeli (Building Information Model/BIM), IAI tarafından geliştirilen terimler 

sözlüğünde üç şekilde tanımlanmaktadır: 

1) Birlikte işlerlik için, açık standartlar üzerine kurulu, bir yapının fiziksel ve fonksiyonel 
özelliklerinin paylaşılan sayısal sunumu, 

2) Yapının ömrü boyunca, karar almaya güvenli bir temel oluşturan, bina hakkındaki 
paylaşılan bilgi kaynağı, 

3) Temel amacı ortakların rollerine göre ve rollerini destekleyecek şekilde bilgiyi 
eklemek, çıkarmak, yenilemek ve değiştirmek olan, yapının ömrünün değişik 
aşamalarında değişik ortaklar arasında işbirliğidir. 

YBM, yeni bir yapı tasarım ve belgeleme yöntemidir. YBM terimi, bir yapının tasarım, üretim 

ve yönetim bilgisinin oluşturulmasını ve kullanılmasını içermektedir. YBM yazılımları, nesne 

yönelimli (object-oriented) yöntemler kullanılarak geliştirilmektedir. YBM’nin içeriği 

şunlardan oluşmaktadır: 

1) Fiziksel nesneler (kapı, pencere, boru, valf, kolon, kiriş vb.), 

2) Mekanlar (tüm iç ve dış mekanlar), 

3) Tasarım, üretim, bakım süreçleri, 

4) Katılımcılar (organizasyonlar, firmalar, kişiler), 

5) Nesneler arasındaki ilişkiler (Haagenrud vd., 2008). 



YBM, geometri, mekânsal ilişkiler, coğrafik bilgi, yapı elemanlarının özellik bilgilerini hep 

birlikte içermektedir. Ayrıca, analiz ve modelleme sonuçlarını da saklayabilmektedir. 

Bunların yanı sıra, bir yapının yaşam döngüsüyle ilgili her türlü bilgi YBM’de 

tanımlanabilmekte ve saklanabilmektedir (Haagenrud vd., 2008). 

YBM, tüm bilgilerin üç boyutlu ve dijital olarak saklandığı bir havuzdur. Tekil bir veritabanı 

olarak çalışan YBM’ye ortak ve genel bilgilerin dışında, katılımcılar tarafından da bilgiler 

eklenebilmektedir. Ayrıca, katılımcılar bu veritabanına istedikleri zaman ve yerden 

ulaşabilmektedir.  

Kiviniemi vd. (2007), MMÜ ve MMÜ+HY endüstrilerinin giderek artan bir şekilde YBM 

kavramını öğrenmeye ve kullanmaya başladığını ve tasarım süreci elemanları içinde YBM 

teknolojilerine en hızlı adapte olanların mimarlar olduğunu belirtmektedir.  

Başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere, pek çok ülke YBM konusunda kendi standartlarını 

geliştirmiştir. Amerika’da National BIM Standarts (NBIMS, 2008), Norveç’te 

buildingSMART (NO 2008), Avustralya’da CRC Construction Innovation (CRC CI 2008), 

Danimarka’da DK (DK 2008) en bilinen ulusal YBM standartlarıdır. Bunların dışında 

Amerika’da GSA (GSA 2008), Finlandiya’da Senate Properties (Senate 2007) ve Norveç’te 

Statsbygg (Statsbygg 2007) olarak adlandırlan bazı başka YBM gereklilikleri de 

bulunmaktadır.  

YBM ile ilgili çalışmalar, özellikle MMÜ+HY sektöründe kullanılan birlikte işlerlik 

yazılımlarının gelişimiyle hız kazanmıştır.  

Yazılımlar arasında IFC modeli aracılığıyla dosya alınır veya verilirken, her yazılım farklı bir 

IFC arayüzü kullanmaktadır. Farklı yazılımların IFC modelini almakta ve vermekteki 

özelliklerinin birbirleriyle karşılaştırılması şu başlıklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir: 

• Geometri (basit veya karmaşık), 
• Nesne tipi, 
• Kompozit duvar, 
• Katlar, boşluklar ve diğer duvarlar arası ilişki, 
• Özellikler, isim, malzeme tipi gibi. 
IFC’nin son sürümü olan IFC 2x, BDT yazılımlarının bir bölümü tarafından desteklenmekle 

birlikte, henüz tüm yazılımlara adapte edilememiştir. Ayrıca, IAI tarafından onaylanmamış 

olan yazılımların IFC’yi desteklemesi söz konusu değildir. Bu nedenden dolayı yazılımlar 

arası dosya paylaşımında sorunlar çıkabilmektedir. Onaylanmamış yazılımlar ile dosya 

paylaşımı sırasında eleman özelliklerinin tamamı hatasız bir şekilde aktarılamamaktadır.  



Bazı mevcut 3B BDT programları ile IFC modelinin ilişkisi şu şekilde özetlenebilir (5). 

• Autodesk Architectural Desktop nesneleri özellikleri ile birlikte dışa aktarabilmek 
amacıyla, nesnelerin özelliklerini yaratılırken üzerine eklemektedir. Fakat nesnelerin 
özellikleri ADT’nin (Architectural Desktop Tool) stil düzenleyicisi ile 
hazırlandığından IFC üzerinde bu özellik bilgilerinin geçerli olması için, nesneyi dışa 
vermeden önce bu özelliği aktive etmek gerekmektedir, 

• ArchiCAD yazılımında ise duvar içerisinde bir boşluk açmak başarısız sonuçlar 
vermektedir. Bu yüzden karmaşık geometri yaratma yeteneği sınırlıdır. Boşluk yazılım 
içerisinde yüksek detay modunda yaratılabilmektedir. Özelliklerin IFC ile 
taşınabilmesi için ‘ayarlar’ içerisinden IFC’nin aktive edilmesi gerekmektedir, 

• Bentley Architecture yazılımının, nesnelerin IFC’ye verilmesi için ‘ifcmapping.set’ 
dosyasını kullanması gerekmektedir. Bu dışa aktarım ‘IFC Mapping’ tuşu kullanılarak 
gerçekleştirilebilmektedir. Kompozit bir duvarın dışa aktarımında her katmanın aynı 
grafik grubunda bulunuyor olması gerekmektedir, 

• Autodesk Revit Building yazılımı henüz IFC modelini içe aktaramamaktadır. Bu 
sebeple yazılımın IFC’yi dışa aktarımı incelenmiştir. ArchiCad’de olduğu gibi duvar 
içerisinde bir boşluk açmak Revit’te de problemlidir. Bu da karmaşık nesneler 
yaratmayı zorlaştırmaktadır, 

• Tekla Structures, IFC modelini sadece içe alabilmektedir. Tekla, inşaat hesaplarının 
yapıldığı bir yazılım olduğundan kompozit bir duvar yaratmak olanaksızdır bunun 
yerine tek bir malzemeye sahip bir duvar yaratılabilmektedir. 

 

MMÜ+HY sektöründe projeler üzerindeki farklı uygulamalar arasında model tabanlı veri 

değişimine (model-based data exchange) duyulan gereklilik, IFC ile uyumlu uygulamaların 

kullanımında radikal bir değişikliğin oluşmasına neden olmuştur. 2007 yılına kadar IFC, çok 

sınırlı sayıda uygulamada kullanılmış, genelde araştırma projeleri veya pilot projelerde 

kullanımı gerçekleşmiştir. Araştırma projelerinde uzmanları çalışma grubuna dâhil ederek 

teknik problemleri en aza indirmek sözkonusu iken, gerçek uygulama projelerinde uzmanlar 

ile çalışmak düşük bir olasılıktır. Bu projelerde kullanılan yazılımların büyük bir kısmı IFC 

ile uyumlu olmakla birlikte, veri değişiminde bazı sorunlar yaşandığı bilinmektedir 

(Kiviniemi vd., 2008). 

IFC sertifikasyonunun niteliksel problemlerini ve IFC sertifikalı yazılımların veri değişimi 

problemlerini araştırmak üzere gerçekleştirilen bir araştırmada IFC 2x3 üzerinde problem 

analizi yapılmıştır (Kiviniemi, 2007). 

IFC’nin en son sertifikasyon süreci, IFC 2x3’ün Extended Coordination View özelliğine 

dayalı olarak belirlenmektedir. IAI’nın resmi Internet sitesinden elde edilen bilgilere göre, 10 

adet yazılım sertikasyon sürecini “kalan konular yakın gelecekte çözümlenecektir” ibaresi ile 

geçmiştir. (Kiviniemi, 2007). 



Günümüzde gelinen noktada IFC, en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören yapı veri modeli 

olmakla birlikte, karmaşık durumlarda birlikte işlerlik çözümleri üretmesi söz konusu 

değildir: 

• 1)IFC’ye dayalı veri değişimi, ürün verilerinin değişiminden proje yönetimi 
bilgilerinin değişimine doğru gelişmelidir, 

• 2) IFC’nin içeriği, tekil yapı ölçeğinden inşaat altyapısının tüm öğelerini içeren geniş 
bir ölçeğe doğru gelişmelidir, 

• IFC’ye dayalı veri değişimi, durağan kapsamlı veri stüktüründen dinamik 
genişletilebilir veri strüktürüne ve kullanımına doğru gelişmelidir, 

• Entegrasyon çözümleri, yalnızca homojen yapılı ve model tabanlı bilgileri değil, 
çeşitli bilgi biçimlerinin oluşturduğu heterojen bilgi gruplarını da içerecek şekilde 
gelişmelidir, 

• IFC teknolojilerini geliştirmekte kullanılan yöntem, her türlü veri değişimi 
senaryosunun geliştirilmesine imkân verecek modülerliği sağlayacak şekilde yeniden 
tasarlanmalıdır, 

• IFC’nin entegrasyonu, dosya tabanlı değişimden sistem çözümlerinin paylaşılmasına 
doğru ilerleme göstermelidir, 

• IFC ile ilgili standartlar, veri değişiminin içeriği hakkında bilgi vermenin yanı sıra, 
veri değişimini oluşturan hareketin yapısı hakkında da bilgi verecek şekilde 
geliştirilmelidir, 

• IFC tabanlı yaklaşımlar, birlikte işlerlik kavramını ve entegre sistemleri kapsayacak 
şekilde ele alınmalıdır, 

• Model tabanlı yaklaşımlar, özellikle belge yönetimi, işakışı yönetimi, bilgi yönetimi, 
e-ticaret gibi konularla ilgili enformasyon teknolojileri ile entegre edilerek 
geliştirilmelidir, 

• Birlikte işlerlik çözümlerini mevcut endüstri pratiğine uygulamaya çalışmaya ek 
olarak, entegre sistemlerin kullanımına ivme kazandıracak yeni proje organizasyonu 
ve yönetimi şekilleri geliştirilmelidir.  

 

IFC veri modeli, yalnızca belirli bir uygulama ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır ve 

varlıklar arasında doğrudan bir ilişki olmadığından soyuttur.EXPRESS ile tanımlanan ilişkiler 

dolaylı bir şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım varlıkların farklı uygulamalarda birbirleriyle 

tanımlanan özel duruma uygun olarak ilişkilendirilmesine izin verir.  

ArchiCAD ve Autodesk Revit gibi BIM yazılımlarında bu yaklaşımın tam tersi 

görülmektedir. Bu yazılımlarda, yazılımın kendi ürettiği veriler uygulama ile doğrudan 

ilişkilidir. Herhangi bir dosya formatının boyutu, bu formatın veri modelinin yapısı ile ilişkili 

olduğundan, bir IFC dosyasının içerdiği veri boyutu ile aynı veriyi içeren bir ArchiCAD veya 



Autodesk Revit dosyasının boyutu farklılık göstermektedir. Bir IFC dosyası, bir ArchiCAD 

veya Autodesk Revit dosyasına göre daha fazla veri içerdiğinden daha büyük boyuta sahiptir.  

Farklı veri modelleri verileri farklı biçimde yapılandırdığından, verileri bir modelden diğerine 

aktarırken bütün verileri aktarmak mümkün olmamaktadır. Örneğin, ArchiCAD, IFC 

modelinden tüm mimarlık ve mühendislik varlıklarını aktarabilir ancak aktarmanın 

gerçekleşemediği pek çok varlık vardır. Tersi durumda IFC modeli de, ArchiCAD’deki bina 

modeline ait tüm çizimleri veya ilgili belgeleri destekleyemez.  

IFC,  bir nesnenin yazılımlar arasında tüm özellikleri ile birlikte paylaşımını sağlayabilir. Bu 

konuyla ilgili yapılan bir çalışmada yazılımların IFC ile uyumu ve IFC aracılığıyla 

birbirleriyle kurduğu ilişki ele alınmıştır. Tuğla, beton ve yalıtım malzemeleriyle 

oluşturulmuş birkaç duvar, duvarların oturduğu bir döşeme, duvarlar üzerinde bir adet kapı ve 

bir adet pencere boşluğu bulunan basit bir model IFC kullanılarak hazırlanmıştır (Bazjanac, 

2004).  Archicad ve Revit’in IFC uyumluluklarını Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Sonuç 

IFC’den veri alırken ve veri aktarırken kayıplar meydana gelebilir. IFC modeli kullanırken 

farklı uygulamalar arasında tamamen birlikte işlerlik sağlamak,  IFC’nin tüm veri modelleri 

ile uyumlu olmasını gerektirmektedir. Bu durum, günümüz teknolojisiyle hemen hemen 

imkânsızdır. 

 

 



A R C H I C A D  

 

Kullanılan model 

Kaydedilen IFC dosyası 

Temel Geometri --------------------------------------------------- Kaydedildi 
Karmaşık Geometri ------------------------------------------------ Kaydedildi 
Nesne Türü ------------------------------------------------------- Kaydedildi 
Kompozit Duvar --------------------------------------------------- Kaydedildi 
İlişkiler -------------------------------------------------------- Kaydedildi 
Özellikler ------------------------------------------------------- Kaydedildi 

Açılan IFC Dosyası 

ArchiCAD 

Temel Geometri ------------------------------------------------------- Açıldı 
Karmaşık Geometri --------------------------------------------------------- - 
Nesne Türü ----------------------------------------------------------- Açıldı  
Kompozit Duvar ------------------------------------------------------- Açıldı 
İlişkiler ------------------------------------------------------------ Açıldı 
Özellikler ----------------------------------------------------------- Açıldı 
 
Tablo 1 



A U T O D E S K  R E V I T  B U I L D I N G   

  

Kullanılan model 

Kaydedilen IFC dosyası   

Temel Geometri --------------------------------------------------- Kaydedildi   
Karmaşık Geometri --------------------------------------------------------- -   
Nesne Türü ------------------------------------------------------- Kaydedildi   
Kompozit Duvar --------------------------------------------------- Kaydedildi   
İlişkiler ------------------------------------------------------ Kaydedilmedi   
Özellikler ------------------------------------------------------- Kaydedildi   

Açılan IFC Dosyası 

ArchiCAD 

Temel Geometri ------------------------------------------------------- Açıldı 
Karmaşık Geometri --------------------------------------------------------- - 
Nesne Türü ----------------------------------------------------------- Açıldı  
Kompozit Duvar ------------------------------------------------------- Açıldı 
İlişkiler --------------------------------------------------------- Açılamadı 
Özellikler ----------------------------------------------------------- Açıldı 
 
Tablo 2 


