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Önsöz  

BIM ve dijital tasarım teknolojileri ile ilgili profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan 
disiplinlerarası bir platform olarak hayata geçen BIMgenius, bugün 900’e yakın takipçisi ile yapı 
sektörünün problemlerine çözümler arayan bir topluluğa dönüştü. Bu çalışma başlangıçta 
BIMgenius etkinliklerine yön vermek amacıyla hazırladığımız bir anket çalışmasını temel 
almasına rağmen topladığımız veri etkinliklerimizi doğru yönlendirmekten çok daha fazlasını ifade 
ettiğinden BIM ile ilgili genel eğilim ve beklentileri anlamak adına sonuçları Türkiye Yapı Sektörü 
ile paylaşmaya karar verdik. Böylelikle, daha önce farklı konferans ve etkinliklerde sunduğumuz 
sonuçları yazılı olarak yayınlamamızı isteyen akademisyen, araştırmacı ve BIMgenius 
takipçilerinin isteklerini biraz geç kalmış olsak bile yerine getirmiş oluyoruz. Bu çalışmanın ortaya 
çıkmasına vesile olan BIMgenius platformu kurucularından Ümit Balaban’a, anket sorularının 
dağıtılmasına yardımcı olan ve sonuçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Tuğba 
Başer’e, anket sorularının MMO üzerinden dağıtılmasına yardımcı olan Ahmet Akçakaya’ya, 
anket çalışmasına destek veren BIMgenius takipçileri ve yapı profesyonellerine bu vesileyle tekrar 
teşekkür ediyorum. BIMgenius topluluğu olarak bu çalışmanın gelecek yıllarda devam edecek 
benzer çalışmalar için bir başlangıç noktası olmasını umuyoruz. Unutmamak lazım ki 
ölçemediğimiz şeyi geliştiremeyiz.  

 

Utku Başyazıcı 

BIMgenius Topluluğu Kurucusu  
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1 Giriş  

Özellikle geçtiğimiz birkaç yılda dünyadaki genel eğilimlere paralel 
olarak ülkemizde de yapı sektöründe genel olarak dijitalleşme, özel 
olarak BIM(Building Information Modeling) teknolojisinin kullanımı 
yoğun olarak tartışılmaya başlamıştır. BIM teknolojisinin kavramsal 
düzeyde ortaya çıkışının temelleri 1980’li yıllar öncesinde atılmış olsa 
bile, temel dönüşümün 1994 yılında başladığını söylemek yanlış 
olmaz. 1994 yılında ünlü bilim tarihçisi ve televizyoncu James 
Burke 1 , yapı tasarımı için bir değişimin başlangıcı olarak kabul 
edilebilecek ve bugün BuildingSMART2 ismi ile bildiğimiz Alliance of 
Interoperability oluşumunu The End of Babel3 videosu ile tanıtarak 
yapı sektöründe bir anlayış değişikliğini haber vermişti. Bugün 
BuildingSMART ismiyle uluslararası bir organizasyon haline gelen 
Alliance of Interoperability başlangıçta, tasarım ve imalat süreçlerini 
dijitalleştirmek ve sektörün geleceğine yatırım yapmak üzere bir 
araya gelen farklı disiplinlerden 12 şirketten oluşuyordu. BIM 
teknolojisinin temel açık veri formatı olan IFC standardı bu oluşumun 
yarattığı ivme ile geliştirilmeye başlandı ve 2013 yılında ise ISO 
167394 standart numarasıyla yayınlanarak uluslararası kabul gördü.  

Yapı sektörü özelinde CAD teknolojisinden BIM teknolojisine geçişin 
başlangıcı olarak kabul edilebilecek 1994 yılından bugüne olumlu 
gelişmeler olmasına rağmen hem ülkemizde hem de dünyada yapı 
sektörü halen teknolojik yenilikleri uygulama ve dijitalleşme 
konusunda oldukça geride. Örneğin, 1990'lı yılların ortasından 
itibaren imalat sektöründe verimlilik neredeyse iki katına çıkarken 
yapı sektöründe ise sabit bir seyir izliyor.  

Yapı sektörü imalat sektörünün verimlilik artış trendinin çok uzağında 
ancak dünyada daha fazla işgücü ve kapital gerektiren projelerin 
sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu noktada sektörün dijitalleşme 
anlamında performansına baktığımızda ise McKinsey'in Imagining 
Construction's Digital Future 5  isimli çalışmasına göre tarım ve 
hayvancılıktan sonra dijitalleşme konusunda en başarısız sektör 
genel anlamıyla yapı sektörü. Accenture’un 2015 yılında hazırladığı 
Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Sonuçları raporunda da 
benzer bir tablo görmek mümkün6. 

Tüm göstergeler yapı sektöründe dijital dönüşüm ve iş yapış 
şekillerinde anlayış değişikliğinin bir zorunluluk olduğunu işaret 
ediyor. Bu noktadan hareketle BIMgenius 7  topluluğu olarak yapı 
sektöründe dijital dönüşümün bir ayağını temsil eden BIM 
teknolojisinin kullanımı konusunda durum tespiti yapmak amacıyla 
hazırladığımız Türkiye BIM Raporu’nun önümüzdeki fırsat ve 
problemleri anlamak açısından başlangıç noktası olacağını 
umuyoruz.   

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/James_Burke_(science_historian) 
2 https://www.buildingsmart.org/ 
3 https://www.youtube.com/watch?v=g_jmGQvr6dQ 
4 ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 

management industries 

 

Şekil 1 Yapı sektöründe verimliliğin değişimi8 

  

  

5 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future 
6 http://www.tbv.org.tr/core/uploads/page/document/1100_18031611540.pdf 
7 https://www.bimgenius.org/ 
8 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Burke_(science_historian)
https://www.buildingsmart.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g_jmGQvr6dQ
ISO%2016739%20Industry%20Foundation%20Classes%20(IFC)%20for%20data%20sharing%20in%20the%20construction%20and%20facility%20management%20industries
ISO%2016739%20Industry%20Foundation%20Classes%20(IFC)%20for%20data%20sharing%20in%20the%20construction%20and%20facility%20management%20industries
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future
http://www.tbv.org.tr/core/uploads/page/document/1100_18031611540.pdf
https://www.bimgenius.org/
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative
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2 Türkiye BIM Raporu  

2.1 Araştırma Yöntemi  

Bu araştırma, BIM teknolojisinin kullanımı ile ilgili problemler ve 
beklentileri anlamak amacıyla hazırlanmış bir anket çalışmasını 
temel almaktadır. Araştırmanın temel motivasyonu ülkemizde yapı 
sektörünün BIM teknolojisinin kullanımı açısından durumunu 
anlamak, bu konuda farkındalığı arttırmak için neler yapılabileceğini 
tespit etmek ve en önemlisi deneyimli insan kaynağının nasıl 
yetiştirilebileceği konusunda bir ipucu yakalamaktır.  

Araştırmaya temel olan anket soruları Google Forms platformunda 
hazırlanmış ve anket katılımcılarına dijital ortamda dağıtılarak 
yanıtların değerlendirilmesi yine dijital ortamda yapılmıştır. Makine 
Mühendisleri Odası ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
çalışmaya kurumsal destek vererek anketi üyelerine dağıtmıştır.  

2.2 Katılımcı Profilinin Değerlendirilmesi  

Anket katılımcılarının sektör içerisindeki dağılımı incelendiğinde, 
çoğunluğunun konut dışı binalar sektöründe yoğunlaştığı 
görülmektedir. Katılımcı profiline bakıldığında konut sektörü özelinde 
gözlenen genel olarak teknolojik yeniliklere, özel olarak BIM temelli 
tasarım ve imalat yöntemlerinin kullanıma olan ilgisizliğin anket 
çalışmasınada yansıdığı anlaşılmaktadır.   

Katılımcıların coğrafi dağılımı incelendiğinde de ağırlıklı olarak konut 
üretiminin olduğu illerde ankete herhangi bir ilgi olmadığı veya kısıtlı 
ilgili olduğu görülmektedir. Beklendiği gibi anket çalışmasına katılım 
konusunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi iller başı 
çekmektedir. Büyük illerdeki beklenen görüntüye rağmen, Çorum, 
Eskişehir, Erzurum, Balıkesir gibi BIM temelli herhangi bir özel 
projenin yürütülmediği illerden de ankete katılım olması hem BIM 
teknolojisine genel ilgili anlamında hem de anketin dağıtılması 
konusunda başarılı olunup olmadığı konusunda pozitif bir işaret 
vermektedir.  
 
Bunun yanında Kayseri, Gaziantep gibi proje çeşitliliği anlamında 
potansiyeli olan illerden yapı profesyonellerine anket çalışması ile 
ilgili ulaşılmasına rağmen yanıt alınamamıştır. Diğer Anadolu 
illerinden ise Kocaeli ve Adana ise hem anket çalışmasına hem de 
BIM teknolojisine olan ilgi anlamında öne çıkmaktadır. Mevcut 
tabloya bakıldığında ticari gayrimenkul projelerinin (ofis, oteli 
alışveriş merkezi vb.) yoğunlukta olduğu ya da BIM teknolojisinin 
uygulanması konusunda inisiyatif alınan kamu altyapı projelerinin 
devam ettiği illerde hem anket çalışmasına hem de BIM teknolojisine 
ilgi olduğu görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 

Tablo 1 Anket katılımcılarının sektörel dağılımı 

 
 

Şekil 2 Anket katılımcılarının coğrafi dağılımı 
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2.3 Meslek Gruplarının Değerlendirilmesi  

Anket katılımcıları meslek gruplarına göre değerlendirildiğine 
katılımcıların ağırlığının mimar olduğu görülmektedir. Bu sonuç 
sektörde gözlemlediğimiz BIM teknolojisine mimarlık disiplini temelli 
ilgiye paraleldir. Mühendislik disiplinlerine bakıldığında ise katılımcı 
yüzdelerine göre sırasıyla, makine, inşaat ve elektrik mühendisliği 
disiplinleri anket çalışmasına katılım göstermiştir. Her bir disiplin 
kendi içerisinde değerlendirildiğinde BIM deneyimi en yüksek olan 
meslek grubu yine mimari disiplin olmakta, buna karşılık elektrik ve 
inşaat mühendisliği disiplinleri ise sektördeki genel görüntüye paralel 
olarak BIM uygulamalarına en az ilgi gösteren meslek grupları olarak 
öne çıkmaktadır.  

Katılımcıların meslek gruplarının tespiti çalışmanın en az yoruma 
ihtiyaç duyan kısmı olmasına rağmen, anket katılımcılarının form 
girdisi olarak meslekleri yerine unvanlarını veya BIM ile ilgili aldıkları 
sertifikaları yazmaları nedeniyle bazı yanıtlar için meslek tespiti 
konusunda ilave araştırma yapılması gerekmiştir.  

Sektörde BIM konusunda yetişmiş profesyonellerin azlığı dikkate 
alındığında yanıtlara yansıyan, Autodesk Expert Elite, BIM Expert, 
BIM Supervisor, BIM Designer gibi yaratılmış mesleklerin veya 
sertifikaların meslek gibi gösterilmesinin nedeni anlaşılır olmaktadır. 
Bu noktada yapı sektörünün dijitalleşmesinin önemli bir ayağı olan 
BIM teknolojisi ile ilgili insan kaynağının nasıl sağlanacağı veya 
mevcut insan kaynağının niteliğinin bu anlamda nasıl ölçüleceği 
sorusu önem arz etmektedir.  

Meslek grupları açısından vurgulanması gereken bir diğer nokta 
akademisyen eğilimleridir. Maalesef bu araştırmaya sadece 2 
akademisyen katıldığından veya anketin akademik çevrede 
dağıtılması konusunda başarısız olunduğundan anketin 
akademisyenlerin eğilimleri hususunda fikir verdiği söylenemez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 Anket katılımcılarının mesleki dağılımı 

 

 
Tablo 3 Anket katılımcılarının disiplin bazında dağılımı 

 

Tablo 4 Anket katılımcılarının disiplin ve BIM deneyimi bazında dağılımı 
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2.4 BIM Deneyimi ve Kurum Büyüklüğü  

Anket katılımcılarının çoğunluğu BIM deneyimi olduğunu belirtmekte 
ve bu deneyiminin kurum büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu 
anlaşılmaktadır. Anket katılımcılarının %59’u, 30 veya üzeri çalışana 
sahip şirketlerde çalışırken, BIM deneyimine sahip kadroların 
çoğunluğununda yine 30 veya üzeri çalışana sahip şirketlerde 
istihdam edildiği görülmektedir. Örneğin, 5 yıldan fazla BIM deneyimi 
olduğunu söyleyenlerin %57’si 30 ve üzeri çalışana sahip şirketlerde 
istihdam edilmektedir.  

Buradan hareketle BIM’in uygulanmasının bir organizasyon problemi 
olduğu ve organizasyon yeteneği yüksek şirketlerde BIM’in daha 
kolay hayata geçirildiği tespiti yapılabilir. Raporun ilgili bölümlerinde 
görüleceği gibi ağırlıklı olarak parçalı bir görüntü veren Türkiye Yapı 
Sektörü’nde BIM uygulamaları konusunda başarılı olmuş şirketlerin 
multidisipliner organizasyon yapısını hayata geçirebilmiş ve 
kurumsallaşmış şirketler olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 Anket katılımcılarının BIM deneyimi  

 

Tablo 6 Çalışılan kurum büyüklüğü 

 

Tablo 7 Çalışılan kurum büyüklüğü ile BIM deneyimi ilişkisi 

 
Tablo 8 Çalışılan kurum büyüklüğü ilişkisi ile 5 yıl BIM deneyimi ilişkisi  
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2.5 BIM Deneyiminin coğrafi dağılımı  

Anket katılımcılarının BIM deneyiminin coğrafi dağılımına 
bakıldığında beklendiği gibi BIM konusunda deneyimin İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde yoğunlaştığı görülmektedir. 
5 yıldan daha fazla BIM deneyimi olanların coğrafi dağılıma 
bakıldığında ise yine İstanbul’un öne çıktığı sırasıyla Ankara, İzmir 
ve Bursa gibi illerde deneyimli kadroların çok düşük yüzdelerle bile 
olsa kümelendiği anlaşılmaktadır.   

BIM kullanımı veya deneyimi açısından anket sonuçlarının oldukça 
olumlu bir tablo ortaya çıkarması, katılımcılar açısından genel kabul 
görmüş BIM tarifinin ne olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu 
noktada katılımcıların deneyim başlığı altındaki yanıtlarının Bölüm 
2.12’de ele aldığımız BIM ile ilgili standart ve kavramlar konusundaki 
farkındalıkları ile birlikte ele alınmaları gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 BIM kullanımının coğrafi dağılımı 

 

 

Şekil 4 5 Yıldan fazla BIM deneyimi olanların coğrafi dağılımı 
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2.6 BIM Kullanımı ve farkındalığı  

Anket katılımcılarına projelerinde BIM kullanıp kullanmadıkları 
sorulduğunda %54 gibi bir oranla projelerinde BIM kullandıkları yanıtı 
alınmıştır. Öncelikle sonuçların olumlu yanı değerlendirilirse, 
projelerinde BIM kullanmayı planlamayanlar %1.58 gibi bir oran ile 
oldukça marjinal kalmıştır. Dolayısıyla BIM ile ilgili genel bir 
farkındalık olduğu ve BIM kullanmayı planlayanlar ile birlikte 
değerlendirildiğinde BIM dönüşümünün genel kabul gördüğü 
söylenebilir. Elbette Bölüm 2.2’de belirtildiği gibi Konut Sektörü bu 
yorumun dışındadır.  

Bu araştırma sonucu ortaya çıkan görece olumlu sonuçların 
sebepleri incelendiğinde yapı profesyonellerinin BIM kavramını 
tanımlama şekillerindeki farklar, meslek tanımında olduğu gibi 
yapılan işi abartma eğilimi, 3D modelleme ile BIM’in karıştırılması, 
belirli bir yazılım ile iş yapmayı BIM olarak tanımlama ve anket 
yönetiminden kaynaklı aynı şirketten gelen yanıtların sonuçları pozitif 
yönde saptırma eğilimi gibi çeşitli nedenler sıralanabilir. Özellikle 
aynı şirketten blok şeklinde yanıt gelmesinin önlenmesi için ilgili 
şirketi temsil edecek bir veya birkaç kişinin anketi doldurması 
istenmiş, dolayısıyla şirket eğilimlerinin sektörel gerçeklerin önüne 
geçmesi önlenmeye çalışılmıştır.  

BIM deneyimi ile çalışılan kurum büyüklüğü arasındaki ilişkiye paralel 
olarak, projelerimizde BIM kullanıyoruz diyenlerin oranı 30 ve üzeri 
çalışana sahip şirketlerde daha fazladır. Dolayısıyla BIM kullanımına 
geçişte başarının organizasyon yeteneği ile ilişkisinin yüksek olduğu 
bu soruyla da doğrulanmaktadır.  

Spekülatif yorumlardan ayıklanmış BIM kullanım yüzdesinin ne 
olduğu sorusu değerlendirildiğinde ise multidisipliner BIM 
kullanımının ne olabileceğine bakılması gerekmektedir. BIM kullanım 
oranları disiplin bazında incelendiğinde elektrik mühendisliği 
disiplininde BIM kullanım oranı %5,6 olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla multidispliner anlamda BIM kullanımının %5 veya altında 
olduğu söylenebilir. Tablo 11 detaylı olarak incelendiğinde temel 
eğilimlerin tabloya yansıdığı görülmektedir. Gerçekten de mimarlık 
disiplini BIM kullanımı konusunda inisiyatifi elinde tutmaktadır. Mimar 
olan anket katılımcılarından hiçbirisi projelerimizde BIM kullanmayı 
planlamıyoruz şeklinde bir yanıt vermemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9 BIM Kullanımı yüzdesi 

 

Tablo 10 BIM Kullanımı ve kurum büyüklüğü ilişkisi 

 

Tablo 11 BIM Kullanımının disiplin bazında dağılımı 
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2.7 BIM Olgunluk Seviyesi  

Anket katılımcılarından çalıştıkları projelerin BIM açısından 
olgunluğunu değerlendirilmeleri istendiğinde %40,38 oranında 
çalıştığım projelerde BIM uygulanmıyor cevabı alınmıştır. Tablo 9’da 
ise projelerimizde BIM kullanıyoruz diyenlerin oranının %54,26 
olduğu görülmektedir.  

BIM kullanımının tespiti açısından da bir kontrol sorusu olarak 
tanımlanabilecek BIM olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi ile ilgili 
sorulara verilen cevaplar çelişkili bir tablo ortaya çıkarmıştır. BIM 
kullanmıyoruz diyenler %45,74(olumsuz yanıtlar ve bugün itibariyle 
BIM kullanmayanların toplamı) olmasına rağmen, BIM uygulanmıyor 
diyenler %40,38’de kalmıştır. Bu çelişkinin sebebi tekil cevaplar 
incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Multidisipliner firmalardan gelen 
yanıtlarda, projelerimizde BIM kullanmıyoruz yanıtı verenlerin bir 
kısmının çalıştığım projelerde BIM uygulanıyor yanıtı verdiği 
görülmektedir. Dolayısıyla aynı şirket içerisinde bazı disiplinler BIM 
temelli çalışmasına rağmen diğer disiplinlerin henüz bu geçişi 
yapmadığı söylenebilir. Aslında BIM olgunluk seviyesi ile ilgili yanıtlar 
bu ve benzeri durumları temsil edecek kombinasyonları içermesine 
rağmen, kendi disiplini BIM ile çalışan anket katılımcılarının bir 
kısmının, tüm projelerimizde BIM kullanmıyoruz ancak disiplin 
bazında kullanıyoruz gibi bir mantıkla çalıştığım projelerde BIM 
uygulanıyor şeklinde cevap vermeyi tercih ettiği varsayılabilir.  

BIM uygulanan projelerin deneyim bazında dağılımına bakıldığında 
ise ağırlıklı olarak 1-3 yıl BIM deneyimi olanların tek veya çok disiplinli 
şekilde projelerimizde BIM uygulanıyor cevabı verdiği görülmektedir. 
BIM olgunluğu disiplin bazında değerlendirildiğinde ise mimari ve 
kısmen makine mühendisliği disiplinlerinin ön plana çıkmakta inşaat 
ve elektrik mühendisliği disiplinleri ise sırasıyla makine mühendisliği 
disiplinini takip etmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12 Projelerin BIM olgunluk seviyesi  

 

Tablo 13 BIM olgunluğunun deneyim bazında dağılımı  

 

Tablo 14 BIM olgunluğunun disiplin bazında dağılımı  
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2.8 Kullanılan Temel Yazılımlar  

Temel BIM platformunun ne olduğu, disiplin bazında yazılım 
tercihleri, BIM süreçlerinin nasıl yönetildiği gibi sorular herhangi bir 
organizasyonun BIM temelli çalışma yöntemlerini nasıl uygulamaya 
geçirdiğini anlamamız açısından önemlidir. Tercih edilen temel 
yazılım platformları incelendiğinde Autodesk Revit ve AutoCAD 
yazılım ikilisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Disiplin bazında ise 
bu temel yazılım ikilisine farklı yazılımlar eşlik etmektedir. Örneğin, 
Rhino, ArchiCAD ve Sketchup yazılımları mimari disiplinde ön plana 
çıkarken, Tekla özellikle çelik sistemlerin tasarımında uzmanlaşmış 
inşaat mühendisleri tarafından tercih edilmektedir.  

Mevcut yazılım tercihlerinin dağılımı incelendiğinde, Türkiye Yapı 
Sektörü’nde, farklı yazılım platformlarının IFC veri standardı temelli 
olarak birlikte kullanıldığı OpenBIM anlayışına herhangi bir yöneliş 
olmadığı söylenebilir. Tüm disiplinlerde ağırlıklı olarak Revit ve/veya 
AutoCAD yazılımları kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15 Kullanılan temel yazılım platformları  

 

Tablo 16 Kullanılan temel yazılım platformlarının disiplin bazında dağılımı  
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2.9 Doküman Yönetimi, Koordinasyon ve 
Parametrik Tasarım  

Anket katılımcılarının doküman yönetimi, koordinasyon ve 
parametrik tasarım araçları açısından tercihleri irdelendiğinde bulut 
temelli Autodesk BIM 360 platformu ve Navisworks yazılımlarının 
öncelikli olarak tercih edildiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de özellikle 
raylı sistem projelerinde kullanılan Aconex ise Autodesk BIM360 
ardından en çok tercih edilen platformdur.  Solibri Model Viewer ve 
Tekla BIMsight yazılımlarının ise koordinasyon aracı olarak eşit 
oranda kullanıcıya hitap ettiği görülmektedir. Özellikle büyük altyapı 
projelerinde yaygın olarak kullanılan Projectwise yazılımının ise 
%2.54 gibi düşük bir yüzdeyle Türkiye Yapı Sektörü’nde geniş bir 
uygulama alanı bulamadığı anlaşılmaktadır. Tablo 17 ortak veri 
ortamı (common data enviroment 9 ) platformları ve koordinasyon 
araçlarını beraber değerlendirmiştir. Bu yazılım veya platformların 
birbirinin direkt alternatifi olduğu anlaşılmamalıdır.  

Günümüz mühendislik ve mimarlık pratiği anlamında yeni olanaklar 
sunan parametrik tasarım kavramına ilginin tespiti bu araştırma 
açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla parametrik tasarım 
uygulamalarının niteliğini değerlendirmek üzere anket katılımcılarına 
herhangi bir soru yöneltilmemiş olmasına rağmen, kullanılan temel 
parametrik tasarım araçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket 
sonuçlarına göre en çok tercih edilen parametrik tasarım aracının 
%31,66 oranıyla Autodesk Dynamo olduğu, Grasshopper ve diğer 
tasarım araçlarının ise %9,40 ve %8,46 oranlarıyla Dynamo’yu takip 
ettiği görülmektedir. Anket katılımcılarının %54,86’sı ise herhangi bir 
parametrik tasarım aracı kullanmadığını belirtmiştir. Disiplin bazında 
tercihler irdelendiğinde mimari disiplinde Grasshopper, 
mühendislikte ise Dynamo yazılımlarının tercih edildiği 
görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 https://bimdictionary.com/tr/common-data-environment/1/ 

Tablo 17 Kullanılan temel doküman yönetimi ve koordinasyon araçları  

 

Tablo 18 Kullanılan parametrik tasarım araçları  
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2.10 BIM Platformları ile İlgili Eğitim 
Tercihleri  

Anket katılımcılarına BIM eğitimi ile ilgili tercihleri sorulduğunda 
%70,53 gibi çok yüksek bir oranla Youtube üzerinden BIM ile ilgili 
eğitim içeriklerine ulaştıklarını belirtmişlerdir. Youtube her ne kadar 
pek çok konuda olduğu gibi BIM teknolojisi konusunda da çok fazla 
içerik barındırmasına rağmen anket katılımcılarının gerçekten nitelikli 
eğitim materyallerine ulaşabilip ulaşmadığı şüphelidir.  

Tablo 20’de BIM eğitimi ilgili problemler arasında yüksek bir oranla 
Türkçe kaynak eksikliği belirtilmişken, Türkçe BIM eğitimi materyali 
konusunda oldukça problemli olan Youtube’un temel başvuru 
kaynağı olması çelişkili fakat aynı zamanda alternatif kaynakların 
yetersizliğini göstermesi açısından da önemlidir. Youtube dışındaki 
alternatifler değerlendirildiğinde yaklaşık aynı oranlar ile ücretli kurs 
ve sertifika programlarının tercih edildiği görülmektedir. Üniversite 
sertifika programları ve ücretli kurslar düşük denilemeyecek oranlar 
ile tercih edilmelerine ve ciddi bir boşluğu doldurmalarına rağmen 
sektörün acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar yaygın değillerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 19 BIM Platformları ile ilgili eğitim tercihleri   
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2.11 BIM Eğitimi ile İlgili Problemler 

BIM eğitimi ilgili olarak anket katılımcılarının belirttiği en temel 
problem sektörel ve akademik BIM eğitimi ile ilgili olanakların 
yetersizliğidir. Akademik anlamda dünya ile karşılaştırılabilir ders 
içeriklerine sahip yüksek lisans ve sertifika programları olmasına 
rağmen bu programların sayısı ve kontenjanları sektörün acil 
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Buna rağmen bu programlar BIM 
eğitimini sadece yazılım öğretmeye indirgemeyecek şekilde bütünsel 
olarak ele aldığından nitelikleri yüksektir. Bir diğer temel problem ise 
BIM ile ilgili Türkçe kaynakların yetersizliğidir. Gerçekten de BIM 
konusunda nitelikli Türkçe eğitim materyali ve başvuru kaynağı 
oldukça sınırlıdır.  

BIM eğitimi ile ilgili problemler deneyim bazında değerlendirildiğinde 
özellikle 1-3 yıl deneyimli anket katılımcılarının BIM teknolojisinin 
pratik uygulamaları ile ilgili eksikleri konusunda arayış içerisinde 
oldukları ve hatta bu konuda deneyimsiz anket katılımcılarına kıyasla 
daha istekli oldukları söylenebilir.  

Şehir bazında eğitim olanaklarının eksikliği bu araştırma özelinde 
düşük kalmasına rağmen anket katılımcılarının ağırlığının İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi illerden olduğu dikkate alınırsa bu tablonun 
Anadolu illeri açısından doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Erzurum, Eskişehir, Çorum, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Adana illeri 
dışında diğer Anadolu illerinden ankete katılım olmamıştır. Bu iller ile 
ilgili tekil cevaplar incelendiğinde yerel eğitim olanaklarının sınırlı 
veya hiç olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla BIM eğitimi ile ilgili 
yerel eğitim olanaklarının eksikliği bu çalışmaya yansıyan tablodan 
daha ciddi bir problemdir.  

BIM eğitiminin niteliği endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil mimar 
ve mühendis tipolojisi ile doğru orantılıdır. Bu noktada hem sektörel 
hem de akademik anlamda dijitalleşme olgusunun zorunlu kıldığı 
insan kaynağının niteliği değişirken, tasarım olgusunun da 
değişmeden kaldığı yani iyi mühendislik ve mimarlık pratiğinin hala 
önemli olduğu unutulmamalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 20 BIM eğitimi ile ilgili problemler    

 

 

Tablo 21 BIM eğitimi ile ilgili problemlerin deneyim bazında dağılımı    
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2.12 BIM ile İlgili Standart ve Kavramlar 

BIM ile ilgili standart ve kavramlar ile ilgili farkındalığı ölçmek 
amacıyla anket katılımcılarının BIM uygulama planı, BIM yöneticisi, 
IFC gibi seçilen bazı temel kavramları bilip bilmedikleri 
değerlendirilmiştir. BIM ile ilgili deneyimi olmayan anket katılımcıları 
hariç tutulsa bile hiçbir başlıkta ilgili başlığı biliyorum diyenlerin oranı 
%65 üzerine çıkmamıştır. Özellikle, CIC BIM protocol10, PAS 119211 
gibi başlıklardaki düşük yüzdeler dikkat çekicidir.  

BIM açısından olgunluğu en yüksek ya da mimari, tüm mühendislik 
disiplinleri ve işletme aşaması dahil olarak BIM uygulanan projelerde 
bu oranların değişip değişmediği kontrol edildiğinde BIM yöneticisi, 
BIM uygulama planı gibi temel kavramlarda daha yüksek oranlara 
ulaşıldığı, işletme aşamasının dahil olduğu dikkate alınarak CoBie12 
standardının oranı kontrol edildiğinde ise %21,32’den %40,74’e bir 
yükseliş olduğu görülmektedir. 

BIM uygulama süreci ile ilgili temel çerçeveyi tanımlayan PAS 1192 
standardı ile ilgili farkındalığın düşüklüğü BIM teknolojisinin 
uygulanması ile organizasyonel problemleri daha iyi açıklamaktadır. 
Maalesef, BIM konusu Türkiye Yapı Sektörü’nde yazılımım 
kullanmayı öğrenmeye indirgenmekte ve dolayısıyla BIM’in 
gerektirdiği sistematik yaklaşım hayata geçirilmemektedir. Tablo 
23’te görüldüğü gibi BIM açısından olgunluğu en yüksek olan 
projelerde dahi PAS 1192 ile ilgili farkındalık ancak %18,18’den 
%22.22’ye çıkabilmiştir. Benzer şekilde CIC BIM Protocol ile ilgili 
farkındalık %13,48’den %29,63’e yükselmiş olmasına rağmen 
ulaşılabilmiş en yüksek oran hala düşüktür.  

Genel olarak anket katılımcılarının BIM ile ilgili ilk karşılaştıkları BIM 
uygulama planı, BIM yöneticisi, LOD13  gibi kavramlar konusunda 
farkındalıklarının yüksek, uzun vadeli organizasyonel problemlerin 
çözümü ve BIM’ın bütünsel olarak uygulanması ile ilgili kavramlar ile 
ilgili farkındalıklarının düşük olduğu söylenebilir.  

IFC standardı konusunda farkındalığın %61,44 gibi yüksek bir orana 
ulaşılabilmesi oldukça olumlu değerlendirilebilecek olmasına rağmen 
OpenBIM konusunda farkındalığın ancak %36,99 seviyesinde 
kalması IFC’nin iş akış süreçlerinde gerçek anlamda bir açık veri 
standardı olarak kullanılmadığını göstermektedir. BIM olgunluğunun 
en yüksek seviyede olduğu işletme aşaması dahil BIM uygulanan 
projelerde ise IFC ve OpenBIM konusunda farkındalık sırasıyla 
%77,78 ve %62,96 seviyelerine çıkmaktadır.   

Farklı yazılım platformlarını kullanarak BIM ile bütünleşik bina enerji 
modellemesi yapılabilmesi için önemli olan gbXML14 standardı ile 
ilgili farkındalık da ancak %24,45 seviyesine ulaşabilmiştir. Tablo 
23’te bu oran %37,04 seviyesine çıkıyor olsa bile IFC veya gbXML 
temelli açık veriye dayalı iş akış süreçlerinin sektörde yoğun olarak 
kullanıldığını söylemek mümkün değildir.   

 
10  http://cic.org.uk/download.php?f=the-bim-protocol.pdf 
11 https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-the-pas-1192-framework 
12 https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie 

Tablo 22 BIM ile ilgili standart ve kavramlar  

 

Tablo 23 BIM ile ilgili standart ve kavramlar - İşletme aşaması dahil BIM projeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 https://bimforum.org/lod/ 
14 http://www.gbxml.org/About_GreenBuildingXML_gbXML 

http://cic.org.uk/download.php?f=the-bim-protocol.pdf
https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-the-pas-1192-framework
https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie
https://bimforum.org/lod/
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BIM ile ilgili standart ve kavramlar konusundaki farkındalık deneyim 
bazında değerlendirildiğinde ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. IFC, 
BIM yöneticisi, BIM uygulama planı ve LOD gibi BIM ile ilgili 
profesyonellerin en fazla aşina oldukları kavramlara deneyim 
bazında bakıldığında 1-3 yıl arası deneyimli anket katılımcılarının 5 
yıldan fazla deneyimi olanlara göre daha yüksek farkındalık 
oranlarına ulaşabildiği görülmektedir. Örneğin IFC standardının ne 
olduğunu biliyorum diyenler 1-3 yıl deneyimli anket katılımcılarında 
%26,96 iken 5 yıldan fazla deneyimlilerde %13,79’dur. BIM 
yöneticisi, BIM uygulama planı, LOD gibi diğer temel başlıklarda da 
benzer bir değerlendirme yapmak mümkündür.  

Bu araştırmanın geneli değerlendirildiğinde 1-3 yıl arası BIM 
deneyimi olanların ya da görece BIM ile yeni tanışanların hem 
eksikleri hem de yetenekleri konusunda daha gerçekçi olduklarını 
söylemek mümkündür. Daha deneyimli anket katılımcılarının 
ağırlığının ise BIM ile ilgili bütünsel bir deneyim ve bilgi birikiminden 
ziyade yazılm deneyimine dayalı bir BIM deneyiminden 
bahsettiklerini söylemek yanlış olmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 24 BIM ile ilgili standart ve kavramların deneyim bazında değerlendirilmesi  
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2.13 BIM ile çalışma konusundaki 
problemler ve BIM eğitimi  

BIM ile çalışma konusundaki problemlerin neler olduğu 
incelendiğinde anket katılımcılarının en yüksek yüzdeyle BIM 
deneyimi olan kadroların eksikliğini işaret ettiği görülmektedir. BIM ile 
ilgili standart ve kavramlar konusundaki farkındalık ile birlikte 
değerlendirildiğinde sektörde hem deneyimli kadro eksikliği hem de 
mevcut kadroların niteliği açısından problemler olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Temel olarak bir anlayış değişikliğini temsil ettiği söylenebilecek BIM 
teknolojisinin yatırımcı açısından ne ifade ettiği, bu yaşadığımız geçiş 
döneminin niteliği açısından önemlidir. Anket katılımcılarının %60,82 
yüzdesiyle işaret ettiği gibi BIM teknolojisinin uygulanması 
konusunda yatırımcı talebi eksikliği ciddi bir problemdir. 
Yatırımcıların BIM konusuna bakışıyla ilgili diğer bir konu ise risk 
faktörüdür. Anket katılımcılarının %24,76’sı yatırımcıların BIM 
teknolojisini kullanmayı riskli bulduğunu belirtmektedir. Buradan 
hareketle yatırımcıların BIM konusunda farkındalıklarının düşük 
olduğu ancak BIM’in uygulanmasını da göreceli olarak çok riskli 
görmedikleri söylenebilir.   

Bu araştırmanın katılımcılarının çoğunluğu özel sektör projelerinde 
çalışmasına rağmen anket katılımcılarının %57,68’i kamu 
projelerinde BIM ile ilgili bir zorunluluk getirilmesinin olumlu bir etki 
yapacağını düşünmektedir.  

İlginç bir problem olarak göze çarpan detay ise mimari ve 
mühendislik disiplinlerinin karşılıklı olarak diğer disiplinlerin BIM 
temelli çalışmamasını önemli bir problem olarak belirtmesidir. Bu 
noktada mimari veya mühendislik disiplinlerinin sürekli çalıştıkları 
ekipler BIM ile çalışmıyor olsa bile, BIM ile çalışan alternatif ekiplere 
yönelmek yerine değişiklik yapmayarak kendi konfor alanları 
içerisinde kalmayı tercih ettikleri de ayrıca belirtilmelidir.  

Anket katılımcılarının %35,42’si BIM ürün kütüphanelerinin eksikliğini 
önemli bir problem olarak belirtmelerine rağmen bu konunun kadro 
eksikliği, yatırımcı talebi gibi konuların yanında ikinci derecede önem 
arz ettiği görülmektedir. Yazılım maliyetleri ve yazılımlar ile ilgili 
eğitim ve doküman eksikliği anket katılımcılarının sırasıyla %36,05’i 
ve %46,39’u tarafından önemli bir problem olarak belirtilmektedir. 
Yönetici kadroların BIM’in uygulanmasını riskli bulması hususu ise 
diğer başlıklara kıyasla oldukça düşük kalmıştır.  

BIM ile ilgili özel eğitim ihtiyaçları sorulduğunda anket katılımcılarının 
BIM uygulama planı hazırlama, BIM yöneticiliği gibi eğitim 
programlarına yüksek oranda ilgi gösterdikleri görülmektedir. 
Sıralanan eğitim programlarını faydasız bulanlar ise katılımcıların 
sadece %2,19’unu temsil etmektedir. Burada belirtilmesi gereken 
ilginç bir nokta Bölüm 2.12’de BIM uygulama planı ve BIM yöneticisi 
nedir bilmiyorum diyenlerin yaklaşık %40’ı bu konuda herhangi bir 
eğitim almayı da düşünmemektedir.  

 

Tablo 25 BIM ile çalışma konusundaki problemler  

 

Tablo 26 BIM ile ilgili eğitim ihtiyaçları  

 

Tablo 27 BIM uygulama planı ve yöneticisi kavramlarını bilmeyenlerin eğitim istekleri  
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2.14 6-12 Ay İçerisindeki Yazılım Eğitimi 
Planları  

Anket katılımcılarına gelecek 6-12 ay içerisinde hangi yazılım 
platformları ile ilgili eğitim almayı planladıkları sorulduğunda Bölüm 
2.8’de ortaya çıkan sonuçtan kısmen farklı olarak Revit ve 
Navisworks platformlarının öncelikli olarak tercih edildiği 
görülmektedir. Temel CAD yazılımlarından birisi olan AutoCAD ile 
ilgili eğitim almayı planlayanların oranının sadece %2,82 olması CAD 
temelli tasarım anlayışından BIM temelli tasarıma dönüşümün önemli 
bir göstergesi sayılabilir.  

Yanıtlar yine disiplin bazında incelendiğinde Rhino ile ilgili eğitim 
almayı planlayanların ağırlığının mimar, Tekla ile ilgili eğitim almayı 
planlayanların ise inşaat mühendisi olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 28 6-12 Ay içerisinde planlanan yazılım eğitimleri  
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2.15 BIM ile İlgili Tamamlayıcı Yorumlar 

BIM teknolojisinin temel faydaları sıralandığında öncelikli olarak iş 
süreçlerinin etkin yönetimi, koordinasyon problemlerinin azalması ve 
proje sürelerinin kısalması gibi argümanlar öne sürülmektedir. Bu 
faydalar ile birlikte BIM’in uygulanması ile ilgili bazı temel itirazlar 
konusunda anket katılımcılarının fikirleri sorulduğunda katılımcıların 
%79,94’ü BIM’in saha koordinasyon problemlerini azalttığı, %75,24’ü 
ise BIM’in iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı 
olduğu konusunda hemfikirdir.  

BIM’in proje süreçlerini kısaltması konusunda ise anket 
katılımcılarının %45,14’ü olumlu yanıt vermiştir. Bu konuda göreceli 
olarak düşük bir yüzde de kalınmasının sebebi özellikle BIM’e geçiş 
sürecinde deneyim eksikliği nedeniyle proje sürelerinin bir miktar 
uzaması veya projeyi tamamlamak için gerekli adam/saat miktarının 
artmasıdır. Benzer şekilde anket katılımcılarının %17,55’i BIM’in 
proje maliyetlerini arttırdığını düşünmektedir. Maliyet artışı ile ilgili en 
temel problemler BIM’e geçiş sürecinde 2D tasarım ve BIM 
süreçlerinin paralel yürütülmesi ve deneyim eksikliği nedeniyle daha 
fazla kontrol ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.  

Anket katılımcılarının %24,14’ü yazılım maliyetlerinin çok fazla 
olduğunu ve dolayısıyla bunun BIM’e geçiş açısından önemli bir 
problem olduğunu düşünmektedir. Her ne kadar sektörde BIM’in 
başarıyla uygulandığı küçük ölçekli projeler olsa da anket 
katılımcılarının %18,81’i BIM’in ancak büyük projeler için anlamlı 
olduğuna inanmaktadır. Tekil cevaplar incelendiğinde yazılım 
maliyetleri ve büyük proje vurgusu yapanların çoğunlukla aynı kişiler 
olduğu ve yine çoğunluğunun küçük ölçekli şirketlerde çalıştıkları 
görülmektedir. Bu noktada kurumsallaşmanın organizasyon yeteneği 
yanında teknolojik yenilikleri hayata geçirebilecek ekonomik güce 
sahip olma açısından da önemi ortaya çıkmaktadır.  

Zorunluluk olmadığı sürece BIM ile çalışmamayı tercih ederim 
diyenlerin oranı %5,64 gibi oldukça marjinal bir seviyede kalmıştır. 
Bu bize artık sektörde BIM ile ilgili yaygın bir itiraz olmadığını ve 
sektörün genel anlamıyla bu geçişe en azından fikren hazırlandığını 
göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 29 BIM ile ilgili tamamlayıcı yorumlar  

 

Tablo 30 BIM ile ilgili tamamlayıcı yorumların disiplin bazından değerlendirilmesi  

 


