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Önsöz  

BIM ve dijital tasarım teknolojileri ile ilgili profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlayan 
disiplinlerarası bir platform olarak 2017 yılında kurulan BIMgenius, bugün 1500’ün üzerinde 
takipçisi ile yapı sektörünün problemlerine çözümler arayan, araştıran, tartışan aktif bir topluluğa 
dönüştü. Bu çalışma BIMgenius platformunun BIM uygulamalarının yaygınlaşması çabasına 
paralel olarak Aralık 2018’de yayınladığı Türkiye BIM Raporu’nun devamı niteliğindedir. Pandemi 
koşulları nedeniyle verileri derlememiz uzun sürmesine rağmen 2018 ve 2019 yılı verilerinin ek 
sorular ile birlikte analizi Türkiye Yapı Sektörü’nün BIM temelli çalışma pratiğine geçiş anlamında 
umut verici bir ivme kazandığını göstermektedir.  

Bu çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olan BIMgenius yürütücü ekibine, anket sorularının 
dağıtılmasına yardımcı olan ve sonuçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan 
BuildingSMART Türkiye’ye, anket sorularının MMO üzerinden dağıtılmasına yardımcı olan Ahmet 
Akçakaya’ya, yeni soruların eklenmesi aşamasında yorumlarıyla destek olan Doç.Dr.Esin Ergen 
Pehlevan’a, anket çalışmasına destek veren BIMgenius takipçileri ve yapı sektörü 
profesyonellerine bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz. BIMgenius topluluğu olarak bu ikinci 
çalışmanın sektörde tartışılan bazı sorulara yanıt olacağını umuyoruz.  

 

Utku Başyazıcı 

BIMgenius Topluluğu Kurucusu  
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1 Giriş  

Özellikle geçtiğimiz birkaç yılda dünyadaki genel eğilimlere paralel 
olarak ülkemizde de genel olarak yapı sektöründe dijitalleşme, özel 
olarak BIM temelli çalışma pratiğine geçiş tartışmaları ivme 
kazanmıştır. BIM temelli çalışma pratiğinin kavramsal düzeyde 
ortaya çıkışının temelleri 1980’li yıllar öncesinde atılmış olmasına 
rağmen, 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 başladı ve 2013 yılında ISO 167394 
standart numarasıyla yayınlanarak uluslararası bir standart haline 
geldi.  

Yapı sektörü özelinde CAD temelli çalışma pratiğinden BIM’e geçişin 
başlangıcı olarak kabul edilebilecek 1994 yılından bugüne olumlu 
gelişmeler olmasına rağmen yapı sektörünün dijitalleşme verimlilik 
anlamında genel performansı maalesef oldukça kötü. Örneğin, 
1990'lı yılların ortasından itibaren imalat sektöründe verimlilik 
neredeyse iki katına çıkarken yapı sektöründe sabit bir seyir 
izliyor.5Yapı sektörü imalat sektörünün verimlilik artış trendinin çok 
uzağında ancak dünyada daha fazla işgücü ve sermaye gerektiren 
projelerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu noktada sektörün 
dijitalleşme anlamında performansına baktığımızda ise McKinsey'in 
Imagining Construction's Digital Future6 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 mümkün7. 

Tüm göstergeler yapı sektöründe dijital dönüşüm ve iş yapış 
şekillerinde anlayış değişikliğinin bir zorunluluk olduğunu işaret 
ediyor. Bu noktadan hareketle BIMgenius 8 topluluğu olarak yapı 
sektöründe dijital dönüşümün bir ayağını temsil eden BIM 
teknolojisinin kullanımı konusunda durum tespiti yapmak amacıyla 
hazırladığımız ikinci Türkiye BIM Raporu’nun Türkiye yapı 
sektöründe BIM temelli çalışma pratiğine geçiş anlamında fırsat ve 
problemleri anlamamıza yardımcı 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 
5 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-

construction-productivity-imperative 

Şekil 1 Yapı sektöründe verimliliğin değişimi9 

  

  

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

9https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%

20revolution/MGI-Reinventing-construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx 

 

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/the-construction-productivity-imperative
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative
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/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-construction-A-route-to-higher-productivity-Full-report.ashx
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2 Türkiye BIM Raporu  

2.1 Araştırma Yöntemi  

Bu araştırma, Türkiye’de BIM temelli çalışma pratiğine geçiş ile ilgili 
problemler ve beklentileri anlamak amacıyla 2018 ve 2019 yıllarında 
BIMgenius platformu tarafından yapılan anket çalışmalarını 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 
anket katılımcılarına dijital olarak dağıtılmıştır. BuildingSMART 
Türkiye, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği çalışmaya kurumsal destek vererek anketi üyelerine 
dağıtmıştır. Ankete farklı farklı disiplinleri temsil eden 385 yapı 
sektörü profesyoneli katılmıştır.  

2.2 Katılımcı Profilinin Değerlendirilmesi  

Anket katılımcılarının sektör içerisindeki dağılımı incelendiğinde, 
2018 yılı verilerine paralel olarak katılımcılarının çoğunluğunun konut 
dışı binalar sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. BIM temelli 
tasarım ve imalat yöntemlerinin kullanımı konusunda konut sektörü 
kendine özgü dinamikleriyle diğer sektörlere kıyasla düşük 
performans göstermektedir. Katılımcı profilleri bu anlamda 
değerlendirildiğinde yine benzer bir eğilim görülmektedir.  

2018 ve 2019 yılı verileri katılımcıların coğrafi dağılımı açısından 
incelendiğinde BIM kullanımının ülke genelinde biraz daha geniş bir 
tabana yayıldığı veya konuya ilginin arttığını anlaşılmaktadır. 
Beklendiği gibi, anket çalışmasına katılım konusunda Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirler başı çekmekte ancak bu merkez 
şehirlere komşu diğer şehirlerde de BIM konusuna artan bir ilgi 
olduğu görülmektedir. Yapı sektörünün ana odak noktasının konut 
üretimi gibi küçük ölçekli projeler olduğu şehirlerde ankete herhangi 
bir ilgi olmadığı veya kısıtlı ilgi olduğu söylenebilir. 2019 yılı açısından 
olumlu bir gelişme az sayıda BIM temelli projenin devam ettiği veya 
tamamlandığı bazı Anadolu şehirlerinin komşu şehirleri de 
etkileyerek BIM konusunda genel farkındalığın artmasını 
sağlamasıdır. Bunun yanında ülke genelinde BIM konusuna olan 
ilginin genel olarak artma eğilimde olduğunu söylemek yanlış olmaz.  
 
Şehir bazında ise Kayseri, Adana, Antalya gibi proje çeşitliliği 
anlamında potansiyeli olan şehirlerden ankete çalışmasına katılımın 
arttığı görülmektedir. Mevcut durum değerlendirildiğinde yine 2018 
yılı eğilimlerine paralel şekilde, ticari gayrimenkul projelerinin (ofis, 
oteli alışveriş merkezi vb.) yoğunlukta olduğu ya da BIM teknolojisinin 
uygulanması konusunda inisiyatif alınan metro ve raylı sistem 
projelerinin devam ettiği şehirlerde hem anket çalışmasına hem de 
BIM konusuna ilgi olduğu söylenebilir.    

 

Tablo 1 Anket katılımcılarının sektörel dağılımı 

 
Şekil 2 2019 Yılı anket katılımcılarının coğrafi dağılımı  

 
 

Şekil 3 2018 Yılı anket katılımcılarının coğrafi dağılımı  
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2.3 Meslek Gruplarının Değerlendirilmesi  

Anket katılımcıları meslek gruplarına göre değerlendirildiğine 
katılımcıların ağırlığının mimar olduğu görülmektedir. 2019 yılı 
verilerine göre ankete yanıt veren meslek gruplarında bir çeşitlenme 
göze çarpmaktadır. Mühendislik disiplinlerine bakıldığında ise 
katılımcı yüzdelerine göre sırasıyla, inşaat, makine ve elektrik 
mühendisliği disiplinleri anket çalışmasına katılım göstermiştir. 
Mimarlık disiplini anlamında sonuçlar 2018 yılı verileri ile paralellik 
göstermesine rağmen, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ile 
yer değiştirerek ikinci sıraya yükselmiştir. Her bir disiplin kendi 
içerisinde değerlendirildiğinde BIM deneyimi en yüksek olan meslek 
grubunun yine mimari disiplin olduğu, inşaat mühendisliği disiplininde 
ise geçtiğimiz yıllara kıyasla BIM uygulamalarına ilginin arttığı 
görülmektedir. Sektördeki genel görüntüye paralel olarak temel 
mühendislik disiplinleri içerisinde BIM uygulamalarına en az ilgi 
gösteren meslek grubu olarak yine elektrik mühendisleri öne 
çıkmaktadır.  

2018 anket çalışmasında verilerin derlenmesini zorlaştıran anket 
katılımcılarının form girdisi olarak meslekleri yerine unvanlarını veya 
BIM ile ilgili aldıkları sertifikaları yazmaları yine sonuçların analizini 
geciktiren problemlerden birisi olmuştur. Bu şekilde veri girilmesini 
engellemek için meslek sorusu çoktan seçmeli olarak 
düzenlenmesine rağmen bazı anket katılımcıları diğer seçeneğini 
kullanarak meslek sorusunu unvanlarını yazarak yanıtlamışlardır. Bu 
noktada tespitimiz yine geçtiğimiz yıl ile paraleldir. Sektörde BIM 
konusunda yetişmiş profesyonellerin azlığı ve dijitalleşmenin getirdiği 
yeni mesleki roller nedeniyle bazı anket katılımcıları geleneksel 
meslekleri Autodesk Expert Elite, BIM Expert gibi unvan veya 
sertifikalar ile değiştirme eğilimindedir. Geçtiğimiz süre zarfında 
olumlu gelişmeler olmasına rağmen, yapı sektörünün 
dijitalleşmesinin önemli bir ayağı olan BIM ile ilgili insan kaynağının 
nasıl sağlanacağı, insan kaynağının niteliğinin ve mevcut sertifika 
sistemlerinin etkinliğinin nasıl değerlendirileceği sorusu hala önem 
arz etmektedir.  

Akademisyen eğilimlerinin anlaşılması özellikle eğitim ile ilgili 
başlıklar açısından önemlidir.  2019 anket çalışması bu anlamda 
göreceli olarak daha başarılı olmasına rağmen akademik 
çevrelerden gelen yanıtlar maalesef yine sınırlı kalmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

BIM deneyimi ve çalışılan kurum büyüklüğü ilişkisi incelendiğinde, 
anket katılımcılarının %76,32’sinin BIM deneyimi olduğu 
görülmektedir. Bu deneyimin 2018 yılı anket sonuçlarında gözlenen 
eğilime paralel olarak yine kurum büyüklüğü ile doğru orantılı olarak 
arttığı anlaşılmaktadır.  

Anket katılımcılarının %46,49’u, 100 veya üzeri çalışana sahip 
şirketlerde çalışırken, BIM deneyimine sahip kadroların 
çoğunluğunun da yine 100 veya üzeri çalışana sahip şirketlerde 
istihdam edildiği görülmektedir. Örneğin, 5 yıldan fazla BIM 
deneyimim var yanıtını verenlerin %47’si yine 100 ve üzeri çalışana 
sahip şirketlerde istihdam edilmektedir.  

Buradan hareketle BIM temelli çalışma pratiğine geçişin bir 
organizasyon problemi olduğu ve organizasyon yeteneği yüksek 
şirketlerde BIM’in daha kolay uygulamaya geçirildiği tespiti yapılabilir. 
Bu eğilim hem 2018 hem de 2019 yılı verilerinde dikkati çekmektedir. 
2019 yılı anket sorularında kurum büyüklüğü sorusunda skala 
değiştirilerek 30-99, 100 ve üzeri çalışan seçenekleri eklenmiş ve 
küçük şirketlerin durumu ile ilgili daha net bir projeksiyon ortaya 
konulmuştur.   

Hem 2018 ve 2019 verileri karşılıklı olarak değerlendirildiğinde, 
raporun ilgili bölümlerinden de görüleceği gibi Türkiye Yapı 
Sektörü’nün ağırlıklı olarak parçalı bir yapıya sahip olduğu ve BIM 
uygulamaları konusunda başarılı olmuş şirketlerin genel olarak 
multidisipliner organizasyon yapısını hayata geçirebilmiş kurumsal 
şirketler olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında BIM deneyimine 
sahip profesyonellerin sayısının da yükseliş eğiliminde olduğu 
söylenebilir. Ancak özellikle BIM deneyimi 5 yıldan fazla olanların 
BIM ile ilgili temel kavramları değerlendirdiğimiz sorulara verdikleri 
yanıtlardaki kötü performans, bu deneyimin ihtiyatlı olarak ele 
alınması gerektiğini düşündürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ile 5 yıl BIM deneyimi ilişkisi  
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2.5 BIM Deneyiminin coğrafi dağılımı  

BIM deneyiminin coğrafi dağılımı değerlendirildiğinde 2018 ve 2019 
yılı verilerinin paralellik gösterdiği ancak Adana, Kayseri, Antalya gibi 
proje niteliği ve çeşitliliği konusunda potansiyel olan şehirlerde BIM 
konusunda hareketlenme olduğu görülmektedir. Beklendiği gibi BIM 
deneyimi proje çeşitliliğine paralel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
yoğunlaşmaktadır.  

Büyük şehirlerde BIM farkındalığı ve deneyim anlamında bir yükseliş 
gözlenmesine rağmen Bursa’da projelerimizde BIM kullanıyoruz 
yanıtını verenlerin oranı %1.58’den %0.26’ya gerilemiştir. Bu kısmi 
gerilemenin nedeni 2019 yılı için Bursa özelinde örneklemin 
yetersizliği olabilir.  

BIM kullanımı veya deneyimi açısından anket sonuçlarının hem 2018 
hem de 2019 yıllarında oldukça olumlu bir tablo ortaya çıkarması, 
katılımcılar açısından genel kabul görmüş BIM tarifinin ne olduğu 
sorusunu akla getirmektedir. Anket katılımcıların deneyim başlığı 
altındaki yanıtlarının, Bölüm 2.12 BIM ile ilgili standart ve kavramlar 
ile Bölüm 2.17 BIM temelli çalışmaya geçiş amaçları başlıkları ile 
birlikte değerlendirilmesi deneyimin niteliğinin anlaşılması açısından 
önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 5 Yıldan fazla BIM deneyimi olanların coğrafi dağılımı 

 
Şekil 5 3 – 5 Yıl BIM Deneyimi olanların coğrafi dağılımı  
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2.6 BIM Temelli Çalışma Pratiği  

Anket katılımcılarına projelerinde BIM temelli çalışıp çalışmadıkları 
sorulduğunda 2018 verilerine göre %54,26 gibi bir oranla projelerinde 
BIM kullanıyoruz yanıtı verdikleri, bu oranın 2019 yılında ise 
%60,52’ye yükseldiği görülmektedir. Projelerimizde BIM kullanmayı 
planlamıyoruz veya kategorik olarak BIM temelli yöntem ve süreçlere 
karşı olanların oranı marjinal olarak azalarak %1.58’den 1.56’ya 
düşmüştür.  

2018 ve 2019 yılı araştırma sonuçları BIM temelli çalışma pratikleri 
açısından oldukça olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Ancak anket 
katılımcılarının BIM temelli çalışmaya geçiş amaçları incelendiğinde 
en yüksek yüzdeyle %63,1’in 3D modelleme, %49’nun 3 boyutlu 
görselleştirme yanıtlarını verdikleri görülmektedir. Veri temelli ve bina 
yaşam boyu döngü boyunca değer yaratacak ömür boyu maliyet 
analizleri, işletme yönetimi gibi BIM kullanım alternatifleri ise sırasıyla 
%5,4 ve %9,8 gibi yüzdelere ulaşabilmiştir. Bölüm 2.17’de daha 
detaylı ele alacağımız BIM kullanımı ile ilgili yanıtlar bize 
katılımcıların BIM tariflerinin kendi fayda düzeylerine paralel 
olduğunu göstermektedir. Genel olarak anket katılımcılarının BIM ile 
ilgili yarattıkları katma değeri abartma eğilimde olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.  

BIM deneyimi ile çalışılan kurum büyüklüğü arasındaki ilişkiye paralel 
olarak, projelerimizde BIM kullanıyoruz yanıtını verenlerin oranı 100 
ve üzeri çalışana sahip şirketlerde daha fazladır. Aynı şekilde BIM 
konusunda deneyimli olan ve projelerimizde BIM kullanıyoruz 
yanıtını veren yapı profesyonelleri ağırlıklı olarak 100 ve üzeri 
çalışana sahip şirketlerde istihdam edilmektedir. Tekil yanıtlar 
incelendiğinde de bu şirketlerin genel olarak kurumsal yapıya sahip, 
yurt dışı ve yurt içinde yüksek nitelikli projelerin sorumluluğunu 
üstlenebilecek kapasitede, organizasyon yeteneği yüksek kurumlar 
olduğu görülmektedir. Bölüm 2.4’te yaptığımız tespite paralel olarak 
BIM temelli çalışmaya geçişte başarının organizasyon yeteneği ile 
ilişkisinin yüksek olduğu bu soruya verilen yanıtlarla da 
doğrulanmaktadır.  

Disiplin bazında BIM temelli çalışma yüzdeleri değerlendirildiğinde 
ise sektördeki temel eğilimlerin Tablo 11’e yansıdığı görülmektedir. 
Mimarlık disiplini BIM temelli çalışmaya geçişte öncü rolünü devam 
ettirmektedir. Daha sonra sırasıyla inşaat, makine ve elektrik 
mühendisliği disiplinleri en yüksek yüzdelerle BIM temelli çalışıyoruz 
yanıtı vermiştir. Yapı sektöründeki genel eğilimlere paralel şekilde 
elektrik mühendisliği disiplininin BIM temelli çalışma konusunda 
kategorik itirazı devam etmekte ve bu durum anket sorularına verilen 
cevaplara yansımaktadır. Hemen hemen tüm başlıklarda elektrik 
mühendisliği disiplini en düşük yüzdelerle anket sorularına olumlu 
yanıt vermektedir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 9 BIM Temelli çalışma pratiğinin değerlendirilmesi  

 

Şekil 6 BIM temelli çalışıyoruz yanıtı verenlerin coğrafi dağılımı 
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BIM temelli çalışmayı planlamayanların yüzdesinin düşüklüğü ile 
2018 ve 2019 verileri arasındaki tutarlılık BIM ile ilgili farkındalığın 
gittikçe arttığını göstermektedir. BIM temelli çalışan ve çalışmayı 
planlayanların toplam yüzdesinin 2019 yılında %74,15, 2018 yılında 
%74,44 olduğu dikkate alınırsa BIM kavramının genel kabul gördüğü 
söylenebilir. 2019 ve 2018 yılları arasında BIM temelli çalışanlar ve 
çalışmayı planlayanların toplamı neredeyse aynı kalmasına rağmen 
BIM temelli çalışıyoruz diyenlerin oranı %54,26’dan %60,52’ye 
çıkmıştır. Buradan hareketle 2018 yılında BIM temelli çalışmayı 
gündemine alan bazı şirketlerin bu planlarını hayata geçirdiği 
söylenebilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10 BIM temelli çalışıyoruz yanıtı verenler ve kurum büyüklüğü ilişkisi 

 
Tablo 11 BIM Temelli çalışma yüzdesinin disiplin bazında dağılımı 
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2.7 BIM Olgunluk Seviyesi  

Anket katılımcılarının çalıştıkları projelerin BIM olgunluk seviyeleri 
değerlendirildiğinde, çalıştığım projelerde BIM uygulanmıyor yanıtı 
verenlerin oranının 2018 yılında %40,38, 2019 yılında ise %32,99 
olduğu görülmektedir.   

BIM temelli çalışma seviyesinin ve bunun niteliğinin tespiti açısından 
bir kontrol sorusu olarak değerlendirilebilecek BIM olgunluk 
seviyesinin tespiti ilgili sorulara verilen yanıtlar 2018 yılında olduğu 
gibi çelişkili bir tablo ortaya çıkarmıştır. Çalıştığım projelerde BIM 
uygulanıyor yanıtını verenlerin oranı %67,01 iken, BIM temelli 
çalışıyoruz yanıtını verenlerin oranı %60,52’de kalmıştır. Anket 
katılımcılarının %8,05’nin bağlı bulundukları şirket veya kurumlar 
BIM temelli çalışılmamasına rağmen çalıştığım projelerde BIM 
uygulanıyor yanıtı verdiği görülmektedir. Bu yanıtı verenlerin hepsi 
aynı zamanda 6-24 ay içerisinde BIM temelli çalışma pratiğine geçişi 
planlamaktadır. BIM çerçevesinde geliştirilen projelerin sayısı 
artarken tasarımcı veya uygulamacıların kurumsal olarak BIM temelli 
çalışma pratiğine geçiş sürecini tamamlayamadan veya hiç 
başlayamadan bu projelere dahil olmaları sektörde rastlanılan bir 
durumdur. Dolayısıyla çelişkinin kaynadığının bu veya benzer proje 
kurguları olduğu söylenebilir.  

Anket katılımcılarının %2,33’nün bağlı bulundukları şirket veya 
kurumlar BIM temelli olarak çalışmasına rağmen çalıştığım 
projelerde BIM uygulanmıyor yanıtını vermiştir. Yine çelişkili olarak 
tanımlanabilecek bu ikinci yanıt kümesi tekil yanıtlar incelendiğinde 
farklı bir probleme işaret etmektedir. 2018 yılında da tespit ettiğimiz 
bu problem multidisipliner şirketlerin bir kısmının BIM temelli 
çalışmasına rağmen bazı projelerini tamamen CAD üzerinden 
yürütmesidir. Dolayısıyla aynı şirket içerisinde bazı disiplin veya 
departmanlar BIM temelli çalışmasına rağmen diğer disiplin veya 
departmanların proje bazlı olarak BIM temelli çalışmadığı durumların 
olduğu söylenebilir.  

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. 
En fazla BIM deneyimi olan kadroların genel olarak multidisipliner 
BIM projelerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. BIM olgunluğu disiplin 
bazında değerlendirildiğinde ise yine multidisipliner projelerin 
disiplinlerin ağırlığı bakımından ön plana çıktığı, elektrik mühendisliği 
disiplininin 2018 yılında olduğu gibi diğer mühendislik disiplinlerinin 
gerisinde kaldığı görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 12 Projelerin BIM olgunluk seviyesi  

 
 

Tablo 13 BIM olgunluğunun deneyim bazında dağılımı  
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Tablo 14 BIM olgunluğunun disiplin bazında dağılımı  
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2.8 Kullanılan Temel Yazılımlar  

Temel yazılım tercihleri, bu tercihlerin disiplin bazında dağılımı ve bu 
tercihlere bağlı olarak kurum için prosedürler BIM süreçlerinin nasıl 
yönetildiği ile ilgili genel problemleri anlamamız açısından önemlidir. 
Tercih edilen temel yazılım platformları incelendiğinde 2018 yılında 
olduğu gibi 2019 yılında da Autodesk Revit ve AutoCAD yazılım 
çiftinin en çok kullanılan yazılımlar olduğu görülmektedir. 2018 ve 
2019 verileri karşılaştırıldığında AutoCAD ve AutoCAD LT gibi CAD 
tabanlı yazılım kullanımının azalmakta, BIM tabanlı yazılım 
kullanımının ise artmakta olduğu anlaşılmaktadır.  

Disiplin bazında ise bu yazılım çiftine 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. Bu genel eğilimler değişmemesine rağmen kullanılan 
temel yazılımlar ile ilgili diğer yanıtını verenlerin oranı 2019 yılında 
artmıştır. Diğer yanıtı verenlerin %64’nün ise farklı mühendislik 
disiplinlerinden olduğu görülmektedir. Bu noktada mühendislik 
uygulamaları özelinde ortaya çıkan farklı ihtiyaçların anket 
katılımcılarını alternatif yazılım ve uygulamaların arayışına 
yönelttiğini söylenebilir.  

Parametrik tasarım kavramı değişen mühendislik ve mimarlık pratiği 
anlamında yapı sektörü profesyonellerine yeni olanaklar 
sunmaktadır. Genel BIM farkındalığı, BIM pratiğine ve 
uygulamalarına ilginin artmasıyla doğru orantılı olarak parametrik 
tasarım araçlarına olan ilgide artmaktadır. Anket sonuçlarına göre en 
çok tercih edilen parametrik tasarım aracının %41,56 oranıyla 
Autodesk Dynamo olduğu, Grasshopper ve diğer tasarım araçlarının 
ise %10,39 ve %8,31 oranlarıyla Dynamo’yu takip ettiği 
görülmektedir. Anket katılımcılarının %48,57’si ise herhangi bir 
parametrik tasarım aracı kullanmadığını belirtmiştir. Tekil yanıtlar 
incelendiğinde mimari disiplin bazında Grasshopper, mühendislikte 
ise Dynamo yazılımlarının tercih edildiği anlaşılmaktadır. Sonuçların 
genel değerlendirmesi yapıldığında, parametrik tasarıma ilginin 
arttığı, bu konuda temel eğilim ve araçların ise değişmediği 
söylenebilir.  

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 
azalan orada da olsa AutoCAD yazılımları kullanılmaktadır.  

Tek bir yazılım ekosistemi üzerinden çalışma pratiği her ne kadar 
kullanıcı açısından yadsınamayacak belli avantajlar getirmesine 
rağmen; mühendislik analizleri ve hesaplamalar için kullanılan 
yazılımların çeşitliliği, kullanıcı tercihleri, mevzuata uygunluk 
nedeniyle kullanımı zorunlu yazılımlar gibi değişkenler dikkate 
alındığında yazılım düzeyinde birlikte çalışabilirliğin 
başarılabilmesinin önemi aşikardır. 

  

 

Tablo 15 Kullanılan temel yazılım platformları  

 

Tablo 16 Kullanılan parametrik tasarım araçları  
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Disiplin düzeyinde kullanılan temel yazılım platformları incelediğinde 
mühendislik veya mimarlık bağlamında farklı tercihler bu anlamda da 
dikkat çekmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi proje veya tasarım 
süreci kaynaklı zorunluluklar alternatif yazılımların kullanımını 
zorunlu kılmakta veya kullanıcılar API10 kullanımı gibi yöntemler ile 
mevcut yazılımları ihtiyaçlarına göre özelleştirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Application Programming Inferface  

 

Tablo 17 Kullanılan temel yazılım platformlarının disiplin bazında dağılımı  
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2.9 Doküman Yönetimi, Koordinasyon  

Doküman yönetimi ve koordinasyon araçları konusundaki genel 
eğilimlere bakıldığında tüm yazılımların kullanıcı yüzdesinin arttığı, 
kullanmıyorum yanıtı verenlerin ise azaldığı görülmektedir. Bunun 
tek istisnası Tekla BIMsight yazılımıdır. Autodesk BIM 360 platformu 
ve Navisworks ise öncelikli olarak tercih edilen yazılımlar olarak 
yerini korumuştur.Türkiye özelinde son yıllarda özellikle metro ve 
raylı sistem projelerinde tercih edilen Aconex ise Autodesk BIM360 
ardından en çok tercih edilen platformdur.  2019 yılında Solibri Model 
Viewer ve Tekla BIMsight yazılımlarının kullanımı neredeyse aynı 
kalmıştır.  

Genel olarak popüler bir platform olduğu söylenebilecek Projectwise 
kullanım seviyesi %3,90 gibi düşük seviyede kalmış ve 2019 yılı 
özelinde de Türkiye Yapı Sektörü’nde geniş bir uygulama alanı 
bulamamıştır. Syncro yazılımı ise 2018 yılı anketimizde yer 
almadığından kullanım oranının direkt olarak %3,64’e çıktığı 
anlaşılmamalıdır. Genel bir yorum olarak; Tablo 17’de ortak veri 
ortamı (common data enviroment11) platformları ve koordinasyon 
araçlarını beraber değerlendirmiştir. Bu yazılım veya platformların 
birbirinin direkt alternatifi olduğu anlaşılmamalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tablo 18 Kullanılan temel doküman yönetimi ve koordinasyon araçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genel Eğilim ve Beklentiler  Türkiye BIM Raporu  

 

P0002 | Araştırma Raporu | 29 Haziran 2020  Page 17 
 

 

2.10 BIM Eğitimi ile İlgili Tercihler 

Anket katılımcılarının BIM ile ilgili eğitim içeriklerine %72,47 gibi bir 
yüzdeyle Youtube veya benzeri online platformlar üzerinden 
ulaştıkları anlaşılmaktadır. Ücretsiz online platformlara yönelimin 
ağırlığı diğer seçeneklere göre hem 2018 hem de 2019 yıllarında çok 
yüksek kalmıştır. Youtube veya benzeri online video paylaşım 
platformları BIM teknolojisi konusunda da çok fazla içerik 
barındırmasına rağmen anket katılımcılarının nitelikli içeriğe ulaşıp 
ulaşamadığı şüphelidir. Bunu doğrulayan bir tespit olarak BIM eğitimi 
ile ilgili temel problemler arasında yüksek bir oranla Türkçe kaynak 
eksikliğinin belirtilmiş olmasıdır. Türkçe BIM eğitimi materyali 
konusunda oldukça problemli olan Youtube’un temel başvuru 
kaynağı olma durumunun değişmemiş olması çelişkili gibi 
görünmesine rağmen online video içeriklerin ücretsiz ve kolay 
erişilebilir olması, alternatiflerin kısıtlı olması bu durumu anlaşılabilir 
kılmaktadır.  

Youtube dışındaki alternatifler değerlendirildiğinde yaklaşık aynı 
oranlar ile ücretli kurs ve sertifika programlarının tercih edildiği, ücretli 
online ve üniversite sertifika programlarına olan ilginin ise 2019 
yılında arttığı görülmektedir. Sertifika programlarının sayı ve niteliği 
artmasına rağmen bu programların sektörün acil ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek kadar yaygın ve sayıca yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değildir.  

Yanıtlarda en dikkat çekici husus şirket içi eğitim yüzdesinin 
neredeyse iki katına çıkmış olmasıdır. Şirket için eğitim yüzdesinin 
bir senelik periyod içerisinde ani olarak yükselmesi hem sektördeki 
BIM ile ilgili hareketlenmeyi hem de yetişmiş eleman ihtiyacındaki 
aciliyeti göstermektedir. Şirket içi eğitimin niteliği, eğitmenlerin 
kalitesi gibi konular ile ilgili yorum yapmak bunu ölçmeye yönelik 
herhangi bir anket sorusunun olmaması nedeniyle mümkün değildir.  

BIM ile ilgili özel eğitim ihtiyaçları sorulduğunda anket katılımcılarının 
BIM uygulama planı hazırlama, BIM yöneticiliği, BIM ile metraj ve 
maliyet tahmini gibi özel içerikli eğitim programlarına ilgi gösterdikleri 
görülmektedir. Sıralanan eğitim programlarına ihtiyaç duymadıklarını 
belirtenler ise anket katılımcılarının sadece %0,52’sini temsil 
etmektedir. BIM uygulama planı ve BIM yöneticisi gibi çok genel 
kavramları bilmediğini belirtmesine rağmen bu konuda eğitim almayı 
düşünenlerin oranı %61,9 ve 59,05’te kalmıştır. Başka bir değişle bu 
temel kavramları bilmediğini belirtenlerin yaklaşık %40’ı bu konuda 
eğitim almayı da düşünmemektedir. BIM ile proje bilgi yönetimi ve 
yöneticiler için BIM süreçleri eğitimi seçenekleri 2018 yılında anket 
sorularına dahil olmadığından 2018 yüzdeleri %0 olarak tabloya 
yansımıştır.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 19 BIM Eğitim ile ilgili tercihler 

 

Tablo 20 BIM ile ilgili eğitim ihtiyaçları  

 

Tablo 21 BIM uygulama planı ve yöneticisi kavramlarını bilmeyenlerin eğitim istekleri  
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2.11 BIM Eğitimi ile İlgili Problemler 

Sektörel ve akademik BIM eğitim olanaklarının yetersizliği 2019 
yılında da değişmeyerek anket katılımcılarının problem olduğunu 
belirttiği alanlar olarak öne çıkmaktadır. Üniversitelerde BIM 
eğitiminin yetersiz olması yanıtını verenlerin yüzdesi kısmen azalmış 
olmasına rağmen mevcut yüksek lisans ve sertifika programlarının 
sayısı ve kontenjanları halen sektörün acil ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzaktır. Bununla beraber mevcut akademik programların niteliği ve 
ders içerikleri dünya ile karşılaştırılabilir düzeyde yüksektir. Bunun 
temel nedeni bu programların bazı sektörel BIM eğitim 
programlarında sıklıkla görüldüğü şekilde BIM eğitimini sadece 
yazılım kullanımını öğretmeye indirgemeyerek konuyu bütünsel 
şekilde ele almalarıdır.   

2018 ve 2019 anket yanıtlarında göze çarpan diğer önemli bir sorun 
BIM ile ilgili Türkçe kaynakların yetersizliğidir. BIM ile ilgili nitelikli 
Türkçe kaynağa erişim problemi 2019 anket sonuçlarından da 
görüldüğü gibi devam etmektedir.  

BIM eğitimi ile ilgili problemler deneyim bazında değerlendirildiğinde 
özellikle 1-3 yıl deneyimli anket katılımcılarının BIM ile ilgili eğitim 
içeriklerine erişim konusunda daha aktif bir arayış içerisinde 
olduklarını söylemek yanlış olmaz.  

2018 yılı anket sonuçlarına kıyasla yaşadığım şehirde BIM ile ilgili 
sektörel ve akademik eğitim olanakları yetersizdir yanıtını verenlerin 
sayısında kısmi bir artış olduğu göze çarpmaktadır. 2018 yılından 
farklı olarak BIM eğitimi olanaklarının sınırlı ya da hiç olmadığı 
Gaziantep, Osmaniye, Kayseri, Manisa, Denizli, Çanakkale ve 
Tekirdağ gibi Anadolu şehirlerinden ankete yanıt gelmiş olması bu 
artışın sebebi olarak düşünülebilir.   

Bu çalışmada ele alınan başlıklar sektörün acil ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik temel problemleri anlamayı amaçlamaktadır. 
Burada mimarlık veya mühendislik eğitiminin niteliği, bu çerçevede 
BIM olgusunun nasıl konumlandırılması ile ilgili akademik tartışmalar 
bu çalışmasının kapsamı ve amacını aşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 22 BIM eğitimi ile ilgili problemler    

 

Tablo 23 BIM eğitimi ile ilgili problemlerin deneyim bazında dağılımı    
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2.12 BIM ile İlgili Standart ve Kavramlar 

BIM uygulamaları açısından önemli olan bazı standart ve kavramlar 
ile ilgili farkındalığı ölçmek amacıyla anket katılımcılarının BIM 
uygulama planı, BIM yöneticisi, IFC gibi seçilen bazı temel 
kavramları bilip bilmedikleri değerlendirilmiştir. 2018 yılından farklı 
olarak ISO 19650 standardı ve Ortak Veri Ortamı listeye eklenerek 
sorular genişletilmiştir. 2018 yılına kıyasla artış olmakla birlikte, hiçbir 
soru başlığında ilgili başlığı biliyorum cevabını verenlerin oranı %75 
üzerine çıkmamıştır. Özellikle, CIC BIM protocol12, PAS 119213, ISO 
19650 gibi başlıklardaki düşük yüzdeler 2018 yılında olduğu gibi 
dikkat çekicidir.  

BIM açısından olgunluğu en yüksek olan 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 görülmektedir. İşletme aşamasının dahil olduğu dikkate ise 
CoBie14 standardını biliyorum şeklinde cevap verenler 36,88%’den 
%43,49’a bir yükselmiştir. CoBie nedir biliyorum şeklinde cevap 
verenlerin oranı ise 2018 yılında %21,32 iken, 2019 yılında artarak 
%36,88’e ulaşmıştır. 

2018 yılında özellikle dikkate aldığımız PAS 1192, 2019 yılı 
anketinde ise ISO 19650 standartları ile ilgili farkındalığın düşüklüğü 
BIM teknolojisinin uygulanması konusundaki kurumsal organizasyon 
problemlerini daha iyi açıklamaktadır. BIM uygulamaları konusunda 
genel olarak pozitif bir gelişim trendi olmasına rağmen Türkiye Yapı 
Sektörü BIM kavramının zorunlu kıldığı sistematik yaklaşımı hayata 
geçirmekten uzaktır. BIM konusu genel anlamıyla bir sistematik bir 
dönüşüm aracından ziyade pragmatik bir şekilde yazılım kullanımına 
indirgenmektedir. Örneğin, 2018 yılında anketimize dahil olmayan 
ISO 19650 standardı ile ilgili farkındalık düzeyi ancak %28,57’ye 
ulaşabilmiştir. Tablo 23’te görüldüğü gibi BIM açısından olgunluğu en 
yüksek olan projelerde dahi BIM standartları konusundaki farkındalık 
oldukça düşük yüzdelerde kalmıştır.    

2018 ve 2019 anket sonuçlarına göre genel bir eğilim olarak anket 
katılımcılarının BIM ile ilgili ilk karşılaştıkları BIM uygulama planı, BIM 
yöneticisi, LOD 15  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.  

Yapı endüstrisinin sayısal dönüşümünde öncülük eden açık, tarafsız 
ve uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan 
BuildingSMART konusunda farkındalığın %36,36’dan %61,56’ya 
yükselmesi BuildingSMART Türkiye’nin kuruluşunun ve 
faaliyetlerinin sektörde olumlu karşılandığını göstermektedir.  

 

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

Tablo 24 BIM ile ilgili standart ve kavramlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie 
15 https://bimforum.org/lod/ 

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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IFC standardı konusunda farkındalığın %73,51 gibi yüksek bir orana 
ulaşılabilmesi oldukça olumlu değerlendirilebilecek olmasına rağmen 
IFC kullanımının ne derece OpenBIM çerçevesinde olduğu temkinli 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Olumlu bir gösterge olarak, OpenBIM 
kavramını biliyorum diyenlerin oranı 2018 yılında %36,99 iken 2019 
yılında %47,01’e yükselmiştir.  

OpenBIM iş akış süreçleri açısından birlikte değerlendirilmesi 
gereken diğer açık veri format ve standartları olan BCF16, CoBie, 
gbxml ile ilgili farkındalık düzeyi oldukça düşüktür. IFC’nin temel 
standardı olan ISO 16739 17  nedir biliyorum diyenlerin oranı ise 
%18,18’de kalmıştır.  

Farklı yazılım platformlarını kullanarak BIM ile bütünleşik bina enerji 
modellemesi yapılabilmesi için önemli olan gbXML18 standardı ile 
ilgili farkındalık ise ancak %28,05 seviyesine ulaşabilmiştir. 2018 
yılında bu oran %24,45’tir. Genel olarak BIM ile bütünleşik 
simülasyon, modelleme tekniklerinin kullanım yüzdesi oldukça düşük 
olduğu görülmektedir. Tablo 33’de BIM ile bina enerji modellemesi 
yapıyorum diyenlerin oranı %14,3’te kalmıştır. Bu noktada genel bir 
problem olarak herhangi yapının kullanım ömrü boyunca önemli 
olacak enerji modellemesi, sürdürülebilirlik analizleri, işletme 
yönetimi gibi konuların BIM temelli çalışma pratiği ile ilişkilendirilmesi 
ile ilgili bir problem olduğu söylenebilir. Bununla ilgili detaylı 
değerlendirme Bölüm 2.17’de yapılmıştır.  

2018 yılı araştırmamızın dikkati çeken sonuçlarından birisi; BIM ile 
ilgili standart ve kavramlar konusundaki farkındalığın BIM 
deneyimine bağlı olarak artmadığının belirlenmesiydi. 2019 anket 
sonuçlarında da benzer bir tablonun ortaya çıkması şaşırtıcı 
olmamıştır. 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 
%26,75 iken 5 yıldan fazla deneyimlilerde %23,12’dir. BIM yöneticisi, 
BIM uygulama planı, LOD gibi diğer temel başlıklarda da benzer bir 
değerlendirme yapmak mümkündür.  

2018 yılında yaptığımız 1-3 yıl arası BIM deneyimi olanların ya da 
görece BIM ile yeni tanışanların hem eksikleri hem de yetenekleri 
konusunda daha gerçekçi oldukları ile ilgili tespitimiz halen geçerlidir. 
Daha deneyimli anket katılımcılarının ağırlığının ise BIM ile ilgili 
bütünsel bir deneyim ve bilgi birikiminden ziyade yazılım deneyimine 
dayalı bir BIM deneyiminden bahsettiklerini söylemek yanlış olmaz.  

 

 

 

 
16 https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/ 
17 https://www.iso.org/standard/70303.html 

Tablo 25 BIM ile ilgili standart ve kavramlar - İşletme aşaması dahil BIM projeleri 

 

Tablo 26 BIM ile ilgili standart ve kavramların deneyim bazında değerlendirilmesi  

 

18 http://www.gbxml.org/About_GreenBuildingXML_gbXML 

https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/
https://www.iso.org/standard/70303.html
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2.13 BIM Temelli çalışmaya geçiş 
konusundaki problemler  

BIM temelli çalışmaya geçiş konusundaki problemlerin neler olduğu 
incelendiğinde hem 2018 hem de 2019 anket sonuçlarına göre en 
problemli görülen alan BIM deneyimi olan kadroların eksikliğidir. 
2019 yılında BIM deneyimi olan kadroların eksikliğini işaret edenlerin 
oranı artarak %69,09’a yükselmiştir. BIM ürün kütüphanelerinin 
eksikliği başlığı dışında tüm başlıklarda ilgili başlığı problemli olarak 
görenlerin yüzdesi artmıştır. Buradan hareketle BIM temelli 
çalışmaya geçiş oranı artarken aynı oranda bu dönüşüm sürecinin 
getirdiği problemler ile karşılaşanların oranının arttığı söylenebilir. 
BIM deneyimi olan insan kaynağı eksikliği problemi 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. 2019 yılı anket sonuçlarına 
göre yatırımcıların BIM ile ilgili bir talebinin olmamasını problemli 
görenlerin yüzdesi artarak %65,19’a yükselmiştir. Yatırımcıların BIM 
konusuna bakışıyla ilgili diğer bir konu ise risk faktörüdür. Anket 
katılımcılarının %24,68’i yatırımcıların BIM teknolojisini kullanmayı 
riskli bulduğunu belirtmektedir. 2018 yılına kıyasla yatırımcıların BIM 
temelli olarak çalışmayı riskli bulduğunu düşünenlerin oranı 
neredeyse aynı kalmıştır. Genel olarak yatırımcıların BIM ile ilgili 
farkındalıklarının ve buna paralele risk algılarının da düşük olduğu 
söylenebilir.  

BIM ile ilgili bir mevzuat ve zorunluluk olmasının BIM temelli çalışma 
pratiğine geçiş konusunda olumlu bir etki yapacağını düşünenlerin 
oranı artarak %65,45’e yükselmiştir.  

İlginç bir problem olarak göze çarpan detay ise mimari ve 
mühendislik disiplinlerinin karşılıklı olarak diğer disiplinlerin BIM 
temelli çalışmamasını önemli bir problem olarak belirtmesidir. 
Mühendislik disiplinlerinin BIM ile çalışmamasını problemli görenlerin 
oranı ise kısmen azalmıştır. 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. Bu eğilim 2018 ve 2019 verilerine göre paralellik 
göstermektedir. 

BIM ürün kütüphanelerinin eksikliğini önemli bir problem olarak 
belirtenlerin oranı azalarak %30,91’e düşmüştür. Gerçekten de bu 
konuda hem alternatiflerin sayısı hem de nitelikli kütüphane 
oluşturmak konusunda firmaların deneyimi artmıştır. Yazlımlar ile 
ilgili eğitim ve doküman yetersizliğini problemli görenlerin yüzdesi, 
artan sektörel eğitimlerin etkisiyle kısmen azalarak %33,77’ye 
gerilemiştir.  

 

Tablo 27 BIM temelli çalışmaya geçiş konusundaki problemler  
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2018 yılı anket soruları içerisinde yer almayan IT altyapısı ile ilgili 
problemler beklenenin aksine %33,77 gibi bir seviyede kalmıştır. BIM 
uygulamalarına geçiş açısından proje büyüklüklülerini önemli 
görenlerin oranı ise %11,17 gibi oldukça düşük bir yüzdeyle temsil 
edilmektedir.  
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2.14 BIM Uygulamalarının kullanıldığı proje 
tipleri  

Hangi tip projelerde BIM uygulamalarının ağırlıklı olarak kullanıldığı 
2018 yılı araştırmamızda ele almadığımız ancak hangi proje 
tiplerinde BIM temelli çalışma pratiğinin yaygınlaştığını anlamamız 
açısından önemli konu başlıklarından birisidir. Anket sonuçlarına 
göre BIM temelli çalışma pratiğinin en yaygın olarak uygulandığı 
proje tipi %37,66 ile karma yapı projeleridir. Daha sonra sırasıyla 
%34,81 ile ofis yapıları, %29,61 ile metro ve raylı sistem projeleri, 
%29,35 ile endüstriyel tesisler karma yapı projelerini takip 
etmektedir. Çeşitli belediyelerin inisiyatif alarak BIM temelli çalışmayı 
zorunlu tuttuğu metro projeleri, kompleks karma yapı projeleri gibi 
proje tiplerinde BIM kullanımının daha yaygın olması şaşırtıcı 
değildir. Bunun yayında havalimanı projeleri gibi yüksek niteliği olan 
proje tiplerinde de BIM temelli çalışma pratiğinin yaygın olduğu 
görülmektedir. Beklendiği gibi BIM temelli çalışma pratiğinin yaygın 
olduğu proje tipleri aynı zamanda BIM ile ilgili temel kavram ve 
standartlar konusunda farkındalığın yüksek olduğu projelerdir. 
Örneğin, yeni BIM standardı ISO 1965019 ile ilgili farkındalığın en 
fazla olduğu proje tipi yine karma yapı projeleri ile ofis projeleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 https://www.iso.org/standard/68078.html 

Tablo 28 BIM Uygulamalarının kullanıldığı proje tipleri  

 

Tablo 29 Proje Tipleri ile temel kavram ve standartlar  
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2.15 6-12 Ay İçerisindeki Yazılım Eğitimi 
Planları  

En çok kullanılan yazılım çifti olarak AutoCAD ve Revit seçenekleri 
öne çıkmasına rağmen, anket katılımcılarına gelecek 6-12 ay 
içerisinde hangi yazılım platformları ile ilgili eğitim almayı 
planladıkları sorulduğunda Revit ve Navisworks platformlarının 
öncelikli olarak tercih edildiği görülmektedir. AutoCAD ile ilgili eğitim 
almayı planlayanların oranı %3.38’de kalmıştır.AutoCAD eğitimi 
almayı planlayanların oranı 2018 yılına göre kısmen artmasına 
rağmen CAD temelli yazılımlara olan talebin azalmakta olduğu 
tablonun genelinden görülmektedir.  

2019 anket sonuçlarında dikkat çeken bir sonuç herhangi bir yazılım 
ile ilgili eğitim almayı düşünmeyenlerin oranındaki artıştır. Tekil 
yanıtlar incelendiğinde eğitim almayı düşünmeyenlerin %81,57’sinin 
zaten bir veya birkaç konusunda deneyim sahibi olduğu 
görülmektedir.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 30 6-12 Ay içerisinde planlanan yazılım eğitimleri  
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2.16 BIM Temelli Çalışma Pratiğinin 
Değerlendirilmesi  

BIM temelli çalışma pratiğinin tasarımdan uygulamaya proje 
süreçlerine katkıları sıralandığında öncelikli olarak iş süreçlerinin 
etkin yönetimi, koordinasyon problemlerinin azalması ve proje 
sürelerinin kısalması gibi argümanlar öne sürülmektedir. Anket 
katılımcılarının %80,26’sı BIM’in saha koordinasyon problemlerini 
azalttığı, %83,38’i ise BIM’in iş süreçlerinin etkin bir şekilde 
yönetilmesine yardımcı olduğu konusunda hemfikirdir. 2018 
verilerine kıyasla hemen hemen tüm başlıklarda BIM’in faydaları 
konusunda artış sınırlı olmuş veya değişme olmamıştır.  

Anket katılımcılarının %46,49’u BIM’in proje süreçlerini kısalttığını 
söylemesine rağmen bu oran 2018 yılında olduğu gibi göreceli olarak 
düşük kalmıştır.Bu konuda 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 %17,92’si 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.  

Yazılım maliyetlerinin çok fazla olduğunu düşünenlerin artarak 
%29,09’a yükselmiştir. Bu başlık kurum büyüklüğü ile birlikte 
değerlendirildiğinde özellikle küçük şirketlerden gelen yanıtlarda bu 
problemin daha çok vurgulandığı görülmektedir.  

BIM’in ancak büyük projelerde anlamlı olduğunu düşünenler ise 
azalarak %17,40’a gerilemiştir. 2018 verilerine benzer şekilde 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 2018 yılı verilerine benzer şekilde %5,71 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 31 BIM Temel çalışma pratiğinin değerlendirilmesi  

 

Tablo 32 BIM Temelli çalışma pratiğinin disiplin bazında değerlendirimesi  
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2.17 BIM Temelli Çalışmaya Geçiş Amaçları  

Mevcut BIM temelli çalışma pratikleri değerlendirildiğinde anket 
katılımcılarının %63,64’ü BIM temelli çalışma pratiği açısından ilk 
hedeflerinin 3 boyutlu modelleme olduğunu belirtmektedir. Daha 
sonra sırasıyla; %58,70 ile tasarım koordinasyonu, %57,66 ile 
tasarım modelleri ve projelerinin üretilmesi, %55,06 ile metraj ve 
maliyet tahmini ve son olarak %49,35 ile 3 boyutlu görselleştirme 
başlıkları öne çıkmaktadır. Burada ortaya çıkan tablodan yola çıkarak 
Türkiye yapı sektörünün BIM temelli çalışmaya geçiş açısından hala 
başlangıç hedeflerini gerçekleştirme aşamasında olduğu 
söylenebilir. Herhangi bir yapının ömrü boyunca değerli olabilecek 
verinin üretilmesi ve bu verinin kullanılması ile ilgili işletme yönetimi, 
sürdürülebilirlik analizleri, ömür boyu maliyet analizleri gibi 
başlıklarda ancak çok düşük yüzdelere ulaşılabilmiştir. Bunun 
yanında işletme yönetimi için %21,30, mevcut binalarda işletme 
yönetimi %4,68 gibi göreceli olarak düşük görünen yüzdeler bile 
sektördeki sınırlı uygulamalar dikkate alındığında oldukça abartılıdır. 
Anket katılımcılarının neredeyse %5’nin mevcut binalarda işletme 
yönetimi amacıyla BIM kullanıyor olması yeni projelerde bile oldukça 
sınırlı uygulamalar dikkate alındığında oldukça iyimser bir rakamdır. 
Genel bir tespit olarak bazı soru başlıklarında anket katılımcılarının 
mevcut çalışma pratiklerinden ziyade BIM ile ilgili hedeflerini anket 
yanıtlarına yansıttıkları söylenebilir.  

BIM temelli çalışmaya geçişteki temel amaçlar ve hedeflenen 
faydanın ne kadarının sağlandığı BIM temelli çalışma pratiği 
açısından önemlidir. Örneğin, BIM saha koordinasyon problemlerini 
azaltıyor yanıtını veren ve aynı zamanda 3 boyutlu modelleme 
amacıyla BIM temelli çalışmaya geçmiş olanlar anket katılımcılarının 
%52,99’u kadardır. 3 boyutlu modelleme, metraj ve maliyet tahmini, 
tasarım koordinasyonu, tasarım modelleri ve projelerinin üretilmesi 
amacıyla BIM kullanımına geçmiş ve aynı zamanda BIM iş süreçlerini 
daha etkin şekilde yönetmemize yardımcı oluyor yanıtını verenler 
yaklaşık olarak anket katılımcılarının %50’sini temsil etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 33 BIM Temelli çalışmaya geçiş amaçları 

 

 
 

Tablo 34 BIM Temelli çalışmaya geçiş amaçlarının değerlendirilmesi  

 
 

 

 

 

 

 


