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ÖZET 

Bu çalışma, Bina Bilgi Modellemesi veya bir diğer adıyla BİM’ in mimarlık 

ofislerinde farklı evrelerde kullanım alanlarına dair açıklamalar içermektedir.Bunlar, 

kavramsal tasarım aşaması, proje çizim aşaması, uygulama aşaması, sunum 

aşaması,teknik veri depolama ve arşivlemesi, tesis yönetimi işletmesidir. Bu 

araştırmada, DOME Mimarlıkofisi incelenmiştir. 

Bu vaka çalışması firma sahibi Murat Yılmazve BIM yöneticisi Onur Şenkal ile 

yapılan ilk görüşme sonucu ve yine aynı firmada görevli Erkan Öztunç ile yapılan 

ikinci görüşme sonucu gerçekleştirilen röportaj, telefon görüşmesi ve e-mail yoluyla 

oluşturulmuştur. 

 

1. DOME MİMARLIK VE PROJELERİNDE BIM 

DOME Mimarlık; 2004 yılında Mimar Murat Yılmaz tarafından proje, tasarım ve 

kontrollük hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Sütlüce’deki ofisinde faaliyet 

göstermektedir. 

 

DOME Mimarlık, tasarımın binaya değer kattığını bilen, çevreye duyarlı yeşil 

yapılar yapmayı hedefleyen Türkiye Katar, Libya ve Bakü ’de ofisi olan Cidde ve 

Şam’da bu yıl içinde ofis açmayı planlayan uluslararası bir proje ofisidir.DOME 

Mimarlık proje ofisi Türkiye’de BIM kullanarak proje üreten önemli şirketlerden 

biridir.Temel felsefesi doğa ile uyumlu mekânlar yaratmak olan ofis, bu amacı 

gerçekleştirmek için sürdürülebilir tasarım ilkelerini tasarımın estetiği ile 

birleştirmeyi hedeflemektedir. 

 

DOME Mimarlık farklı disiplinlerden oluşan 40 kişilik genç ekibiyle dünya çapında 

uluslararası bir mimarlık ofisi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 



 

Şekil 1

 

 

 

1.1. DOME Mimari Proje Ofis B

DOME Mimarlık yapmış olduğu projelerinde kavramsal tasarımdan binanın müşteri 

tarafından son kullanım aşamasına kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerle ilgili olarak 

ihtiyaç sahibine en doğru bilgiyi verebilmek ve bunu en iyi şekilde uygulamaya 

koymak için kendi bünyesind

bölümler oluşturmuştur. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi proje tasarım 

grubudur. Şirket sahibine 

görevleri projeye dâhil

yurt dışındaki partner firmadan gelen proje 

katta bulunan mekanik grubu projeye ait tüm mekanik çalışmalarını ve çakışmaları 

tespit edip müdahale etmektedir. Bir diğer grup 

uygulamayı hem ofisten hem şantiyeden takip etmektedirler. 

müşteri ve ofis arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaktadır. 
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Şekil 1- DOME Mimarlık ofisinin örnek projeleri 

1.1. DOME Mimari Proje Ofis Bölümü: 

yapmış olduğu projelerinde kavramsal tasarımdan binanın müşteri 

tarafından son kullanım aşamasına kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerle ilgili olarak 

ihtiyaç sahibine en doğru bilgiyi verebilmek ve bunu en iyi şekilde uygulamaya 

koymak için kendi bünyesinde binanın farklı katlarında farklı isimler altında 

bölümler oluşturmuştur. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi proje tasarım 

sahibine çalışma alanı olarak en yakın grup bu gruptur. Bu grubun 

dâhil tüm ihtiyaç programını belirlemektir. Bu grup 

yurt dışındaki partner firmadan gelen proje revizyonunu da takip etmektedir. Diğer 

katta bulunan mekanik grubu projeye ait tüm mekanik çalışmalarını ve çakışmaları 

edip müdahale etmektedir. Bir diğer grup ise yapım kontrolörlüğü ve 

uygulamayı hem ofisten hem şantiyeden takip etmektedirler. Başka

müşteri ve ofis arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaktadır. 

 

 

 

yapmış olduğu projelerinde kavramsal tasarımdan binanın müşteri 

tarafından son kullanım aşamasına kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerle ilgili olarak 

ihtiyaç sahibine en doğru bilgiyi verebilmek ve bunu en iyi şekilde uygulamaya 

e binanın farklı katlarında farklı isimler altında 

bölümler oluşturmuştur. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi proje tasarım 

rak en yakın grup bu gruptur. Bu grubun 

. Bu grup eğer var ise 

takip etmektedir. Diğer 

katta bulunan mekanik grubu projeye ait tüm mekanik çalışmalarını ve çakışmaları 

ise yapım kontrolörlüğü ve 

Başka bir grup ise 

müşteri ve ofis arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaktadır.  



 

DOME Mimarlık ofisi 

kavramsal tasarım, detaylı tasarım analizi, veri depolama, imalat modelleme, işletme 

ve onarım, adımlarınıetkin yapılabilmek

global dünyanın gerekliliklerine cevap verecek

planlamalarını yeni yazılımlara uygun olarak planlamışlardır. 
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Şekil 2- Murat Yılmaz röportaj sırasında 

 

DOME Mimarlık ofisi BİM’e dair programlama partner firmalarla beraber

kavramsal tasarım, detaylı tasarım analizi, veri depolama, imalat modelleme, işletme 

adımlarınıetkin yapılabilmek için kendilerini sürekli gelişime açık tutup 

global dünyanın gerekliliklerine cevap verecek şekilde gelecek on yıllık 

planlamalarını yeni yazılımlara uygun olarak planlamışlardır.  

 

 

programlama partner firmalarla beraber, 

kavramsal tasarım, detaylı tasarım analizi, veri depolama, imalat modelleme, işletme 

kendilerini sürekli gelişime açık tutup 

şekilde gelecek on yıllık 



 

2. DOME MIMARLIKTA BIM KULLANIMI

DOME Mimarlık 2008 yılından buyana Türkiye’de uygulamış olduğu tüm 

projelerinde BIM’ i kullanmaktadır.  Firma ofis içerisinde şu 

faydalanmaktadır; 

Şekil 3-DOME Mimarlık Ofisi’nin Bİ

 

* Firma hakedişlerin yapılabilmesi için, bütçe ve gelir gider değerlendirmelerinin 

nakit akış belgelerinin
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2. DOME MIMARLIKTA BIM KULLANIMI 

DOME Mimarlık 2008 yılından buyana Türkiye’de uygulamış olduğu tüm 

projelerinde BIM’ i kullanmaktadır.  Firma ofis içerisinde şu 

 

 

DOME Mimarlık Ofisi’nin BİM’le yapmış olduğu projeleri

* Firma hakedişlerin yapılabilmesi için, bütçe ve gelir gider değerlendirmelerinin 

nakit akış belgelerinin zamansal olarak belirlenmesi,  

 

DOME Mimarlık 2008 yılından buyana Türkiye’de uygulamış olduğu tüm 

projelerinde BIM’ i kullanmaktadır.  Firma ofis içerisinde şu alanlarda BİM’den 

projeleri 

* Firma hakedişlerin yapılabilmesi için, bütçe ve gelir gider değerlendirmelerinin 
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* İş emirlerinin hazırlanmasında, buna bağlı olarak personel hiyerarşisi, imalat 

takibinin sağlanabilmesi,  

* İş programının belirlenmesi,   

* Her yeni imalatın ve işin süre ve maliyetine etkisinin belirlenmesi,  

* Proje yönetiminin tüm aşamalarında yapılan ve yapılacak olan işlemlerin tespit 

edilmesi,  

* Keşif hazırlanmasında,  

* Planlama,  

* Stok ihtiyaç ve kontrollerin belirlenmesi,  

* Üretilen ve tüketilen raporların hazırlanması,  

* Satın alma, ödeme kararları alınması,  

* İş programı akış tablosunun belirlenmesi, 

* Metraj birim fiyat ve imalat analizlerinin yapılması  

Bim firmaya aynı zamanda sahada gerçekleşen aşağıdaki faaliyet alanlarında da 

faydalı olmaktadır: 

* Partnerle olan koordinasyonlarda ve sahada devam eden imalatların tasarımcılar 

tarafından kontrol edebilme durumunun kolaylaştırılmasında,  

* Statik detaylarının proje üzerindeki ve imalat esnasındaki uyumsuzlukları elektrik, 

mimari, peyzaj ve mekanik projelerinin yapım öncesi ve yapım sonrası birlikte 

değerlendirilmeleri ve çakışma tespitlerinin önceden belirlenmesi, 

* Zaman, maliyet, işçilik giderlerinin ve kayıplarının en aza indirgenmesi, 
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* Proje üstünde ve uygulama esnasında istenilen sayıda kesit alınarak en doğru 

tespite ulaşılması, 

* Projelerinde programlama aşamasında işlerinin kolaylaşması ve zaman kazanımı 

sağlanması, 

* Farklı disiplinleri(mekanik, elektrik, tesisat, statik vb…) birimleri arasında iletişim 

seviyesinin arttırılması. 

2.1. BIM Öncesi Ve Sonrası 

Dome mimarlık ofisinde, BİM’den önceAutocad ve 3DMAX programları 

kullanılmaktaydı. Bu programlar kapsamında oluşturulan projeler, zaman kaybına, 

elemanfazlalığına, partner firma ve müşteri arasında koordinasyon bozukluğuna, 

maliyet artışına ve gerçek proje ile uygulaması yapılan proje arasındaki kopukluklara 

neden olurken, BİM’den sonra oluşturulan projelerde bu problemler firmaya kazanç 

olarak dönmüştür. 

BİM yöneticisi Onur Şenkal, BIM yazılımı kullanılarak üretilen projeler DOME 

Mimarlık ofisi içinrevizyonu, yapım kontrolörlüğü, ofis ve müşteri koordinasyonu, 

onay alma, veri depolama, kavramsal tasarım, detaylı tasarım, imalat gibi alanlarda 

dönüm noktası olduğunu söylemiştir.  Ofis ve müşteri koordinasyonu olarak her ne 

kadar sıkıntı yaşasalar da, BIM tanındıkça, bu sıkıntıların azaltılabileceğini belirtti. 

BIM'inmimari ve yapım projelendirmesinde kolaylıklar sağladığı görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen hizmetler REVİT yazılımının içerdiği olanaklardan maksimum 

düzeyde yararlanılarak projedeki ve uygulamadaki değişkenlerin ihtiyaçlara göre en 

kolay şekilde düzenlenmesi ve farklı evrelerde geliştirmesine imkân vermiştir. Şirket 

BİM modelinin yukarıda belirtilen hizmetleri vermesinin yanı sıra gelecekteki 20 yıl 

için ihtiyaç duyulacak bilgi ve kolaylığı kapsadığını belirtmektedirler. 

Onur ŞenkalRevit'in yukarda belirtilen hizmetlerin çözümünde önemli katkıda 

bulunduğunu söylemektedir. 
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"Revit yazılımında plan, kesit, görünüşler ve modellerarası bağlantılararasında iyi bir 

koordinasyon olduğundan plan kesit ve görünüşlerde herhangi bir değişiklik 

olduğunda tüm güncelleştirmeler otomatik olarak gerçekleşiyor." 

2.2. Koordinasyon 

BİM müşterilerle ofis arasında ve ofisle şantiye arasında iyi bir iletişim aracı olarak 

kullanabilecek iken çeşitli sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir. Onur Şenkal’ın 

anlatımına göre bu durum eğer DOME Mimarlık Ofisi’yle bir proje ve uygulama 

ortaklığı yapılacak ise DOME ve diğer firmanın kesinlikle Revit kullanma şartının 

aktif olması gerektiğini söyledi. 

Partner firmada koordinasyon alanında en büyük sıkıntının statik konusunda 

yaşandığını bu konuda analiz yapmakta Revit’ e güvenmediklerini eski programlarla  

analiz yaptıklarını ve onlarda bu noktada direncin kırıldığını belirtti. Firma olarak 

burada avantaj mekanik, statik, elektrik tarafından Revit kullanılmakta ve aynı server 

üzerinden çalıştıklarını ve bunu koordineli olarak çalışabilecekleri şirketleri tercih 

ettiklerini önemli vurgulamaktadır. Bu konuda internetin öneminin çok büyük 

olduğunu ve fiberoptik ağların her yerde olması gerektiğini belirtti. Revit’te 

serverüzerindenişbirliği olduğunu ve firmanın biri Los Angeles’ da bir diğer firmanın 

Japonya’da aynı çalışmayı yürüttüklerinde server bağlantısının sorunsuz olması 

gerektiğini ve sanki yanyana ofislerde çalışıyormuş gibi aralarında bir 

koordinasyonunolması gerektiğini ve bunu DOME Mimarlık’ ın başardığını belirtti.  

Bu koordinasyon faaliyeti sırasında internet hızından sıkıntılar yaşandığını bazen tüm 

gün internet hızının yavaş olmasından dolayı ofis, müşteri, şantiye arasında iletişim 

bozukluğu sağlandığını belirtti. 

Sonuç olarak BİM sayesinde müşteri ofis ve şantiye arasındaki iletişimde proje 

tasarım aşaması, revizyonların yapılması, mahal bilgilerine erişim, proje uygulama 

aşaması, proje teslim aşaması ve bunların takip edilmesi farklı birimlerde 

kullanıcılarının erişebileceği kolay bir ağ oluşturulmaktadır.  

 

2.3Proje Başlangıç Ve Bitim Sürecinde BIM 
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Şirkette BİM modeli şantiyedeki çalışmalarla paralel ilerlemekte ve güncel 

tutulmaktadır. Bu durum için şirket içerisinde ve şantiyede ayrı bir Bim grubu 

oluşturulmuştur. Bu grup Bim için belirlenen bir yönetici tarafından projenin en 

başından bitimine kadar olan süreçte hiyerarşik düzen oluşturularak birbirlerine bağlı 

halde çalışmaktadırlar.  

 

 

 

Şekil 4- Projenin kavramsal tasarım aşamasından bitiş aşamasına kadar ki gösterimler (BİM modeli 

ile). 
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Şekil 5 - Projenin kavramsal tasarım aşamasından bitiş aşamasına kadar ki gösterimler (BİM modeli 

ile). 

 

 

 

Şekil 6 - Projenin kavramsal tasarım aşamasından bitiş aşamasına kadar ki gösterimler (BİM modeli 

ile). 
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Şekil 7-ViaPort Venezia 3D görsel 1  

Şekil 8- ViaPort Venezia 3D görsel 2 

Şekil 9-VıaPort Bayraktar proje 3D görseli 1 
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Şekil 10- Varyap Meridian proje 3D görseli 

 

DOME Mimarlık iş hayatına proje ofisi olarak başlamasına rağmen zaman içerisinde 

uygulamayada geçmiş olup BIM’in teknolojik verileri sayesinde mekânların işletme 

ve pazarlanabilmesi için çalışmalara başlamıştır. BIM’le kavramsal tasarımı ofis 

kendi bünyesinde yapmasının dışında partner firmadan projenin hazır geldiği 

durumlarda olduğunu ve burada o projelerin uygulama esnasındaki revizyonları 

yapıp müşteriyle olan iletişimi sağladıklarını belirtmektedirler. 

Kavramsal tasarımdaki bir projenin şematik modellemeyle BIM sayesinde uygulama 

esnasında yapılacak olan yapının gerçeğe yakın halini öngörebildiklerinisöylediler. 

Bu bağlamda kavramsal tasarım ve projelendirme, uygulama çizimleri, yapım ve 

bakım gibi aşamalarının simultane olarak beraber çalışmasında zaman zaman 

aksaklıklar yaşadıklarını bununda bina yapım sürecine zararı dokunduğunu fakat 

BIM ‘ e dair yenilikleri takip ettikleri için bu problemide çok kısa sürede 

aşabileceklerine değindiler.   

Yüzlerce mekândan oluşan projelerde BIM’ i kullanmak sadece büyük firmalara özel 

bir durum olmaktan çıkarılıp, BIM’in yüksek maliyetli bir yatırım olduğunu 

gözetmeden küçük ölçekli çalışan firmalarda da marka olarak büyüyebilmeleri için, 

BIM’i kullanmaları gerektiğini belirttiler.       
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2.4 Sürdürülebilirlik, Yeşil Binalar Ve BIM  

Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak nitelenen çevreci 

binalar, belirli standartlar kapsamında sertifikalanmakta ve yapı sektöründe daha 

değerli, doğaya saygılı,  ekolojik,  konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak 

yeni bir yönelim ve yeni bir sektör ortaya çıkmıştır. Bu alandabir yenilik ise bu enerji 

kullanımını inceleyen yazılımlardır. Binanın enerji performansını anlaşılmasını 

sağlayan ve isteğe özel tasarruf planını oluşturan bir sosyal enerji ağı BİM sayesinde 

maksimum seviyede faydalanılarak yapılmaya çalışılmaktadır.  

BİM sayesinde sadece binadaki cihazların enerji tüketimleri analiz etmeyle 

kalmayıp, binanın enerji performansını etkileyen güneşlenme miktarı, rüzgâr hızı, 

nem miktarı, iç ve dış sıcaklık, binadaki kişi sayısı, varlık sensörü verisi gibi bilgileri 

hâlihazırdaki otomasyon sistemlerinden bağımsız olarak veri ve istatiksel metotlarla 

analiz edilir. Böylece enerji performansının referans bina ile kıyaslanması çok daha 

büyük bir hassasiyet ile yapılır; ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma 

sistemlerindeki çalışma bozuklukları daha net ortaya çıkarılır. Hâlihazırdaki enerji 

performansı modelleme programlarının ulaşamadığı gerçek zamanlı performans 

verileriyle harmanlanmış olan dinamik simülasyonlar, statik enerji performans 

değerlendirmelerine göre daha kesin olur. Sisteme girilen her yeni veri, interaktif 

yöntemle işleyen akıllı algoritmaları daha da iyileştirir. Binalarda aydınlatma, ısıtma, 

soğutma, havalandırma sistemlerinde oluşabilecek problemleri önceden akıllı 

algoritmalar ile tahmin ederek operasyon, bakım ve onarım masraflarının optimize 

edilmesini sağlar.  

BİM sayesinde bütüncül enerji modellemesi ile bina enerji performansına etki eden 

tüm parametreleri birlikte değerlendirerek analiz etmek ve standart bir bina ile 

karşılaştırarak uygulama projeleri öncesinde enerji tasarruf önlemleri belirlemek 

mümkündür. Özellikle LEED sertifikası için yapılması zorunlu olan bina enerji 

modellemesi olarak kullanılan EnergyPlus ve Equest programlarını kullanılarak 

yapılmaktadır. 

Bina oryantasyonu binanın erken tasarım aşamasında en kolay ve en ucuz enerji 

tasarruf stratejilerinden biridir. Bununla beraber, gölgeleme elemanları ile 
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oluşturulacak stratejiler enerji tasarrufunun yanısıra gün ışığı aydınlatma tasarımının 

da geliştirilmesine katkı sağlar.   

Çevre dostu, sürdürülebilir yapıların tasarımı ve inşasından mimarlar, mühendisler, 

bina sahipleri, bina kullanıcıları vb. tüm bunların projenin her aşamasında ortak bir 

akılla birlikte çalışması, sürdürülebilir bir yapının ortaya çıkmasında en önemli 

etkenlerden biridir.DOME mimarlık  bu aşamada da verdiği danışmanlık hizmeti ile, 

binanın erken tasarım, inşaa ve işletmeye alma süreçlerinde, mimari, mühendislik ve 

finansal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda tüm bunların arasında bir işbirliği 

oluşturarak proje yönetimini gerçekleştirmektedir.  

 

3.SONUÇ 

DOME Mimarlık gibi BIM kullanan yoğun iş akışı içerisinde olan firmalar BIM’ 

denönemli belli oranda faydalanmaktadırlar. DOME Mimarlık ise BIM’den 

maksimum düzeyde faydalanabilmek için yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını 

profesyonel bir platforma taşımışlardır. Kavramsal tasarımdan mahal oluşum 

katkısına, proje maliyeti bina yapımı, sahada gerçekleştirilen iş gücü kontrolünün 

kolaylığından, kuruluşlar arası iletişimden, farklı meslek gruplarından kişilerin ( 

mekanik, tesisat ) girdi çıktı yapmasına, yapım aşamasında iklimlendirme 

konusunda, güneş ışığı analizi, akustik analizler, yapısal analizler ve proje yönetimi 

adına analizler yapabilmektedir.  

Projelerinde farklı elemanların çakışma tespitinde eskiden farklı olarak gözle 

çakışma tespitinin yerine BIM’in kolaylığından faydalandıklarını belirttiler. Dome 

Mimarlık gelecekteki planları proje uygulama aşamasında hammadde kullanımı ve 

yıkım aşamasına, inşaat atıkları saha temizliği, hafriyat, yenileme, onarım kadar olan 

süreçte de BIM’den faydalanmaktır. 
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