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GİRİŞ:  
 
 BIM yazılımlarının proje ofislerinde hangi ölçekte ve verimliliği 
sağladığı proje yapım ve inşaat sürecindeki yerini araştırmak amacıyla vaka 
çalışmasının ana hatlarını belirledik. Öncelikli orta ve küçük ölçekli proje 
ofislerinde BIM yazılımlarının hangi çerçevede ele alındığını ve sürece katkılarını 
araştırma amacıyla Muş ilinde bulunan Ortadoğu mimarlık Ltd. Şti. firmasının 
sahibi olan Emrullah Erol arkadaşımızın yardımıyla, firmada kullanılan 
programları inceleme ve değerlendirme şansı bulduk. İlk görüşmemizde 
kullanılan BIM yazılımının İDECAD olduğunu ve birkaç programla paralel 
çalıştığını söylemesinden kaynaklı böylesine bir çalışmanın yapılabileceği 
kararını aldık. Çalışmamızın idecad programı ve paralel çalışan programlar 
hakkında avantajları ve dezavantajları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
 
 
 SEDAT KAYA     MEHMET KEŞOĞLU  
 
 
Proje Ofisi Hakkında Bilgi 
 
 2009 yılında kurulmuş olan Ortadoğu şirketler gurubunun bir firması 
olan Ortadoğu mimarlık Ltd. Şti. proje tasarımı, mühendislik hizmetleri, 
danışmanlık ve genel müteahhitlik hizmetleri konusunda uzman bir kadro ve buna 
bağlı olarak da geniş bir deneyime sahiptir. Yapımı başarıyla tamamlanan proje ve 
imalatlar arasında konut, okul, iş merkezi, , antrepo tesisleri, oteller, sosyal 
tesisler, endüstriyel yapılar önde gelmektedir. 
 Proje ofisinde üretilen yaklaşık 200 mimarlar odası onaylı projenin çoğu 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulama projesi olarak 
hayata geçmiş, genellikle BIM programlarıyla çizimleri yapılmış ve 
uygulanmıştır.  
 
1.Firmada Kullanılan bim programları: 
 idecad mimari, idecad statik, 3 ds max programlarıdır.  
 
1.1.Temel amaç: Küçük ve orta ölçekli proje üretim ofislerinde  kullanılan BIM 
yazılımlarının tasarım sürecindeki kullanımını araştırmak; 
 
2.BIM KULLANIMDA ANALİZİ YAPILACAK KONULAR: 
 
1.Tasarımcı ve işveren arasında kurulan  bilgi akışı köprüsündeki yeri;  
2.Alt proje gurupları için( statik, mekanik ve elektrik projeleri)   nasıl bir zemin 
hazırladığı  
3.Maliyet ve metraj konusunda paralel çalışan programlar.  
4.Tasarım sürecinde ve proje bitim sonrası süreçte avantajları ve dezavantajları  
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3.IDECAD HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 
3.1.Idecad; Her boyutta proje tasarımına yönelik olarak geliştirilen idecad 
yazılımı , hem mimari,statik çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak 
veren yapısı ile tüm mimari gereksinimleri karşılayacak nitelikte bir programdır. 
İdecad mimari ’de, mimari projeyi oluşturan ve plan düzleminden yer alan tüm 
elemanlar üç boyutludur. Tefrişat için özel kütüphanesi bulunmaktadır. 
Kütüphanede istediğimiz objenin özelliklerini değiştirebiliyoruz. Duvar, kolon, 
kiriş, merdiven, çatı, tefriş gibi mimari elemanlar özelliği aslında burada 
vurgulayacak olursak statik yapı elemanları ile çalışma olanağı sağlamasıdır.  
 
3.2.Idecad avantajları 
 
Objeler birbirlerini tanıdıkları ve birbirleriyle bağlantılı oldukları için, bir objede 
yapılan değişiklik, bu değişiklikten etkilenen diğer elemanlara otomatik yansır. 
Örneğin bir aksı taşıdığınızda aksa bağlı kapıyı, ölçüyü, mahali ve diğer objeleri 
de taşımış oluyoruz. Kesitler ve metraj tabloları da aynı şekilde güncellenir. Bir 
örnek üzerinde inceleme. 
 
Projenin konumlandırılacağı arsanın koordinatları programa girildikten sonra 
kontur hesaplama butonundan sınır ayarları yapılıyor.(resim 1)  
 

 
(resim 1) 
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İde mimari programında mimari proje objelerine (aks duvar döşeme mahal ölçü 
vb) ÇİZİM tablosundan ulaşılabilmektedir. (resim2)  
 

 
(resim2) 

Sınırlar oluşturulduktan sonra ilgili projenin aksları düzleme ekleniyor.aks 
ayarlarından doğrusal veya eğrisel olarak seçimi yapılabiliyor.ilgili ayarlarından 
yazı tipi büyüklüğü etiket bilgileri istenildiği şekilde değiştirilebiliyor.(resim3) 
 

 
(resim3) 
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1. Akslara proje doğrultusunda duvar kolon perde merdiven elemanları 
oturtulmaktadır. 

2. Projeye kapı ve pencereler çizim tablosundan seçilerek eklenebilmektedir. 
3. Herhangi bir objeye iki defa tıklandığında o objeyle ilgili bütün ayarların 

içinde olduğu sayfa açılmaktadır. 
4. Örneğin tipi yerleşimi çizim bilgileri materyalleri birimleri yapı bileşenleri 

görülmektedir.(resim4) 
 

 
(resim4) 

 
Herhangi bir Kat planı oluşturulduktan sonra ayarlar butonundan genel kat 
ayarlarına girerek kat ekle işlemini gerçekleştirebiliyoruz.(resim5)  
 

 
(resim5)  
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Kat ekleme işlemi yapıldıktan sonra kat kopyala butonuna gelerek kopyalama 
işlemini gerçekleştirmiş oluruz.(resim6)  
Kopyalama işlemi sonrası projenin perspektif, kesit görünüş çizimlerinin tümü 
otomatik olarak değişmektedir. 

.  

 
(resim6)  

 
 
Çizimler tablosunda kesit ve görünüş butonlarından kesit hattını ve görünüş 
yönünü ayarlayarak çizimlerin oluşmasını sağlayabiliriz. 

 
Sayfanın en alt kısmındaki çerçeveye sağ tıkladığımızda bütün çizimlerle ilgili 
bilgi tablosuna ulaşırız  

 
En önemli özelliklerinden biri olan proje ait kalıp planına (tavan planı)dönüştür 
butonuna basarak modlar arası geçişi sağlamış oluyoruz.  

 
Projenin statik anlamada geometrik kontrolünü sağlayan değiştir. tablosundan 
“geometrik kontrolü” butonuna basarak hatalı objeleri tespit etmiş oluyoruz. 
Buradaki uyarı ve hatalara göre düzenlemeleri gerçekleştiriyorlar.(resim7) 
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(resim7) 

Çizimler tablosunda kütüphaneye de erişim sağlayabiliyorlar. 
 

Kütüphanede 3 boyutlu alışveriş ekipmanları aydınlatmalar, ağaçlar, bahçe, 
mobilyaları ve birçok tefrişatı bulmak mümkün. 

 
Herhangi bir tefriş elamanı üzerinde hem doku hem de boyutlarıyla istediğimiz 
değişikli yapabilmekteyiz. (resim8) 
 

 
(resim8) 

 
Sayfa üzerinde istediğimiz kadar pencere  açabilir  ve her ayrı pencerede projeyi 
farklı düzeyde inceleme imkanı bulabiliyoruz.(resim9) 

 
Çizimler tablosundan idecad render aktar butonuna basarak render alma 
aşamasına da geçebiliriz. 
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(resim9) 

 
Projeyi “proje “menüsünden exportlayarak 3b blok ,wavefront 
obj,3ds,dwg,dxf,dwf formatlarına çevirimi sağlayabiliyoruz.(resim10)  
 
 

 
(resim10) 

Araçlar menüsünden projeye ait metrajları taks kaks raporlarına ulaşabiliriz. 
metrajlar butonundan ” yapı bileşenleri veri tabanını oskaya aktar” seçerek 
metrajların tümünü oskaya aktarabilir ve proje yaklaşık maliyetine erkenden 
ulaşım sağlayabiliriz.(resim11)  
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(resim11) 

 
 

 
 
 

3.3.Özelliklerini gösterdiğimiz programın bizi etkilediğini düşündüğümüz 
noktaları: 

1. Programın Türkçe olması  
2. Farklı formatlara çevriliyor olması 
3. Oska yaklaşık maliyet programıyla paralel çalışıyor olabilmesi. 
4. idecad statik programında çizilen Statikle projelerle ortak çalışabilmesi 
5. Geometri analizi, 

 
4.IDECADIN BIM YAZILAMLARI KARŞILAŞTIRILMASINDA 
AVANTAJLARI 
 
Projenin çok erken hazırlanması diğer BIM yazılımları uzantılarına çevrilebilmesi 
ve kullanılabilmesi, kendi içinde paralel çalışan bir statik programın olması en 
önemli özelliğidir. 
Mantık olarak diğer BIM yazılımlarıyla aynı çerçeveye sahiptir.  
 
5.IDECAD’IN BIM YAZILAMLARI KARŞILAŞTIRILMASINDA 
DEZAVANTAJLARI 
 

1. Projeler dwg veya dxf ortamına atıldığında layer sisteminde hatch lemerde 
sıkıntıları mevcuttur. 

2. Render kalitesi dsmax programına göre daha düşük olduğundan 
kullanmayı öngörmüyoruz. cizimi 3d olarak dsmax programına atarak 
renderleri bu programdan alıyoruz. 

3. Duvar ve kiriş birleşimlerinde bir hata verdiğinde ilgili objelerin tümünü 
elden geçirmek gerekiyor.  
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SONUÇ 
 
 Proje ofisinde kullanılan idecad programları işverenle ilişkide, projenin 
erken hazırlanmasında önemli bir yeri bulunmaktadır. BIM yazılımları sayesinde 
işveren açısından tasarlama süreci daha bitmeden müdahale etme şansı bulması, 
proje ofisinin erkenden işverene sunum yapabilmektedir. Projelerin idecad 
programının paralel çalışma şansı verdiği statik programının olması tasarım 
sürecinde daha hız vermektedir. Bu açıdan kullanılan programın işveren 
memnuniyeti, süre kazancı, tasarlama sürecinde ortak çalışma platformu 
oluşturması çerçevesinde BIM yazılımlarının kullanımının önemi çok fazladır. 
 
 
Bim hakkında bilgi alınan referans kişiler 
 
Emrullah EROL – yönetim kurulu bşk. ( Mimar / MEÜ) 
Muhammed ENSARİOĞLU – çalışan ( Mimar / ODTÜ)                           
Ahmet YILDIZ – çalışan (İnşaat Müh./ Akdeniz Ü) 
Ahmet Rauf YILDIRGAN  – çalışan(İnşaat Müh./ KATÜ) 
 
EK 1: Mülakat Soruları ve Cevapları 
 
EK1.1BIM kullanımı firmanın diğer firmalarla rekabet etme gücüne nasıl katkıda 
bulunuyor? 
 

 Bölgemizde özellikle küçük ve orta ölçekli proje yoğunluğunun fazla 
olması sebebiyle çok güçlü yapı proje grubu ofislerini görmek mümkün olmuyor. 
Bu açıdan proje ofisimizin özellikle diğer mühendislik dallarıyla paralel aynı 
ortamda çalışmasından kaynaklı birçok artısı olmaktadır. Tabi bunda 
modellemelerin katkısı azımsanamayacak derecede fazladır. Günümüzün rekabet 
koşulları, zamana karşı yarışarak daha hızlı ve hatasız proje üretmeyi ve fikir 
projelerini gerçekçi görsellerle desteklemeyi gerektirmektedir. Rakipleriniz hala 
geleneksel yöntemlerle, 2 boyutlu çizim odaklı çalışırken, biz modeli baştan sona 
kadar 3 boyutlu olarak takip edebiliyor ve kaliteli görsellerle sunarak, fark 
yaratığımızı düşünüyoruz. İde cad programlarını kullanarak, teklif çalışmalarını 
çok hızlı bir şekilde hazırlıyor, tasarım yapacak zamana ve daha çok alternatif 
üretme lüksüne sahip oluyoruz. Henüz tasarım aşamasında, taleplerinin 
uygunluğunu 3 boyutlu ortamda görmeleri müşterilerinizin memnuniyetini 
artırken, paralelinde bizim de rekabet gücümüzü elbette ki artmakta. 

 
BİM Programları, nitelikli görselleştirme işlemini, fotoğraf kalitesindeki 

render’lar, tefrişli plan görselleri ve hareketli animasyonlar ile tasarımlarımızı 
adeta canlandırıyor. Ofisimizde hızlı ve pratik kullanılması tercihine göre hazır 
render kaliteleri arasından seçim yaptığında; ışık, materyal, antialias gibi tüm 
ayarlar otomatik olarak o kaliteyi sağlayacak şekilde düzeltilebiliyor. İstendiğinde 
özel tanımlı ayarlar seçilerek ekstra düzenleme de yapılabilir. Güneşin konumuna 
bağlı veya seçilen ülke, şehir, tarih ve saate göre rendering işlemi uygulanabilir ve 
proje aşamasında müşterimize tasarım alternatiflerini hızlı bir şekilde göstermenin 
yanı sıra kaliteli sunumlar hazırlama olanağı sağlamaktadır. 
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EK1.2 Firma tarafından sık kullanılan elemanlardan oluşan özelleştirilmiş bir obje 
Kütüphanesi var mı? Hangi elemanlardan meydana gelmektedir. 
 

Her boyutta proje tasarımına yönelik olarak geliştirilen idecad mimari, 
hem mimari çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak veren yapısı ile 
tüm mimari gereksinimleri karşılayacak bir yapıya sahip. İdecad mimari,  iki 
boyutlu çizim özellikleri ile mimari detay paftalarının kolaylıkla hazırlanmasına 
da olanak veriyor. İnşaat mühendisleriyle de ortak çalışma platformu sağlayarak 
bilgi iletişimi ve paylaşımı sayesinde tasarım sürecini kısaltıyor ve verimliliği 
artırıyor. 
   İdecad mimari ’de, mimari projeyi oluşturan ve plan düzleminden yer alan 
tüm elemanlar üç boyutludur. Tefrişat için özel kütüphanesi bulunmaktadır. 
Kütüphanede istediğimiz objenin özelliklerini değiştirebiliyoruz. Duvar, kolon, 
kiriş, merdiven, çatı, tefriş gibi mimari elemanlar özelliği aslında burada 
vurgulayacak olursak statik yapı elemanları ile çalışma olanağı sağlamasıdır. 
Parametrik özellikleri bulunan objeler tasarıma rahatlıkla uyum sağlar. Objeler 
birbirlerini tanıdıkları ve birbirleriyle bağlantılı oldukları için, bir objede yapılan 
değişiklik, bu değişiklikten etkilenen diğer elemanlara otomatik yansır. Örneğin 
bir aksı taşıdığınızda aksa bağlı kapıyı, ölçüyü, mahali ve diğer objeleri de taşımış 
oluyoruz. Kesitler ve metraj tabloları da aynı şekilde güncellenir. Bu akıllı objeler 
sayesinde, maksimum oranda zaman tasarrufu sağlanır. Herhangi bir değişiklik 
son dakikada bile yapılabilir ve tekrar başa dönüp çalışmaya gerek kalmaz. 
Böylece müşteriye sunuma giderken, son anda gelen önerileri bile proje üzerinde 
hızla gerçekleştirebiliyoruz.  

 
 

 
(resim12) 
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EK1.3. Firma kullanmış olduğu duvar/kiriş/döşeme tipleri için tanımladığı bir 
obje/bileşen listesi var mı? BIM, tekrarlı kullanılan elemanlardan kolaylıklar 
Sağlıyor mu?  

Kullandığımız idecad Mimari’de 
çizgi, çember, yay gibi iki boyutlu 
elemanlar yerine duvar,  kolon, 

kapı, merdiven gibi ”kendi özelliklerini bilen ve birbiriyle bağlantılı” üç boyutlu 
ve parametrik akıllı yapı elemanlarıyla çalışılır. Parametrik yapı modelleme 
yönteminde yapı elemanları birbiriyle ilişkilidir. Bir objede değişiklik 
yaptığınızda onunla ilişkili diğer objeler de değişir. Örneğin bir pencere en, boy, 
malzeme bilgisi, doğrama detayı gibi tüm özelliklerini bilir; duvara yerleşince 
duvar boşluğu otomatik açılır. Söve pencerenin formunu alır. Pencere taşındığında 
ilişkili olduğu söve, duvar ve varsa fugalı cephe boşluğu birlikte taşınır. Aynı 
şekilde dış ölçüde verilen pencere ölçüsü de otomatik olarak revize edildiğinden 
ciddi bir kolaylığı sağlamaktadır. 
 
EK1.4. BIM modeli kullanılarak doğrudan metraj alınıyor mu? 

Kullandığımız BİM Programı sadece kolay ve hızlı sunum yapmanızı 
değil, aynı zamanda tek bir komutla tüm metrajlara ulaşmanızı da sağlar. Metraj 
ve maliyet listeleri mimari yapı modelinden otomatik üretiyor. Duvar üzerindeki 
kapı / pencere boşlukları otomatik minha yapılır. Duvarın uzunluğu değiştiğinde, 
duvara bağlı süpürgeliğin uzunluğu da değişir. Duvara atanmış tüm malzemelerin 
alan, uzunluk, hacim, adet gibi bilgileri yeni duruma göre güncellenirken, 
süpürgeliğe atanan malzeme boyutları da metraj ve maliyet listesinde güncellenir. 
Sıva, boya, beton, parke gibi yapı bileşenleri, kullanıcı tarafından oluşturulabildiği 
gibi, hak ediş programlarının veri tabanlarından da poz ve malzeme tanımlarıyla 
transfer edilir. Metraj listeleri oska programına aktarılıp kolaylıkla hakedişleri 
hazırlama olanağı bulmaktayız. Programın en büyük özelliklerinden biri olarak 
gördüğümüz Oska( yaklaşık maliyet- hakediş) programıyla paralel çalışması.  

Program metrajlarını oska’ya aktar tuşuyla direk aktarmakta ve seçilen 
yılın birim fiyatına göre bütün pozların hesabının yapılmasını sağlamaktadır. 
Proje ofisimiz il özel idaresinin ve Alpaslan üniversitesinin birçok fakülte, okul ve 
yurt projesini tamamen bu programdan çizerek yaklaşık maliyetlerinin erkenden 
ve yaklaşık metrajıyla ihaleye çıkmasını sağlamıştır. İdecad mimarinin en çok 
cezbeden ve kullanımını sağlayan özellik yaklaşık maliyeti çok kısa bir sürede 
hesaplıyor olabilmesidir. 

 
EK1.5 Proje paydaşları arasında BIM modelinde dosya transferi nasıl sağlanıyor? 
Dışarıdan başka formatta bir dosya bilgisi modele nasıl ekleniyor? 
Birlikte aynı ortamda proje paylaşımında  sağlarken, çizimleri CAD formatlarına 
dönüştürerek sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyoruz. Sadece layer sisteminde 
birkaç pürüzü söz konusu. 2 ve 3 boyutlu DWG, DXF, DWF, 3DS, OBJ, ASE 
uyumlulukları sayesinde diğer yazılımlarla veri alışverişinde bulunuyoruz. 
Programda otomatik hazırlanan metraj tablolarını, pozlarıyla birlikte oska 
yazılımına göndererek, hakedişlerin hazırlanmasında da ciddi bir zaman kazancı 
söz konusu. Önceden üretilmiş 2 boyutlu CAD çizimlerimizi dwg veya dxf 
formatında idecad mimari içinde açıp altlık olarak kullanabilir, özellikle tekrar 
çizmeye gerek kalmadan aks ve kolon katmanındaki tüm objeleri programa 
entegre edebiliyoruz. 
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EK1.6. Bım de çizilen plan, kesit, görünüş ve görseller 
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