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1.ÖZET 

 

Araştırma kapsamında DBC Mimarlık şirketi BIM programını kullanış, yöntem 

geliştirme, projelendirme, görsel sunum ve metraj hazırlama gibi konularda nasıl ele 

aldığı incelenmektedir. Şirketin iyi yönlerinin yanı sıra eksik kaldığı yönlerde tespit 

edilerek fayda değer sağlamak amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Esneklik, Süreç Yönetimi,  

 

2.GİRİŞ 

 

DBC Mimarlık 2013 yılında üç ortakla kurulmuştur. Dursun Furkan ÇAPKIN 

(Y.Mimar), Barış CANPOLAT (Mimar), Can CANPOLAT (Makine Mühendisi). 

Ağırlıklı olarak mimari projelendirme hizmetleri veren şirket, statik ve 

elektromekanik projelendirmeler de yapmaktadır. Uzmanlık alanı hastane, toplu 

konut, endüstriyel yapılardır. Şirket projelendirmenin yanında kurumlara çözüm 

ortaklığı sunmakta ve yapıya dair başlangıçtan bitişe kadar olan süreçte her türlü 

hizmeti vermektedir. Yapı yaşam döngüsü boyunca süreçlerin hepsinin yönetilmesi 

ve danışmanlığının yapılması da ana faaliyet konuları arasındadır. Şirket 2014 yılı 

içerisinde kurumsallaşarak şirket bünyesine ekip arkadaşları, yardımcı ekipmanlar ve 

sistem kurguları eklemeyi planlamaktadır. 

 

DBC Mimarlık ağırlıklı olarak disiplinler arası ilişkinin yoğun olduğu projeler 

üretmektedir. Türkiye ve dünya genelinde hastane projeleri, et entegre, petrol 

tesisleri, tekno park, toplu konut gibi yapıların projelerini hazırlamıştır. Rusya ve 

Basra Körfezi’nde petrol ve LNG tesisleri, Rusya da dal hastaneleri ve genel 

hastaneler,  Niğde Üniversitesi Teknopark yapısı ve çeşitli projeler ile 

ilgilenmektedir. Projelerin hepsi çok ortaklı ve birden fazla disiplinin bulunduğu bir 

süreci içermektedir. 

 

Şirket kurucu ortakları Mimar Barış CANPOLAT ve Dursun Furkan ÇAPKIN uzun 

yıllardır BIM programlarını kullanmakta, kişi ve kurumlara BIM eğitimleri 
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vermektedirler. Sektöre ilk girdiklerinde elle çizim yapan mimarlar, daha sonraları 

bilgisayar destekli 2B çizim yapmaya başlamışlardır. 2B çizimlerin birçok noktada 

yetersiz kalmasından dolayı Barış CANPOLAT ve Dursun Furkan ÇAPKIN BIM 

programlarına yönelmiş ve projelendirmelerine bu yönde devam etmişlerdir.  

 

DBC mimarlık çok uluslu ve çok ortaklı birçok proje geliştirmiş ve geliştirmeye 

devam etmektedir. Şirket kurucu ortaklarının uzun yıllara yayılı deneyimleri ve 

teknolojinin devinimine  paralel olarak gelişen BIM düzeyleri şirketin seçilmesinde 

etken unsurdur. Bu kapsamda şirketin birden çok kullanıcıyı (Müşteri, Teknik 

Ekipler, Proje paydaşları vb.) dâhil eden Niğde Üniversitesi Teknopark projesi 

incelenecektir. 

 

Teknopark projesi Niğde' de Niğde Üniversitesi arazisi içerisinde yapılacaktır. Bu 

arazi teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Bilim Parkları 

Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknoparkların amacı üniversitelerin eğitim, 

öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri 

zenginleştirip etkinleştirmeyi amaçlar. Ayrıca sanayiinin rekabet gücünü 

artırmak,teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktır.  

 

Teknopark irili ufaklı bir çok firmaya hizmet sunacak ve farklı ihtiyaçlarını 

karşılayacak bir yapıda olmak zorundadır. Bu amaca ulaşabilmek için esnek bir yapı 

tasarlanmıştır. Yapı tekno girişimciler için ofisler, şirket ofisleri, yemekhane, toplantı 

salonları, yönetim bölümü ve ek birimlerle birlikte toplam 4500 m² dir. Yapı da ki 

ofisler on metrekareden başlayarak dörtyüz metrekareye kadar çıkabilmektedir.  Yapı 

tasarımında esneklik ön plana çıkartılarak bir katta bulunan bütün ofislerin 

birleştirilerek tek bir ofis olabilmeside sağlanmıştır. Bu amaçla tesisat kanalları dikey 

unsurlar olarak kurgulanmış ve gölgeleme işlevide eklenerek yapıda kullanılmıştır. 

Yapının arazi koordinatları alınarak Revit programına girilmiştir; güneş, ısı ve rüzgar 

analizleri yapılarak enerji performansı yüksek bir yapı elde edilmiştir. 

 

3.PROBLEM / İHTİYAÇ TESPİTİ  
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Geleneksel çizim teknikleri ile çalışmak uzun ve zahmetli bir süreçtir, ve hatalara son 

derece açıktır. Bu süreçte kaybedilen sadece zaman değildir; eldeki kaynaklar da 

israf edilmekte ve verimlilik en alt seviyeye çekilememektedir. İki boyutlu çizim 

programları bu sürece sadece hız katmaktadır ancak bu sürat BİM programlarıyla 

kıyaslanamayacak ölçüde az, zahmetli ve kısa vadelidir. 

 

İki boyutlu çizim programları ile çalışılırken aşağıdaki durumlar tasarımcıyı olumsuz 

yönde etkilemektedir: 

 

1. Bütün tasarımların 2B olması, 

2. 2B çizim yapılmasından dolayı yapıdaki aksaklıkların ya da kütlenin tam 

olarak anlaşılamaması, detay problemlerinin zamanında görülememesi, 

3. Metraj, keşif vb. dokümanların hazırlanabilmesi için tekrar bir sürecin 

yaşanması, kullanıcı hatalarının süreçte önemli yer tutması, 

4. Projelerde yapılan en ufak bir değişiklikte bütün projenin tekrar gözden 

geçirilmesi ve düzenlenmesi, bazı çizimlere bu değişikliğin yansıtılmasının 

atlanması, 

5. Disiplinler arası (Mimari, Statik, Elektro Mekanik) çakışma testlerinin ehil 

gözler ile yapılabilmesi - tam manasıyla doğru yapılamaması, 

6. Tek bir proje üstünde aynı anda birden fazla kişinin çalışamaması, 

7. Şehirler veya uluslararası proje çalışmalarının gerçek zamanlı olarak 

yapılamaması, 

8. Farklı paydaşların projeye tam olarak uyum sağlayamaması,1 

9. Teknik verilerin az olması,2 

10. Yapılan 2B çizimlerin sadece vektörel çizgi olarak kalması - akıllı objeler 

olamaması, bu objelerin disipline özgü verileri barındıramaması, bu veriler 

doğrultusunda akıllı davranış sergileyememesi,3 

11. Dokümanların, teknik bilgilerin ve özelliklerin 2B çizimlere eklenememesi, 

                                                 
1 Mal Sahibi, İşveren, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Mekanik Mühendis, Uygulama Ekipleri 
2 Teknik çizime kıyasla BIM modelinde daha fazla bilginin barınması. Örneğin Duvarların sadece iki 
çizgi olmaması. Duvarın ısı geçirgenlik kat sayısından üzerinde ki katmanlara kadar bilgileri detaylı 
bir şekilde ihtiva etmesi. 
3 BIM programlarının getirdiği gruplama ve bilgilerin kullanılması. Herhangi bir katmanın sadece bir 
duvarı seçerek bütün duvarlarda değiştirilebilmesi yada mahal listesinin önceden oluşturularak tasarım 
yapılırken bütün mekanların hazır olması. 
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12. Mahal listesi ve teknik özelliklerin el ile yazılması - dışarıdan teknik veri ya 

da ihtiyaç programının alınıp entegre edilememesi, yapılan proje 

değişikliklerinde bunların el ile düzeltilmesi, insan hatalarına açık olması, 

 

Yukarıda bahsedilen sorunların çözülmesi şirkete sürecin kısaltılması, 

yönetimi,etkinliği, hızlı tasarım yapılıp etkin ve proje üretiminin yapılabilmesini 

sağlamıştır. Şirket bu sayede proje tasarım kapasitesine paralel olarak veri 

bankasında ki bilgi düzeyinide arttırmıştır. 

 

4.YÖNTEM  

 

Şirket bir işi aldığında mimarlar ortaklaşa tasarım yaparak ilk süreci tamamladıktan 

sonra ikinci aşamada projenin çizimine geçerler. Bu safhada ortakların müsaitlik 

durumuna göre projenin sayısal ortama aktaran yetkilisi atanır. Diğer ortak ise bu 

kişiye uzaktan yardım ederek aynı anda projenin daha hızlı bitirilmesi sağlanır. 

Ancak şirket çalışanlar arasında tam olarak yetki, sorumluluk dağılımı yapmamıştır. 

Şirketin görevlerde hiyerarşik dağılımı göz önünde bulundurması ve tamamlaması 

başlangıç için sancılı bir süreç olduğu paydaşlar tarafından idrak edilmiştir. Bu 

bağlamda şirketin sorumluluk dağılımı ve hiyerarşik düzenindeki sorunların 

giderilmesi gereklidir.  

 

Şirket elektro mekanik ekipler ve statik firmalarından projelerinde faydalanmaktadır. 

Bu amaçla çalışacakları şirketleri seçerken BIM programı kullanan paydaşlar 

olmalarına özen göstermektedir. Çözüm ortağı oldukları firmaları da bu yönde 

yönlendirmektedirler. Örneğin Basra da yapmakta oldukları 140 yapıdan oluşan 

petrol tesisinin statiklerini IFC formatında kendilerine teslim etmeleri için Prekons 

firmasını yönlendirmiştir. Bu sayede daha hızlı ve çakışma testleri yapılmış statik ve 

mimari elde edilmiştir. Metrajda ve projede gösterilen ürünün aynısını sahada elde 

edebilmiştir. Ayrıca Prekons'un çalıştığı, ürün tedarik ettiği firmaların kendi 

başlıkları altında BIM modellerini oluşturmaları için firmalar ile görüşülmüştür. Bu 

sayede şirketin tekrardan BIM modelleri yapmadan zamandan tasarruf etmesi 

sağlanmıştır. 
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Şekil-1 Teknopark Perspektif 

Şirket bir çizimi üç boyutlu yaptığından dolayı kesit ve nokta detayı alması çok kolay 

olmuştur. Alınan detay model değiştiğinde otomatik olarak değişmektedir. Bu sayede 

iki boyutlu tasarımda olduğu gibi çizim komple değiştirilmeden anlık olarak sonuç 

alınabilmektedir. BIM modeli yapılan yapı akıllı objeler içerdiğinden dolayı herhangi 

bir cephe yada görünüşü renklendirmek sadece detay ve görünüş seviyesini 

değiştirinceye kadar geçen zamanı alır. Bu da bir kaç dakikadan fazla değildir. 

Ayrıca İnternet' ten kullandıkları BIM programı için özel yazılmış eklentileri 

indirerek işlerini daha da kolaylaştırmaktadırlar. (Programların açık kaynak kodu 

programlama dilini bilen kullanıcılara kendi programcıklarını yazabilme esnekliğini 

vermektedir) Örneğin Niğde Tekno Park projesinin yangın kaçış planlarının çizimi 

için bir adet eklenti kullanılmıştır. Bu eklentiye yönetmelikteki bilgiler girilmiş ve 

30m' den uzun kaçışlarda uyarmaya programlanmıştır. Eklenti sayesinde teknik 

çizim kolaylıkla yapılmış ve hataya pay bırakılmamıştır. BIM programı her seferinde 

yeni bir dosya açtırmamakta bunun yerine bütün veriyi tek dosyada 

bulundurmaktadır. Bunun iyi yanı her türlü bilgiye anında ulaşıp istenilen işlemin 

gerçekleştirilebilmesidir ancak istenmeyen veri fazlalığı bilgisayarın yavaşlamasına 

ve sistem çökmelerine neden olabilmektedir. Bu yüzden gereksiz bilgiler (örneğin 

akıllı objeler ve family' ler) silinmelidir. 

Şekil-2 Basra IFC Statik Veri (Tesla Structure) 
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Şirket çizim standartlarını tam olarak oturtamamıştır. Bu sebeple diğer firmalar ile 

sorun yaşayacağını göz önünde bulundurmuştur. Var olan uluslar arası mesleki 

standartları alıp kendilerine göre düzenlemeyi ve uygulamayı planlamaktadırlar.  

Şekil-3 Basra IFC Statik Veri Yakın (Tesla Structure) 
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Şirket çok uluslu, uluslar arası ve yerel firmalar ile çalışmaktadır. Bu firmalara anlık 

olarak cevap verebilmek için İnternet tabanlı çalışmakta ve bu doğrultuda yatırım 

yapmaktadır. Bu çalışmalar firmaların döküman transferi, proje gelişim süreçlerini, 

değişiklikleri, kaynak ve dökümantasyonu kolaylıkla izleyebilip, 

değerlendirebileceği bir ortam sağlamaktadır. Paydaşlar sisteme girdiklerinde sadece 

veri transferi yapmaz aynı zamanda veri oluşturan bireyler olarak projenin etkin bir 

parçası olurlar. Bu sayede bilgi üst düzeyde doğru olur ve hızlı bir şekilde yayılarak 

büyür. Anlık olarak etki ve tepki alınır. Ayrıca yaptıkları projelerin birden fazla dilde 

sunulması gerekmektedir. Bu amaçla excel formatında hazırladıkları mimari ihtiyaç 

programına diledikleri lisanları ekleyerek proje içeriğinin anlık olarak dğeişmesini 

sağlamaktadırlar. Şirkete esnekliğin yanı sıra paydaşların diledikleri dili 

görebilmelerini sağlayarak disiplinler ve paydaşlar arası ilişkinin kolaylaşmasını 

sağlamıştır. 

Şekil-4 Mimari Perspektif 

Şirket BIM progrmaları sayesinde daha hızlı tasarım, metraj, görselleştirme ve doğru 

proje geliştirme yapabilmektedir. Hataların tesbiti ve düzeltilmesi bu sayede 

kolaylaşmaktadır. Şirket çok disiplinli analiz ve doğrulamayı veri bütünlüğü 

sağlayarak hızlı bir biçimde yapabilmektedir.  

 

Şirket tasarımlarını yaparken mekana bağlı kalır. Bu doğrultuda etkin bir şekilde 

çalışabilmek için öncelikli verileri toplar ve kullandıkları BIM programına (Revit) 
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girerler. Bu sayede sayısal ortamda görsel olarak arazinin birebir modelini saat, gün, 

ay ve yıl bazında inceleyebilmektedir.Tasarımlarının kalitesini arttıran bu özellik 

sayesinde ekolojik yapılar elde etmekte ve daha fazla bilgiye ulaşarak kaliteli ürün 

verdiklerine inanmaktadırlar. 

 

Şirket çalışanları farklı teknolojileri öğrenmek için standart olan yollara ek olarak 

kendi anlayışları doğrultusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 

ortaklar haftalık ve aylık olarak uzman oldukları, öğrendikleri konular hakkında 

bilgilerini diğer ortaklar ile paylaşmaktadırlar. Örneğin, haftalık toplantılarda geçen 

hafta içerisinde yapılanlar değerlendirildikten sonra o hafta içerisinde öğrenilen 

konudan bahsedilmmekte ve ekip arkadaşları bilgilendirilmektedir. Ekip üyelerinden 

biri şişme sütrüktürler ile alakalı olarak teknik bilgi, fiyat ve özelliklerine dair aldığı 

bilgileri iyice sindirdikten sonra haftalık toplantıda arkadaşlarını bu konu hakkında 

bilgilendirir. Ayrıca Aylık toplantıda daha önceden kendisine bildirilmiş olan konu 

hakkında bir sunum yapmaktadır. Aylık toplantıda bütün ekip üyeleri kendi 

konularını anlatırlar. 

Şekil-5 Işık Rafı / 3B Sistem Detayı  

Şirket tasarıma ihtiyaç programı hazırlayarak başlamaktadır. Bu süreç içerisinde alan 

tanımlamaları, şirketin kendi standartları doğrultusunda mekanların teknik özellikleri 

ve diğer bilgileri girmektedir. Bu sayede çok hızlı kavramsal ve avan proje tasarımı 

gerçekleştirebilmektedir. Rusya için hazırladıkları Perinatoloji hastanesi tasarımını 
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bir haftada tamamlamıştır. Bu süre içerisinde konteynır yapı tasarımını anlamaları 

için dört gün geçmiş üç günde ise yapı tasarımını BIM programı sayesinde 

tamamlamıştır. Süreç içerisinde sadece tasarım değil iç ve dış görseller tam olarak 

bitirilmiştir. BIM programları bu sayede oldukça esnek bir Mimarlık firması 

olabilme imkanı tanımıştır. 

  

5. NİĞDE TEKNOPARK PROJESİ' NDE BIM UYGULAMASI:  

 

Niğde Tekno Park projesiyle ilgili karşılaşılan ilk zorluk tasarım sürecinden, ihale 

sürecine kadar bir aylık süre içerisinde projenin teslim edilmesi gerekliliği. Yapılan 

ön görüşmeler doğrultusunda iki tasarım alternatifi yönetici şirkete sunuldu. 

Projelendirme süresinin daha uzun sürmesi öngörülenbirinci alternatif süre sınırı 

yüzünden elendi.  

Şekil-6 Akıllı Veri Özellikleri 

Yapılan tasarım alternatiflerinde Niğde’nin coğrafi konumu ve hava şartları dikkatle 

göz önünde bulunduruldu. Yaz, kış ve bahar ayları için ayrı ayrı gölge çalışmaları 

yapıldı. Yaz aylarında direk gün ışığının içeri girmesi yatay ve düşey elemanlarla 

engellenirken, daha kaliteli iç ortam aydınlatması ışık rafları ile sağlandı. 

 

Yapı niteliği gereği yönetici şirketin en önem verdiği taleplerden birisi yapının hayatı 

boyunca oluşabilecek değişikliklere minimum maliyet ile cevap verilebilmesi idi. 
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Aks sistemindeki modülasyon ve iç mekân-asma tavan-zemin ilişkisinin doğru bir 

şekilde kurgulanması ile her katta 21m²-700m² arasında değişebilen mekânlar elde 

edildi. 

Şekil-7 İç Perspektif 

Proje ekipleri dört ayrı şehirde çalıştı. Bunlar arasındaki iletişimin sağlanması 

standart sistemlerle mümkün olamazdı. Farklı disiplinlerin eş zamanlı olarak aynı 

proje üzerinde çalışması projelendirme sürecinin çok kısa sürmesindeki en büyük 

etkenlerdendi. 

Şekil-8 Teknopark Kat Planı 
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İhale sürecine hazırlık amacıyla proje tasarımı süresince, sunucu sisteminde bulunan 

teknik şartnameler ile bağlantılı elemanlar kullanıldı. Bu sayede Ankara ve İstanbul 

ofisinden sürece dâhil olan mimar ve paydaşlar duvar, kapı gibi mimari elemanların 

özelliklerine proje üzerinden ulaşabilirken, mekanik ekip ısı kayıp hesaplarını yine 

bu verilere ulaşarak yapabildiler. 

Şekil-9 Alfresco İnternet Sistemi 

Genel proje tartışmaları ve istenen revizyonlar için yine aynı sunucu sisteminde 

oluşturulan tartışma grupları (discussion board) ve yetkilendirilmiş revizyon takip 
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sistemi (workflows) kullanıldı. Bu sayede hangi işi kimin, hangi tarihe kadar 

yapacağı, bu değişikliğe kimin onay veya ret vereceği bilgisi tek noktadan sağlanır. 

Şekil-10 Alfresco Dash Board Kullanıcı Arayüzü 

Müşterinin süre kısıtlamaları yüzünden gerek projeden, gerekse revizyonlardan eş 

zamanlı olarak haberdar olması gerekmekteydi. Müşterinin sisteme uygun yetkilerle 

eklenmesi (consumer) ile proje ve revizyonları, görev listesi ile beraber takip 

edebilmesi sağlandı. Bu sayede oluşturulan tartışma grubuna müşterinin aktif 

katılımı da sağlanmış oldu.  

 

Süreç işleyişi şu şekilde tanımlanabilir.  

 

1. Müşteriye kullanıcı adı ve yetki verilmesi, 

2. Müşterinin kullanıcı adı ile sisteme girmesi (Alfresco), 

3. Sistemde yapılan değişikliklerin, projelerin ve teknik bütün bilgilerin müşteri 

tarafından takibi, 

4.  Müşterinin uyarı, düzeltme ya da diğer isteklerinin sistem üzerinden anlık 

olarak bildirilmesi ve proje ile ilgili paydaşların uyarı mesajlarını anlık olarak 

alması, 

5. Uyarılar doğrultusunda yapılan değişikliklerin sisteme konması, 

6. Müşterinin gerek duyduğu bilgi ve projelerin kendi sistemine indirmesi ve 

kullanması. 

 



14 
 

 

Şekil-11 Teknopark Metraj 

6.SONUÇLAR VE ÇIKARILAN DERSLER 

 

DBC Mimarlık ihtiyaç duydukları özelliklerin farkına vararak BIM programlarına 

geçişi yapmıştır. Bu geçiş sonrasında şirket müşteri, teknik ekip ve paydaşları ile 

daha etkin bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Şirketin tasarım kapasitesi ve iş hacmi 

genişlemiş; buna paralel olarak yaptıkları işin kaliteside yükselmiştir. 

  

DBC Mimarlık ekolojik yapı tasarımıyla ilgilenmekte ve bir çok firmaya özel 

hizmetler sunmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayabilmek ve 

her firma için yerelleşebilmek için kullandıkları BIM programının özelliklerinden 

sonuna kadar faydalanmaktadır. Teknik bilgileri paydaşlardan sağladıktan sonra 

sayısal ortamda mekanı elde etmekte ve tekrardan kurgulamaktadır.  

  

Şirket bir çok yönden BIM programını etkin bir şekilde kullanmakta ve değer 

sağlamaktadır. DBC mimarlığın çizim standartlarının olmaması, iş dağılımlarının 

tam olarak netleştirilmemesi şirketin süreçlerinin uzamasına ve karışıklığa neden 

olmaktadır. Bu sebeple şirketin eksikliklerini giderecek doğrultuda planlama yapması 

faydalı olacaktır. 
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Şekil-12 Teknopark Vaziyet 

 

 

 

 

 

 

Şekil-13 Teknopark Yönetim Katı Planı 
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Şekil-14 Teknopark Görünüş 

 

 

 

 

 

Şekil-15 Teknopark Sistem Detayı 
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Şekil-16 Teknopark İç Görünüş 

 

 

 

 

 

Şekil-17 Teknopark Renkli Görünüş 
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Şekil-18 Teknopark Renkli Kesit 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-19 Teknopark Yangın Planı 
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DBC MİMARLIK KURUCU ORTAKLARI 

 

Barış CANPOLAT (Mimar) 

2001 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. 1997 yılından beri Bina Bilgi 

Sistemleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok hastane ve 

endüstriyel yapı projesine imza attı. Balkan bölgesinde büyük ölçekli endüstriyel 

yapı projelerinin yönetiminde bulundu. 2011 yılında Türkiye’ye döndü ve Barış 

Mimarlık şirketini kurdu. 2013 yılında DBC Mimarlık şirketini ortaklarıyla birlikte 

kurarak mimari proje hizmeti dışında büyük firmalara çözüm ortaklığı sunmaya 

başladı. 

 

Can CANPOLAT (Makine Yüksek Mühendisi) 

2004 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. 2010 yılında 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsün de Sinüsaodial Formdaki Kalça Protezinin Sonlu 

Elemanlar Yöntemi ile Optimizasyonu konulu tezini teslim ederek Yüksek Lisans 

derecesini tamamladı. 2006 yılından beri sektörde proje ve uygulama işlerinde proje 

mühendisi, mekanik şefi ve kontrol mühendisi olarak görevler aldı. 2013 yılında 

DBC Mimarlık şirketini ortaklarıyla birlikte kurdu. 

  

Dursun Furkan ÇAPKIN (Yüksek Mimar) 

2006 yılında ise Beykent Mimarlık  Fakültesini bitirdi. 2011 yılında Ekolojik Yapım 

sistemlerinin Mimari Tasarıma Etkisini inceleyen tezini başarıyla teslim ederek 

Yüksek Lisans derecesini tamamladı. 1999 yılından beri sektörde bir çok firmada 

teknisyen, mimar ve yönetici olarak farklı görevler üstlendi. Uzmanlık alanı 

hastaneler, toplu konut, endüstriyel yapılar ve alışveriş yapılarıdır. 2013 yılında 

ortaklarıyla birlikte DBC mimarlığı kurdu. 


