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ÖZET 

Bu vaka çalışması, Yapı Bilgi Modelleme yazılımlarını kullanmakta olan bir 

firmanın; bu yazılımları kullanma süreçleri, firma olarak yaşadıkları zorluklar, 

değişimler ve yazılımın iş süreçlerine katkısı hakkında bilgi almak ve firmaların 

BİM’den nasıl faydalandıklarını öğrenmek amacıyla yapılan bir araştırmadır.  

 

Bu araştırma, Era Şehircilik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti.’ de tasarım takım 

koordinatörü olan Mimar Ekim Orhan İSMİ ile mülakat yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Mimar Ekim Orhan İSMİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü 

bitirdikten sonra çeşitli tasarım ofislerinde görev almıştır. 2007 yılından itibaren 

ERA Mimarlık’ta tasarım takım koordinatörü olarak BIM'e geçiş ve şirket 

bünyesinde başta Revit Architecture olmak üzere ilgili programların kullanım 

sürecini yönetmek ve gerekli altyapı, eğitim vb. başlıklarda çalışmalar yapmaktadır.  

 

1.  ERA MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK 

Era Şehircilik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. 1972 yılında Prof. Dr. Ertun Hızıroğlu 

tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda 2 kişi olan şirkette personel sayısı şu an 120 ‘ye 

ulaşmış, 2000 yılında Fransa, 2011 yılında Çin olmak üzere birçok ülkede hizmet 

vermektedir. Mimarlık, mühendislik, danışmanlık, planlama ve taahhüt alanlarında 

hizmet vermektedir. ERA, hem kamu hem özel sektör hem de kent ölçekli projeler 

için tek bir binada faaliyet göstermektedir. ERA, 1997’de mimari tasarım 

tamamlama, danışmanlık, etüt, proje yönetimi ve mühendislik uygulamalarında 

ISO9001 (BVQI Türkiye-Almanya Ofisleri) ve 2004’te ISO9001:2000 kalite 

sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Bu sertifika Hollanda, İngiltere, Amerika ve 

Almanya akreditasyonuna sahiptir. Şirket bünyesinde bir BIM yazılımı olan Revit 

Architecture kullanılmaktadır. Bu yazılım kullanılarak tamamlanmış olan çalışmalara 

Forum Adana Avm ve Garanti Teknoloji Kampüsü örnek verilebilir; devam etmekte 

olan çalışmalar ise Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tadilat projesi ve Carrefour 

binalarıdır. Makalede bahsedilen konular ağırlıklı olarak 2010 yılında ERA ‘nın, 

BİM programlarından REVİT kullanılarak yapmış olduğu büyük ölçekli projelerden 

biri olan Tuzla İş Bankası Projesi üzerinedir. Bu projede şantiye Alanı: 40.900 m2 

olup Toplam İnşaat Alanı: 130.000 m2 dir. 

ERA' nın proje yönetimi, elektro-mekanik disiplinlerde faaliyet gösteren ve taahhüt 

işleri yapan kardeş firmaları da bulunmaktadır: PROMA, ROTA Mühendislik ve 

ERBA. ERA projelerini bu firmalarla veya uzun yıllardır birlikte iş yaptığı farklı 

disiplinlerden firmalarla birlikte gerçekleştirmektedir. ERA dışındaki firmaları bir 

bütün kabul edersek, statik-mekanik-elektrik disiplinleriyle ilgili proje çalışmaları ve 

mimari projenin özelliğine bağlı olarak değişen farklı danışmanlıklar (rüzgar 

analizleri, yangın çalışmaları, trafik çalışmaları, enerji analizleri, cephe analizleri 
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gibi) dışarıdan alınmaktadır. Dosya alışverişleri CAD ortamında gerçekleşmektedir. 

2014 yılıyla birlikte ana disiplinlerde BIM programı kullanan firmalarla çalışılmaya 

başlanacak (birlikte çalışılan bazı firmalar da bu yönde bir dönüşüme girecekler) ve 

söz konusu alışveriş BIM programlarıyla yapılacaktır. 

 
 

 

Şekil 1. Tuzla İş Bankası Vaziyet Planı 
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Şekil 2. Tuzla İş Bankası Doğu-Kuzey Cephe Görünüşleri 

 

  Şekil 3. Tuzla İş Bankası Kesit Görünümü 
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                 Şekil 4. Tuzla İş Bankası Dış Görünüş 

2.ŞİRKETİN BİM’E GEÇİŞ SÜRECİ 

BIM' e geçişte yaşanan sıkıntılar, benzer süreçleri yaşayan firmalardan çok farklı 

değildir. Önemli olanları vurgulamak gerekirse; 20 yıla yakın bir zamandır çalışan 

CAD ortamı alışkanlıklarından kurtulmak, sadece firmanın değil, diğer disiplinlerin, 

işverenlerin ve müteahhit firmaların da böylesi bir dönüşüme girmesi (ki bu halen 

başarılamamış bir başlıktır), BIM programlarını kullanmak için gereken altyapının 

oluşturulması ve gerekli insan kaynağının oluşturulması gibi sıkıntılardır. 

Ofis 1980’li yılların ortasında çizim programlarıyla tanışmış ve 1986 yılında tümüyle 

Autocad’e geçildiğinde de çalışanlar tarafından büyük bir direnişle karşılaşılmıştır. 

İlk kullanılan bilgisayarın ofiste halen o zorlu günlerin hatırası olarak durduğu 

öğrenilmiştir. Zamanla tüm paralel cetveller kaldırılmış ve ofis otomasyonlarına 

uyum sağlayamama sebebiyle ofisi terk eden elemanlar olmuştur. 2000’li yıllarda 

yavaş yavaş 3 boyutlu modelleme programlarına geçilmiş ve nihayet Autodesk’ in 

bir başka ürünü olan Revit’ e geçilmiştir. Yine BIM yazılımına geçiş aşamasında da 

aynı karmaşayla karşılaşılmış ve verilen eğitimlerle bu karmaşadan tam anlamıyla 

kurtulmak şirketin üç yılını almıştır. Seminerler, kurslar, pilot proje seçimi ve 

yurtdışındaki tecrübeli çalışanlar ile görüşülerek bu sıkıntılar atlatılmaya 

çalışılmıştır. Bu süreçte mantalite değişimi, değişim yönetimi, sabır, kararlılık ve 

BIM yazılımlarını çalıştırabilmek açısından daha yüksek performanslı bir bilgisayar 

altyapısı gerektirmiştir. Bu yüzden de mevcut teknolojinin yenilenmesindeki süreçte 
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ve en önemlisi de programları kullanabilecek eleman ihtiyacının doğmasında 

yaşanan bazı zorlukların olduğu dile getirilmiştir. 

                                                                                                                       

3. ERA’ DA BİM KULLANIMI 

Yapılan mülakatta CAD programlarında %10-15 lere varan bir maliyet sapması 

oluşuyorken, BİM de ise bu oranın % 1-2 lere kadar düştüğü öğrenilmiştir. Revit 

yazılımı 2009 yılı itibariyle projelerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazılımla 

tasarlanan Garanti Teknoloji Kampüsü projesi BİM kullanımına başlarken pilot proje 

olarak seçilmiştir. Şirket, 2014 yılında geleneksel CAD programlarının kullanımını 

kaldırma ve sadece yardımcı program olarak kullanmak eğilimindedir.  Bu aşamadan 

itibaren CAD ortamında yapılmış olan projelerle ilgili güncel işlerin takibi (tadilat 

projesi vb. işlerin yapımı), proje üretiminin çok disiplinli yapısı içerisinde BIM 

programlarına geçmemiş/BIM programlarını kullanmayan disiplinlerle paylaşımlar 

için CAD yazılımları kullanılmaya devam edecektir.  

Firmanın BİM’e asıl geçiş nedeninin, aynı anda yürütülen projelerde ekip sayısını 

proje sayısına adapte etmede yaşanılan zorluk olduğu vurgulanmıştır. Tüm 

dokümanlar ve detayların tek bir dosya içinde kontrol edilebilmesi, aynı model 

üzerinde birden çok insanın çalışabiliyor olması, koordinasyonlar ve sahada yürüyen 

işlerin projeciler tarafından kolayca fark edilip kontrol edilebilme imkanı, strüktür 

detaylarının proje üzerindeki yapım sırasının daha rahat öngörülebilmesi, bu 

yazılımın şirket gözünde diğer alternatif yazılımlara kıyasla daha cazip görülmesini 

sağlamıştır. 

3.1. Çakışma Tespiti   

Elektrik, mekanik, statik, mimari ve peyzaj projelerinin yapım öncesinde birlikte 

görülüp, elemanların çakışma tespitlerinin önceden belirlenip, zaman, maliyet ve 

işçilik tasarrufunun sağlanabilmesi de programın tercih sebeplerinden biridir. 

Çakışma, imalatların yapım sırası gözetilmeden birbirini engellemesi olarak 

tanımlanabilir. CAD ortamındaki projelerde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. 

Revit kullanılmaya başlandıktan sonra ise çakışma kontrolleri mimari ve statik için 

Revit içerisinde yapılmakta, ihtiyaç duyulan noktalarda mekanik ve elektrik 

elemanlar da modele yerleştirilmekte ve bunların da çakışma kontrolü Revit 

içerisinde yapılmaktadır. Mekanik ve elektrik için genel olarak bu disiplinlere ait 

CAD dosyaları Revit'e linklenerek ve geleneksel yöntemle kontrol yapılır. Mekanik 

tesisat üzerinden bir örnek vermek gerekirse; spring imalatının havalandırma 

imalatından önce yapılması beklenir. Şayet; U şeklinde iki dirsek halinde geçmesi 

gereken ve sonrasında dirseğin içinden havalandırma geçecek olan bir spring imalatı, 

düz boru şeklinde yapılacak olursa, sonradan borunun belli bir uzunlukta kesilerek, 
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havalandırma imalatının ardından yeniden dirsekli bağlantının kaynatılması gibi bir 

ek masraf ve işçilik doğurabilir. 

 

Şekil 5. BIM’de Mekanik Tesisat 

 

Şekil 6. BIM’de Çakışma Örneği 

3.2. Birlikte Çalışabilirlik 

Mimarinin bir ekip işi olması ve seçilen yazılımın da bütün disiplinlerin iletişimini 

sağlayan bir yapıda olması da şirkete büyük kolaylıklar sağlamıştır. Yazılımda tüm 

strüktürün en ince detayına kadar görülüp çözülebilmesi, çalışanları onlarca dosyaya 

girip çıkmaktan kurtarmaktadır. Revit’in en büyük katkılarından biri de mevcut proje 

dosyası üzerinde farklı disiplinlerde olan kişilerin aynı anda çalışabilmesidir.  
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Örnekler ve teknik detaylarıyla projenin çoklu kullanıcı arasında paylaşılması 

sürecinde; CAD' le yapılan projelerde bir dosya üzerinde aynı anda bir kullanıcı 

çalışabilmekte, diğer kullanıcılar "read-only"(salt okunur) çalışabilmekte veya 

dosyayı farklı kaydederek çalışabilmektedir. Revit' te ise istenilen sayıda kullanıcı 

aynı anda tıpkı binayı inşa eder gibi çalışabilmektedir. Zaman ve emek kazancının 

ötesinde, binayı/mekanı daha doğru kavrayabilmek ve çözebilmek için daha fazla 

öğe aynı anda oluşturulmakta ve ortaya daha doğru bir ürün çıkmaktadır. Burada, 

projenin ölçeğine bağlı olarak, doğru işbölümünün yapılması ve farklı disiplinlerin 

aynı modelde sorunsuz çalışabileceği bir altyapının kurulabilmesi önemlidir.   

3.3. Projelendirme Kolaylıkları 

Proje içinde istenilen sayıda kesit alınabilmektedir. Örneğin şirket projelerinden biri 

olan Forum Adana AVM projesinde on binin üzerinde kesit alınmıştır. Garanti 

Teknoloji Kampüsü projesinde ise bunun yaklaşık iki misline çıkılmıştır. Ayrıca 

ölçek ayarlamalarını program otomatik olarak yaptığı için de ölçekleme zorlukları 

ortadan kalkmıştır. Etiketlemeler ve pozlamalarla ilgili kolaylıklar da mevcuttur. 

3.4. Akıllı Nesnelerin Varlığı 

Yazılımda akıllı nesneler mevcuttur. Akıllı nesneler diye kodlanan aslında Revit' teki 

tüm elemanlardır. Mesela bir prizmanın, kendisinin bir duvar elemanı olduğunu 

bildiğinden dolayı, yine akıllı bir nesne olan kapı ile birleştirilmesi sonucu otomatik 

olarak kapıya uygun boşluk açılır. Önemli nokta hangi elemandan nasıl bir bilginin 

ne düzeyde alınmak istendiğidir. Bu formülasyon doğru yapılırsa projenin ilk 

aşamalarından inşaat sürecine ve bina işletmesine kadar bu nesneler sürekli 

kullanılabilirler. Buna bir örnek olarak, bir alışveriş merkezi projesinde mekanik 

hesapları yapan bir mühendis, ilgili ERA çalışanlarından, farklı yönlere bakan vitrin 

yüzey alanları hakkında bilgi istemesi verilebilir. Bu bilgiyi verebilmek için, ısı 

hesaplarında kullanılacak bu alanların, CAD ortamında tek tek hesaplanıp 

toplanmaları gerekmektedir. Bu işlem de birkaç günlük bir çalışma anlamına 

gelmektedir. Mimarlarsa söz konusu vitrinleri birer Revit giydirme cephe paneli 

olarak üretmiş oldukları için, bu panellere bir yön parametresi yaratarak istenilen 

bilgiyi yaklaşık on beş dakika içerisinde verebilmişlerdir.  

Tasarımcılar; kapı, duvar, pencere gibi akıllı mimari nesneleri değiştirdiklerinde bu 

nesnelerin yer aldığı uygulama çizimleri de anında değişmektedir. Akıllı mimari 

nesneleri ölçülendirmek ve etiketlemek daha kolay, hızlı ve hataya yer 

vermemektedir. Metraj listeleri de akıllı nesnelerin getirilerinden yararlanmaktadır. 

Mimari elemanlarda yapılan çeşitli değişiklikler de anında metraj tablolarına 

yansımaktadır. Metraj, keşif ve diğer listeler de isabetli bir şekilde program 

tarafından oluşturulmaktadır. Ve böylece daha iyi, sürprizlerin daha az yaşandığı, 

daha kontrol edilebilir bir süreç elde edilmiştir.  
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4. SONUÇ 

Henüz istenilen noktaya varıldığı düşünülmemektedir. BIM’den daha fazla verim 

alınabilmesi, ancak mühendislik dallarının da beraberce çalışmaya açık hale gelmesi 

ve büyük altyapı projelerinde de rahatça kullanılabilmesiyle mümkündür. Şirketlerde 

BIM yazılımlarına geçiş sürecinde yaşanması kaçınılmaz olan zorlukların daha kısa 

sürede atlatılabilmesi için eğitimlerin yaygınlaştırılması ve yalnız firma bünyelerinde 

değil, bireysel olarak da eğitim alınabilecek kurs ve seminerlerin yaygınlaşması 

faydalı olabilir. Ayrıca mülakat yapılan firmanın da izlediği gibi, bir pilot proje 

seçerek, bu proje üzerinde alışkanlık kazanma yolu izlenirse şirketlerin bu geçiş 

süreçlerini daha rahat atlatmaları mümkün olabilir. Türkiye’de henüz başlangıç 

aşamasında olan BIM’in bazı Avrupa ülkelerindeki kamu projelerinde 

kullanılmasının zorunlu hale getirilmiş olması, bu konunun daha çok üzerine 

gidilmesi gerektiğini göstermektedir. 
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EK 1: Mülakat soruları 

 

1) Şirketinizin tarihçesi ve kuruluş amacından bahseder misiniz? 

Era Şehircilik Mimarlık Müşavirlik Ltd. Şti. 1972 yılında Prof. Dr. Ertun Hızıroğlu 

tarafından kurulmuştur. Mimarlık, mühendislik, danışmanlık, planlama ve taahhüt 

alanlarında hizmet vermektedir. 

2) BİM yazılımları kullanarak yapmakta olduğunuz ve bitirdiğiniz projelerden 

bahseder misiniz? 

BİM yazılımı kullanılarak tamamlanmış olan çalışmalara Forum Adana Avm ve 

Garanti Teknoloji Kampüsü örnek verilebilir; devam etmekte olan çalışmalara ise 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tadilat projesi ve Carrefour binaları örnek 

verilebilir. 

3) BİM den ve BİM kullanmaya başladığınız süreç içerisinde yaşadığınız 

tecrübelerden hareketle en çok memnun kaldığınız konular nelerdir?  

CAD programlarında %10-15 lere varan bir maliyet sapması oluşuyorken, BİM de 

ise bu oranın % 1-2 lere kadar düşmüş olması. Aynı model üzerinde birden çok 

insanın çalışabiliyor olması. 

4) BİM e geçişinizde eskiye nazaran ne gibi faydalar elde ettiniz? Geleneksel CAD’ 

e göre ne gibi üstün özelliklerinin olduğunu düşünmektesiniz? 

Tüm dokümanlar ve detayların tek bir dosya içinde kontrol edilebilmesi, aynı model 

üzerinde birden çok insanın çalışabiliyor olması, koordinasyonlar ve sahada yürüyen 

işlerin projeciler tarafından kolayca fark edilip kontrol edilebilme imkanı, strüktür 

detaylarının proje üzerindeki yapım sırasının daha rahat öngörülebilmesi vs. 

5) BİM’ de maliyet sapmalarında CAD’ e göre herhangi bir azalma gözlemlediniz 
mi? Sapmalar halen mevcutsa bunları artık daha isabetli bir şekilde tahmin edebiliyor 
musunuz?  
 
CAD programlarında %10-15 lere varan bir maliyet sapması oluşuyorken, BİM de 

ise bu oranın % 1-2 lere kadar düşmüştür. Öngörülen tahminler, ortaya çıkan 

sonuçlara yakındır. 

6) Firmanın paydaşları kimlerdir? İşbirlikleri ve dışarıdan almış olduğunuz hizmetler 
nelerdir? Paydaşlarla dosya alışverişini nasıl gerçekleştirmektesiniz, hangi dosya 
alışveriş formatını kullanmaktasınız? Varsa bu konuda karşılaşılan güçlükler 
nelerdir? 
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ERA' nın proje yönetimi, elektro-mekanik disiplinlerde faaliyet gösteren ve taahhüt 
işleri yapan kardeş firmaları da bulunmaktadır: PROMA, ROTA Mühendislik ve 
ERBA. Dosya alışverişleri CAD ortamında gerçekleşmektedir. 2014 yılıyla birlikte 
ana disiplinlerde BIM programı kullanan firmalarla çalışılmaya başlanacak ve söz 
konusu alışveriş BIM programlarıyla yapılacaktır. 
 
7) Firmanın BİM e geçiş sürecinde zorluklar yaşadınız mı? Bu süreçte yaşanılan 
sıkıntılara birkaç örnek verebilir misiniz?  
 
BİM programlarını kullanmak için gereken altyapının oluşturulması ve gerekli insan 
kaynağının oluşturulması gibi sıkıntılar yaşanmıştır. 
 
8) BİM’ e geçiş sürecindeki sıkıntıların daha rahat üstesinden gelinebilmesi için ne 
gibi çözümler düşündünüz? 
  
Bu süreci tam anlamıyla atlatmak şirketin üç yılını almıştır. Seminerler, kurslar, pilot 
proje seçimi ve yurtdışındaki tecrübeli çalışanlar ile görüşülerek bu sıkıntılar 
atlatılmaya çalışılmıştır. 
 
9) Örnekler ve teknik detaylarıyla projenin çoklu kullanıcı arasında paylaşılması 
sürecinden kısaca bahsedebilir misiniz? 
 
Örnekler ve teknik detaylarıyla projenin çoklu kullanıcı arasında paylaşılması 
sürecinde; CAD' le yapılan projelerde bir dosya üzerinde aynı anda bir kullanıcı 
çalışabilmekte, diğer kullanıcılar "read-only"( salt okunur) çalışabilmekte veya 
dosyayı farklı kaydederek çalışabilmektedir. Revit' te ise istenilen sayıda kullanıcı 
aynı anda tıpkı binayı inşa eder gibi çalışabilmektedir. 
 
10) Şirketiniz 2014 den itibaren CAD yazılımlarını ne amaçlarla yardımcı program 
olarak kullanacak? 
 
Şirket, 2014 yılında geleneksel CAD programlarının kullanımını kaldırma ve sadece 
yardımcı program olarak kullanmak eğilimindedir.  Bu aşamadan itibaren CAD 
ortamında yapılmış olan projelerle ilgili güncel işlerin takibi (tadilat projesi vb. 
işlerin yapımı), proje üretiminin çok disiplinli yapısı içerisinde BIM programlarına 
geçmemiş/BIM programlarını kullanmayan disiplinlerle paylaşımlar için CAD 
yazılımları kullanılmaya devam edecektir. 
 
11) Projelerde çakışma tespitleri ile ilgili uygulanan yöntem ve detaylar hakkında 
biraz örnek verebilir misiniz? 
 
Elektrik, mekanik, statik, mimari ve peyzaj projelerinin yapım öncesinde birlikte 
görülüp, elemanların çakışma tespitlerinin önceden belirlenip, zaman, maliyet ve 
işçilik tasarrufunun sağlanabilmesi de programın tercih sebeplerinden biridir. CAD 
ortamındaki projelerde geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Revit kullanılmaya 
başlandıktan sonra ise çakışma kontrolleri mimari ve statik için Revit içerisinde 
yapılmakta, ihtiyaç duyulan noktalarda mekanik ve elektrik elemanlar da modele 
yerleştirilmekte ve bunların da çakışma kontrolü Revit içerisinde yapılmaktadır. 
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Mekanik ve elektrik için genel olarak bu disiplinlere ait CAD dosyaları Revit'e 
linklenerek ve geleneksel yöntemle kontrol yapılır. 
 
12) Akıllı nesnelerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarına dair örnek verebilir 
misiniz? 
 
Akıllı nesneler diye kodlanan aslında Revit' teki tüm elemanlardır. Mesela bir 
prizmanın, kendisinin bir duvar elemanı olduğunu bildiğinden dolayı, yine akıllı bir 
nesne olan kapı ile birleştirilmesi sonucu otomatik olarak kapıya uygun boşluk açılır. 
Tasarımcılar; kapı, duvar, pencere gibi akıllı mimari nesneleri değiştirdiklerinde bu 
nesnelerin yer aldığı uygulama çizimleri de değişmektedir. Akıllı mimari nesneleri 
ölçülendirmek ve etiketlemek daha hızlı, kolay ve hataya yer vermemektedir. 
 
13) Türkiye BİM kullanımında gereken yerde midir? Mevcut durumu ve yeterlilikleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 
Henüz istenilen noktaya varıldığı düşünülmemektedir. BIM den daha fazla verim 
alınabilmesi, ancak mühendislik dallarının da beraberce çalışmaya açık hale gelmesi 
ve büyük altyapı projelerinde de rahatça kullanılabilmesiyle mümkündür. 
 
14) Türkiye’de bu anlayışın yaygınlaşması ve yerleşmesi için ne gibi çalışmalar 
yapılabilir ve nasıl bir yol izlenebilir? 
 
Eğitimlerin ve tanıtımların yaygınlaştırılması ve yalnız firma bünyelerinde değil, 
bireysel olarak da eğitim alınabilecek kurs ve seminerlerin yaygınlaşması faydalı 
olabilir. 
 


