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ÖZET: 

Bu yazı son zamanlarda yapı sektöründe adından sıkça söz ettiren yapı bilgi modelleme 

sistemleri üzerine yapılan araştırmayı kapsamaktadır. Bu araştırmada İSTANBUL 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ ne bağlı İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan İkitelli-Ataköy Metro İstasyonu işinin BİM ile 3B 

modellenmesi ve geleneksel(CAD) modelleme ile karşılaştırılması şeklinde 

incelenmiştir. 

1. İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü  
 

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. 1988 yılında kurulmuştur ve İstanbul'daki mevcut tramvay, 

metro, hafif metro, füniküler ve teleferik hatlarının işletmeciliğini yapan, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi'ne ait anonim ortaklığıdır. 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da kent içi raylı sistemlerin 

işletmeciliğini yapmak üzere kurulan İstanbul Ulaşım A.Ş. toplam 100 km 

uzunluğundaki 7 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır. İşletmeciliğini 

yaptığı Zeytinburnu-Kabataş tramvay hattı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği 

tarafından yüksek yolcu talebini karşılama alanında dünyada en iyi uygulama seçilen 

İstanbul Ulaşım her gün 1.100.000'in üzerinde yolcuya hizmet vermektedir. 
 

İstanbul’da giderek ivme kazanan raylı sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte 

kısa zamanda çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek olan Ulaşım A.Ş. 2005 

yılında imzaladığı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme 

Beyannamesi ile sürdürülebilir gelişme alanındaki taahhüdünü de ortaya koymuştur. 
 

Bu vaka çalışması İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. Mimari Proje Müdürlüğünde Mimar 

olarak çalışan Celil Yıldırım ile gerçekleştirilmiş olup; mülakat yoluyla ve elektronik 

mesajlaşmayla bilgi ve döküman elde edilmiştir.     

Celil Yıldırım 2003 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

mezunu olup; 2005 yılından itibaren İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mimari 

Projeler Müdürlüğü’nde mimar olarak çalışmaktadır. Ayrıca Enka İnşaat muhtevasında 
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hazırlanmakta olan Muskat Hava Alanı Projesinde BİM Yöneticisi olarak danışmaklık 

yapmıştır. Kendisi 2007 yılından beri BİM programları kullanmaktadır. 

             

Tablo 1.  Sermaye yapısı (URL-1)  

 
 

1.1. Mimari Proje Müdürlüğü 
 

Mimari Proje Müdürlüğü tarafından metro istasyonları tasarımları CAD ve BIM 

teknolojileri kullanılarak modellenmektedir. Oluşturulan ön tasarım modeli yüklenici 

firmalarla mülakat edilerek ve üzerinde çalışılarak yüklenici firmalar tarafından 

detaylandırılır. Kesin projeler üzerinden uygulama projeleri oluşturularak sorunsuz 

proje-şantiye koordinasyonunun sağlanması ile görevli bir Müdürlüktür. Müdürlük ön 

tasarımdan ihaleye ve hatta inşaata kadar olan tüm süreçte önemli bir görevi 

üstlenmektedir. 
 

 
Şekil 1. Celil Yıldırım, mülakat sırasında 

Ortaklar TL % 

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 

224,525,025 99,7889 

İETT Genel 
Müdürlüğü 

395,192 0,1756 

İsparkİstanbul 
Otopark 

İşletmeleri Tic. 
A.Ş 

70,756 0,0314 

İsbak A.Ş 8,831 0,0039 

İSTEK Servis 
Eğitim Ticaret 
Anonim şirketi 

196 0,0001 

TOPLAM 225,000,000 100,00 
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2. İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. BÜNYESİNDE  BİM  KULLANIMI 
 

İstanbul Ulaşım A.Ş de 2007 yılından itibaren Revit kullanmaktadır. Kurum İBB adına 

ihale usulü ile hizmet alımı yapabilen bir kurumdur. Mimari Proje Müdürlüğü ise 

Projeler Müdürlüğüne bağlıdır. 
 

Kurum 3B ile konsept tasarım yani ön tasarım yapmaktadır. Bu kapsamda uhdesindeki 

bir proje değerlendirilirken fizibilite raporları oluşturmaktadır. Oluşturulan fizibilite 

raporları ve ön tasarım doğrultusunda kesin projelerini oluşturarak bu proje üstünden 

yaklaşık bir maliyet hesabı çıkartmaktadır. Belirlenen Maliyet ile ihaleye çıkılmaktadır.  
 

İhale teklif usulü ile alınıp muhtelif bir mütahit firmaya verilip, ihaleye giren firmaların 

konusunda uzman olmalarına dikkat ettikleri ifade edilmektedir. İhaleyi alan firma ön 

tasarım ve kesin proje verilerini kurumdan alarak uygulama projelerini oluşturmaktadır. 

Uygulama projesi kesin projenin daha da detaylandırılmış şekli olarak meydana 

getirilmektedir.   
 

Kurumda Revit programı ile mimari, statik, mekanik ve elektirik projelerinin eş 

güdümlü olarak henüz çalıştırılamadığı ifade edilmektedir. Ayrıca hali hazırda bulunan 

proje ekibininse sürekli eğitimlerle takviye edildiği ve BİM in aktif şekilde 

kullanılabilmesi sağlamaktadır. 
 

Yaklaşık 7 yıldır BIM programlarını kullanılmasına rağmen bu programların 

yaygınlaşmamasının nedenini Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

oluşturulmuş olan ihale şartnamelerinin geleneksel CAD usullerine göre işlemesi 

neticesinde ihtiyaç duyulamadığı söylenmektedir. 
 

Ancak, İBB’de alınan kararla ihale dökümanlarında bir değişikliğe gidilerek tasarımların 

3B  konseptinde hazırlanılması ve teslim edilmesini sağlayan adımların atıldığı 

belirtilmiştir. 
 

Metro İstasyonlarının bakımı, işletilmesi, kontrolünü sağlamak konusunda BİM’den 

yararlanılmadığı belirtilmiş olup; yalnızca metro istasyonu mimarisinin 3B ile 



 

modellendiği ifade edilmiştir.

kullanarak modellenen Ataköy

doküman paylaşılmıştır.
 

 

2.1. İkitelli – Ataköy 
 
 

İkitelli-Ataköy Metrosu İstanbul Ulaşım A.Ş. 

Metro inşaatı işi kapsamında metro istasyonu 

kesin hesap ve metraj aşamasında 

çıkartıldığı ifade edilmiştir.
 

Yapılan mülakat neticesinde İkitelli

disiplinlerin (Statik, Mekanik, Mimari ve Elektirik tasarımları) 

çalışması sağlanamamıştır. Mevcut personelin halen BIM konusunda

olduğu belirtilmiştir. 

geleneksel CAD yöntemleri ile tasarımlar yapılmaktadır. 

 

 
Şekil

  

modellendiği ifade edilmiştir. Müdürlük tarafından 3B görseli ile BIM programı 

kullanarak modellenen Ataköy-İkitelli metro istasyonu hakkında bilgi, belge ve 

doküman paylaşılmıştır. 

Ataköy Projesinde BIM (Revit)  kullanımı 

Metrosu İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından yapılmışt

Metro inşaatı işi kapsamında metro istasyonu BIM (Revit) ile 3B

kesin hesap ve metraj aşamasında bu modelin CAD programına d

ifade edilmiştir. 

lan mülakat neticesinde İkitelli-Ataköy projesi Revit’te modell

(Statik, Mekanik, Mimari ve Elektirik tasarımları) 

sağlanamamıştır. Mevcut personelin halen BIM konusunda

 BIM için yeterli yetkinlikte mimar ve mühendisler

geleneksel CAD yöntemleri ile tasarımlar yapılmaktadır.  

Şekil 2.  Mimari proje ofisi tarafından hazırlanan 3B-Metro istasyonu
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Müdürlük tarafından 3B görseli ile BIM programı 

hakkında bilgi, belge ve 

arafından yapılmıştır. İkitelli-Ataköy 

ile 3B modellenmiş olup;  

programına dönüştürülerek metraj 

te modellenmiş ancak farklı 

(Statik, Mekanik, Mimari ve Elektirik tasarımları) bu model üzerinde 

sağlanamamıştır. Mevcut personelin halen BIM konusunda eğitim aşamasında 

ve mühendisler olmadığı için 

Metro istasyonu 



 

Şekil 2’deki planda 

uygulama sorunları yaşandığı belirtilmiştir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek şantiye 

aşamasında oldukça zor v

edildiğinde uygulama sorunlarının azaldığ

belirtilmiştir. 
 

Şekil 2’deki model tamamen Ulaşım A.Ş. Mimari Proje M

İstasyonda yer alan merdiven, kat 

birbiriyle irtibatlandır

 

 
 

Şekil 3’de ise metro 

istasyonu tünelllerinin bünyesinde bulunan

Bu detaylar tamamen 
 

Metro istasyonunun 3B

adım olarak nitelendirilebilir.
 

 

 

 

 

 

planda Metro istasyonu planı gösterilmiştir. İnşaat 

uygulama sorunları yaşandığı belirtilmiştir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek şantiye 

aşamasında oldukça zor ve pahalı bir yöntemdir. Model tasarım aşamasında kontrol 

edildiğinde uygulama sorunlarının azaldığı hatta tamamen ortadan kalkabildiği

deki model tamamen Ulaşım A.Ş. Mimari Proje Müdürlüğü’nce oluşturulmuştur. 

İstasyonda yer alan merdiven, kat planları, tünel çapları, yangın çıkışları 

birbiriyle irtibatlandırılması tamamen BIM (Revit Architecture) desteği ile sağlanmıştır. 

Şekil 3.  Revit ile 3B modelleme 

metro istasyonu tünelin 3B görselinde modellenmesi sağlanmıştır. Metro 

istasyonu tünelllerinin bünyesinde bulunan ara tünel detay gösterimlerine yer verilmiştir. 

men BIM yazılımı kullanılarak plan üzerinden detaylandırılmıştır.

Metro istasyonunun 3B modellenebilmesi tam entegrasyon sağlanması açısından ilk 

adım olarak nitelendirilebilir. 

5 

İnşaat sırasında birtakım 

uygulama sorunları yaşandığı belirtilmiştir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek şantiye 

tasarım aşamasında kontrol 

ı hatta tamamen ortadan kalkabildiği 

üdürlüğü’nce oluşturulmuştur. 

tünel çapları, yangın çıkışları ve tünellerin 

desteği ile sağlanmıştır.  

 

görselinde modellenmesi sağlanmıştır. Metro 

detay gösterimlerine yer verilmiştir. 

kullanılarak plan üzerinden detaylandırılmıştır. 

modellenebilmesi tam entegrasyon sağlanması açısından ilk 
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3. SONUÇLAR 
 

Istanbul Ulaşım A.Ş.’de Revit Architecture kullanılmasına rağmen  özellikle 

şartnamelerde geleneksel yöntemler kullanmıştır. Bu nedenle modeller 3B de 

oluşturulabilmesine rağmen modellerin tekrar plan, profil ve kesitlerde 2B ye 

dönüştürülmesine neden olmuştur. 
 

Kurumda 3B modelleme yapılması ön tasarım, tasarım neticesinde yaklaşık maliyet 

belirlenmesinde çok etkili olup; özellikle geleneksel CAD yöntemleri ile uygulama 

esnasında ortaya çıkabilicek revizyon maliyetlerini minimize ve optimize etmektedir. 

 

Geleneksel yöntemlerle müteahitler her bir revizyon için kurumdan para talep 

etmektedir. Her bir revizyon  disiplinler arası güncel bilgi akışı gerektirmektedir. Proje 

sınıfları arası düzeltmelerin güncellenmesinin güçlüğü nedeniyle ihale dosyasında 

uyumsuzluklar meydana gelmektedir. 
 

Oluşturulan tasarımlara 3 boyutlu bakılabilmesi özellikle imalatlar sırasında meydana 

gelebilecek zorlukların anlaşılabilmesine ve doğal sonucu olarak bu zorlukların ortadan 

kalkmasını sağlamaktadır. Proje aşamasında verilen yerinde ve doğru kararlar sayesinde 

imalat esnasında meydana gelebilecek tüm sorunlar ortadan  kaldırılabilir.  
 

Revit Architecture ile modellenen tasarımlarda merdiven boyutlarından tünel 

boyutlarına, çaplarına, ebatlarına, yangın çıkışlarına ve tünellerin birbiriyle 

irtibatlandırıldığı noktalara 3 boyutlu bakılabilme imkanı sağlamasından ötürü doğru 

saptamalarda bulunma imkanı oluşmuştur. 
 

Kurum bünyesinde yeni işe başlayan mimar ve mühendislerin tasarım modellerini 3 

boyutlu görebilmesinin yanısıra  kurum uzmanlık alanı olan TBM, istasyon inşaatı gibi 

modellemelerin daha hızlı kavranmasını sağlamaktadır. 
 

Ayrıca statik, mekanik, elektirik bünyesinde görev teknik personelin, mimaride  

modelleri 3B görebilmesi meydana gelebilecek olan çakışmaların daha net bir şekilde 
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tespit edilmesini sağlamaktadır. Teknik personel gözlerinde canlandırdığı bir çok 

sıkıntılı problemi masa başında halledebilmektedir. 
 

Kurumda geleneksel CAD yöntemleri ile çalışırırken  tasarımlar 3 boyutlu olarak 

anlaşılmaz bir yapıda olmaktadır. Bu yöntemle teknik detayların yüklenici firmalara 

aktarılmasının zorluğu ortadadır. Oysa 3 boyutlu modelleme sayesinde yüklenici firma 

ile mülakat edilirken istenilen tüm teknik detaylar açık bir şekilde anlatılabilmektedir. 

Tasarımlarda 3 boyuta geçiş önemli bir gelişme sağlamaktadır. 
 

Hedeflenen BIM sürecine tam entegrasyonu sağlanmaya yönelik teknik personel 

eğitimlerine önem verilmektedir. Bu amaçla teknik personelin  BIM eğitimleri  

sürdürülmektedir. Mevcut personelin geleneksel yöntemlere yatkın olması BIM’e geçiş 

sürecinin istenilen hızda gerçekleşmemesine neden olmaktadır. 
 

Kurum olarak bazı şeylerin değişmesinin gerekliliği düşünülerek teknik şartnamelerinin 

belirli kısmında revizyon yapılmasının sağlandığı belirtilmiş olup; BIM modellenmesine 

zemin oluşturacak olan bu değişiklikle firmaların teslim edicekleri her sınıfa ait 

projelerin 3B biçimiyle teslim edilmesine yönelik madde ilave edilmiştir. 
 

İstanbul Ulaşım A.Ş. ihale dökümanları madde 2.2’ ye gore; yüklenici; çalışmaları sonucunda 

oluşan tüm disiplinlerdeki projeleri kesin proje detayında koordinasyonu 

yapılabilecek ve iş programına bağlanabilen 3B model olarak işverene teslim edecektir. 
  

BIM programlarının etkin kullanıldığı sisteme geçmek istenilmesine ragmen sektördeki 

yüklenici firmaların BIM’e tam entegrasyon sürecinde yaşayacağı zorluklar nedeniyle  

ani bir değişimi istemedikleri tahmin edilmektedir. 
 

BIM programları ile modellenen tasarımlar inşaat planlama programları yardımıyla 

modele entegrasyon sağlayabilir. İnşaat yönetiminin de etkinliğinin sağlanmasına yol 

açacaktır. Özellikle BIM’le modellenen verilerin saklanması tesis yönetimin için altlık 

oluşturabiliceği izlenimi vermektedir. Özetle istenilen şekilde BIM kullanılmasını 

sağlanamasa da buna altlık oluşturacak 3B BIM modeli ve teknik elmanların 

yetiştirilmesi önemli bir gelişmedir. 
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Yüklenici olarak görev alan uygulama projeleri hazırlamak, hazırlatmakla yükümlü 

bulunan firma ve bunlara bağlı olan alt yüklenici bünyesinde görev alan personelin BIM 

kullanılmasının sağlanması daha az proje kayıpları ve maliyetleri oluşturabilir. Ayrıca 

çalışılan projede beklentiler ışığında tesis yönetimi, bakımı ve onarımı  yapılabilecek  bir 

sistem oluşturulması hedeflenmektedir. 
 

EK-1  Soru ve Cevaplar: 
 

Celil Yıldırım ile yapılan mülakat sırasında sorulan sorular ve cevaplar verilmektedir. 
 

1. İstanbul Ulaşım A.Ş. ne zaman kurulmuştur? 

“1988 yılında kurulmuştur.” 
 

2. Sektördeki konumu nedir? 

“İhale usulü ile mal ve hizmet alımı yapabilen Kamu kurumuna bağlı bir anonim 

ortaklığıdır.” 
 

3. Kim tarafından kuruldu? 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhtevasında kurulmuştur.” 
 

4. Kurum hangi sektörde görev alıyor? 

“İstanbul İli görev alanı olmak üzere kent içi metro, tramvay, hafif metro ve 

füniküler hattın ulaşımının sağlanmasıyla yükümlü bulunmaktadır. Bu doğrultuda 

ilgili ulaşım hatlarının inşaası, bakımı, onarımı ve işletilmesiyle yükümlüdür.” 
 

5. Kurumun sektördeki konumu nedir? 

“Türkiye’de en uzun metro hatlarının işletmesine sahiptir. Kurum Türkiye’de 

nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilde şehir içi ulaşım alanında hizmet 

vermektedir.” 
 

6. Kurumun BIM kullandığı bina ve yapıyla alakalı projeleri var mı? 

“Metro istasyonları mimari anlamda 3B olarak modellenebilmektedir. Farklı 

disiplinlerde tasarımlar  BIM  program kullanılarak modellenememektedir.”  
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7. BIM’le alakalı hangi programlar kullanılıyor? 

“Revit Architect Programı kullanılmaktadır.” 
 

8. Revit Architect ile modellenen proje var mıdır? 

“Ataköy-İkitelli metro hattı güzergahında inşa edilen kirazlıdan ikitelliye giden 

hatta yer alan metro istasyonlarında 3B görselinde modelleme yapılmıştır.” 

9. Proje nerede uygulandı? 

“İstanbul İli, Ataköy’den gelen metro hattından itibaren Kirazlı-İkitelli 

güzergahında uygulanmıştır.” 
 

10. Bu projede hangi program kullanıldı? 

“Proje kapsamında Revit Architecture programı kullanılmıştır.” 
 

11. Kurum neden BİM e geçti?  

“Geleneksel CAD yöntemleriyle zaman, maliyet açısından verim alınamaması 

neticesinde tasarımlar zihinde canlandırılamamıştır. Bu nedenle tasarımların 

BIM’le 3B modellendiği sisteme geçilmesi sağlanmıştır.” 
 

12. Kurum ne zaman  BİM’e geçti? 

“Kurum 2007 yılından itibaren lisanslı Revit Architecture kullanmaktadır.” 
 

13.Geleneksel çizim (CAD programları) tekniklerindeki eksiklikler nasıl 

anlaşılabildiğini anlatır mısınız? 

“Tasarımların zihinde canlandırılamamasından dolayı uygulama esnasında revize 

edilen projeler nedeniyle ek maliyetlerin yüksek olması BIM’e geçişi gündeme 

taşımıştır.” 
 

14. Kullandığınız programda Enerji analizi ya da akustik analizi yapıyor musunuz? 

“Kullanılan BIM programında enerji analizi ya da akustik analiz 

yapılamamaktadır”. 
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15. Proje bitiminde o projeye ait tüm veriler saklanıyor mu? Tesis yönetimiyle ilgili 

çalışmalarda bu veriler kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa ne sekilde kullanılıyor kısaca 

acıklar mısınız? 

“Klasik metodlarla kesim, uygulama ve iş sonu projeleri saklanmaktadır. Kurumda 

henüz tesis yönetimiyle ilgili çalışmalar yapılmamaktadır.” 
 

16. Seçilen projede gözlemlenen zorluklar nelerdi?  

 “Kesin proje üzerinden maliyet tahminleri ve ihaleye çıkılması süreci. Hedeflenen 

maliyetlerin tutturulamaması. 
 

17. Statikçiler Mimaride kullanılan verileri kendi programlarına alarak metraj çıkartıp iş 

planlaması yapabiliyor mu? 

“Kurum, programı henüz bu aşamada kullanamamaktadır.” 
 

18. Seçilen projede Mimar, İç Mimar ile İnşaat, Makine ve Elektirik Mühendisleri BİM 

sayesinde aynı ortak dili konuşabildi mi? 

“Aynı ortak dil tam anlamıyla konuşulamamaktadır. Modellere 3B ile 

bakılabilmesi tüm disiplinler için kolaylık sağlamaktadır. Bu kolaylık sebebiyle 

süre ve maliyet optimizasyonu sağlanmaktadır.” 
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