
Altyapı için BIM: 
İş dönüşümü için bir araç

ÖZET
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM); mimarlar, mühendisler ve 
yükleniciler tarafından yüksek benimsenme oranı ile yapı 
endüstrisinde geniş kitlelerce oturmuş bir tasarım yöntemi olarak 
kabul görür. Ve proje sahipleri ile mühendislik hizmeti sağlayıcıları, 
akıllı nesneler kullanan 3B modellemenin avantajlarını fark ettikçe 
Altyapı için BIM’in uygulaması da hızla artmaktadır.



Altyapı için BIM: İş Dönüşümü için bir araç 2

BIM, proje teslimini dönüştürme ve altyapı varlıklarına 
yaşam döngüleri boyunca değer katma gücüne sahip, bilgi 
açısından zengin, model merkezli bir süreçtir.

BIM’i sadece geleneksel CAD’in daha güçlü bir versiyonu gibi uygulayan firmalar, yani BIM’i 
sadece tasarıma özgü iş akışları için kullanan firmalar, bu model merkezli sürecin tam değerini ve 
dönüştürücü gücünü fark edemezler. 

Bu makale, iş süreci dönüşümü için bir araç olarak aşağıdakileri yapabilen Altyapı için BIM’i 
işleyecektir:

• Tüm paydaşlar için proje amacının netliğini artırmak — daha bilinçli karar alınmasını 
sağlamak ve riski azaltmak

• Proje yaşam döngüsü boyunca veri tutarlılığını ve devamlılığını sağlamak — kaliteyi ve 
üretkenliği iyileştirmek

• İş çevikliği için gerekli temeli sağlamak — kâr ve büyüme fırsatlarını en üst noktaya 
çıkarmak için teknolojiye olanak verenlerden faydalanmak
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Ölçeklendirilebilir üretkenlik

ABD Ekonomik Analiz Bürosu ve ABD İş İstatistikleri Bürosu 
tarafından yayınlanan 2011 verilerine göre, işçi (ABD) başına yıllık 
gerçekleşen imalat 1976’dan 1997 yılına kadarki 21 yılda iki katına 
ve 1997’den 2010’a kadarki 13 yılda yine iki katına çıkmıştır. Bu 
belgelenmiş verimlilik kazancı genellikle bilgisayar tabanlı 
teknolojinin benimsenmesine ve özellikle de otomotiv üretiminde 
model tabanlı tasarım ve fabrikasyon süreçlerinin benimsenmesine 
bağlanır. Aynı dönemde inşaat endüstrisindeki üretkenlik ise temelde 
aynı kalmıştır. 

BIM, altyapı varlıklarına ilişkin devasa miktarda bilgiyi toplama, 
düzenleme ve analiz etme yeteneği ile altyapı sektöründeki 
üretkenlikte benzer dramatik kazanımlar elde etmek için açık 
adaydır. Önümüzdeki on yıl içinde büyük ölçekli, birden çok disiplinli 
projeleri desteklemek için ortaya çıkan teknoloji sağlayıcılarını ve 
model bazlı yaklaşımın yaşam döngüsü boyunca yeterliliklerini 
düşündüğümüzde, altyapı endüstrisinin imalatta yaşanan üretkenlik 
kazanımlarını yakalamak bir yana geçebilmesi gayet muhtemeldir. 

Potansiyeli düşünün: 
• Planlayın | KFW Engineering, proje inceleme ekibini etkilemek

ve işi kazanmak için BIM’i kullandı. Mevcut jeouzamsal ve
kamu tesisi verilerinden veri topladılar, saha doğrulamasıyla
tamamladılar ve projenin sınırları içindeki gerçek kavşağın
3B modelini sadece 8 saat içinde oluşturdular.

• Tasarlayın | ProRail (demiryolu altyapısından sorumlu Hollanda kuruluşu) ekibinin 
tasarım seçeneklerinin yüksek kalitede işlenmiş görselleştirmelerini oluşturmalarını 
sağlamak için herkesin alternatifleri daha iyi anlamasına yardımcı olarak BIM’i kullandı. 
Ekip sadece bir öğle sonrasında, tasarım anlayışlarını paylaşmak, farklı tasarımları 
karşılaştırmak için birlikte çalışarak ve karar verme sürecini hızlandırmaya yardımcı 
olmak üzere, önerilen teklif için yedi farklı seçenek oluşturdu ve analiz etti. 

• İnşa Edin | iNFRANEA, River Waal Nijmegen üzerindeki nehir genişletme projesini 
modellemek, koordine etmek ve planlamak için BIM kullandı. Firma, gelişmiş proje 
koordinasyonu ve bu çok büyük ve karmaşık projenin görselleştirmesi için tüm projenin 
3B modelini oluşturdu, yönetti ve entegre etti. 

Hızlanan Altyapı için BIM

•  Ankete katılanların %47’si, bugün altyapı 

projelerinin en azından %25’inde BIM’i 

kullanmaktadır 

•  2 yıl içinde, yaklaşık %80’i projelerinin en 

azından dörtte birinde BIM’i kullanıyor 

olacaktır 

•  Dört yıllık dönem için “Çok yüksek” diliminde 

(projelerin > %75’i) 4,4 kat artış (%7’den 

%31’e)

Kaynak: 2012 McGraw-Hill Akıllı Pazar Raporu: Altyapı için 
BIM’in İş Değeri
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iNFRANEA daha sonra bu modeli çakışma saptaması, görsel etki analizi ve yapılandırma 
yönetimi için kullandı. Ek olarak, modelden alınan veri çıktıları, projenin hafriyat ve 
tarama işleri için GPS makine sınıflandırmasına yardımcı oldu.

• Yönetin | Neolant, Moskova Kültürel Miras Departmanına mevcut tarihi alanların yeni 
gelişiminin etkisini daha iyi anlamada yardımcı olabildi. 3B uzamsal analiz için yeni 
araçları kullanarak kültürel açıdan önemli yapıların modelleri, çevredeki diğer detayların 
yanı sıra mevcut GIS platformlarına entegre edildi. 

BIM, bir 3B model değil

McGraw-Hill Akıllı Pazar Raporu’na göre katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 46’sı) BIM’in 
potansiyelinin “sadece yüzeysel bir kısmını” kullandıklarını bildirir. Altyapı için BIM’in doğuşu 
düşünüldüğünde bu mantıklıdır. Ama önceden de belirtildiği gibi BIM’i sadece tasarım iş 
akışları için uygulayan firmalar, asıl hedefi kaçırır. Dönüştürücü değer potansiyeli, bir tasarım 
modelinin yaratımı ile başlar, ama orada bitmez. 

BIM için yaratılan modeller sadece 3B geometri değildir; aşağıdaki özelliklere sahip, veri açısından 
zengin nesnelerdir: 

• akıllı | parametrik motorlar, nesneler
arasındaki ilişkileri belirlemeye ve değişiklikleri
tutarlı ve eşgüdümlü tutmaya yardım eder 

• bilgi birikimi bazlı | bölgesel tasarım
kodları, kriterleri ve şirket standartları
gibi unsurlarla kısıtlanabilir

• ölçeklendirilebilir | birden çok kaynaktan 
devasa miktarda veriyi toplayabilir

• görsel | daha iyi analiz, canlandırma ve 
iletişimi mümkün kılar.

BIM, varlık yaşam döngüsü 
boyunca doğru, erişilebilir ve 
gerçekleştirilebilir ön bilgi sunan 
model merkezli bir iş sürecidir.
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BIM koordinasyonu, iletişimi, analizi ve simülasyonu, proje yönetimini ve işbirliğini ve hatta 
varlık yönetimini, bakım ve operasyonu kolaylaştırmak için akıllı model kullanan bir süreçtir. 

Altyapı için BIM’in ortaya çıkan değeri, proje sahipleri ve danışmanları için farklıdır. Raporlanan 
faydalar iyileştirilmiş pazarlama ve proje kalitesinden daha yüksek kâr marjlarına, azalan riske 
ve büyüme için yeni fırsatlara kadar çeşitlilik gösterir. (Daha fazlası için 2012 McGraw Hill Akıllı 
Pazar Raporu: Altyapı için BIM’in İş Değeri.) 

Proje kavrayışından faydalanın 

Sermaye projelerinde BIM’i uygulamak planlama, tasarım, teslim ve operasyon alanları genelinde birçok fayda 
sağlar. Tüm paydaşlar tarafından eşgüdümlü ve tutarlı model görünümlerine erişim aşağıdakileri destekler: 

Artan proje kontrolü 

• Çakışma tespiti ve görsel analiz yoluyla
iyileştirilen koordinasyon

• Proje verilerinin ve karşılıklı bağımlılıkların
gerçek zamanlı değerlendirmesi ile azaltılan
maliyet ve program riski

• Onaylar ve paydaş koordinasyonu için
görsel sunumların kullanılması ile
hızlandırılan teslim

• İnşaat belgelerinde ve teslim edilecek bilgilerde 
daha fazla doğruluk

• Lojistik ve tedarik zinciri yönetimini desteklemek 
için entegre program (4B) ve maliyet (5B) bilgisi 
ile daha iyi öngörülebilirlik 

Daha verimli varlık yönetimi

• Mühendislik kuralları ve güvenlik 
standartları ile uyumluluğu sağlamaya 
yardım etmek için analitik araçlar 
kullanılarak artırılan kalite

• Erken proje görünürlüğü ve veri devamlılığı 
ile desteklenen inşaat öncesi iş tekrarı ve 
operasyon maliyetlerini azaltma potansiyeli

• Kurumsal veri yönetimi ve tesis yönetim 
sistemlerini varlığa ilişkin doğru 
geometriyle ilişkilendirme

• Muayene ve bakım faaliyetleri sırasında 
inşa edilmiş varlıkların konumunu ve 
tanımlanmasını kolaylaştırma

• Yenileme, iyileştirme ve değiştirme 
ihtiyaçları için tesis değerlendirmelerini 
destekleme

http://download.autodesk.com/us/bim_infra/Business_Value_of_BIM_for_Infrastructure_SMR_2012.pdf
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BIM ile proje bilgileri, altyapı yaşam döngüsünün her aşaması boyunca ulaşılabilir ve 
gerçekleştirilebilirdir.

Planlama

Her altyapı projesi, mevcut koşullar ve devasa miktarda veri ile başlar. 
Mevzuatla ilgili konuların yanı sıra yakındaki varlıkların ve yüzey 
biçimlerinin kısıtlamalarını öğrenmek ve anlamak bunaltıcı olabilir. Ve 
proje sahibi kurumlar için büyük bir sermaye programı içinde birden 
çok projenin takvimini ve maliyetini aynı anda analiz etme yeteneği 
son derece değerlidir. BIM yaklaşımı, çeşitli kaynaklardan birden çok 
veri türünü tek bir referans model içine toplamaya yardımcı olarak, 
planlama sürecinin doğruluğunu ve hızını doğrudan artırır. 

Mevcut koşulların bu kapsamlı görünümü, tüm paydaşlara daha fazla 
açıklık sağlar ki bu da daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı 
olabilir. Bu bilgi açısından zengin modelden görselleştirmelerin 
meslekten olmayan paydaşlar ile paylaşılması onay sürecinin 
kolaylaştırabilir ve planlama sürecini daha da hızlandırabilir. (Bk. Ek 
bilgi kutusu: Görmek, inanmaktır). Bu kadar önemli olan diğer bir 
konu ise bu noktadaki bilgilerin ve kararların modele yansıtılması ve 
proje tamamlanana kadar tutarlılığını korumasıdır. 

Örneğin, yeraltı tesisat konumları, yer radarı (GDR) ile yakalanmış ve 
bir yol onarım projesi için modele dahil edilmiş olsun. Bu tür bir bilgi,
hasarı ve pahalı gecikmeleri ve değişiklik taleplerini önlemek açısından 
inşaat aşamasında büyük önemle sahiptir. BIM’in mümkün kıldığı bu 
model merkezli koordinasyon ile tasarımcılar potansiyel etkiyi en aza 
indirebilir ve yükleniciler daha temel atılmadan çok önce konudan 
haberdar olur. Daha sonra belediye tekrar bir genişletme ve onarıma 
karar verdiğinde ise bu tesisat verileri model içindedir ve değişiklikler 
yapıldıkça uyumlulukta herhangi bir kayıp veya zaman kaybettiren iç 
tekrarları olmadan güncellenebilir. 

Ön tasarım 

Mevcut koşullar modelini kullanarak tasarımcılar, gerçek ortamın bir temsili üzerinde 3B konseptleri 
kullanarak çalışabilirler. Carmel, Indiana’daki Keystone Park Yolunu düşünün. 1960’larda inşa edilen bu park 
yolu, zamanla ağır işleyen ve tehlikeli bir dört şeritli yol haline gelmiştir. 

Görmek, inanmaktır!

Meslekten olmayan paydaşlardan 
geribildirimler ve onaylar alma açısından 
özellikle görselleştirmeler oldukça faydalıdır. 
Çok az insan tipik 2B plan setlerini kolaylıkla 
anlayabilir, ama tasarımın üç boyutta 
canlandırılmış bir sunumu neredeyse herkes 
tarafından anlaşılır.

Halkın San Francisco’nun Presidio Park Yolu 
Projesini anlamasına yardımcı olmak için 
California Ulaştırma Departmanı (CalTrans), 
bir video oyunu motoruna ilgilenen 
vatandaşların iPad’lerine (veya başka aygıtlara) 
indirebileceği ve sanal süreçler ve önerilen 
yeni inşaatın diğer görünümleri için 
kullanabileceği 3B görselleştirmeleri aktardı. 
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Carmel, fazlasıyla gelişmiş çevre birimleri en az rahatsız edecek ve yayalarla bisikletliler için 
kolaylıklar sunacak uzun vadeli bir çözüm yaratmak üzere American Structurepoint Inc. ile 
işbirliği yaptı. Mevcut kavşakların bir modelini çıkarttıktan sonra American Structurepoint, 
komşu mülklerdeki etkileri anlamak üzere çok sayıda yapılandırma ve geometri alternatifini 
değerlendirdi. Tüm gereksinimleri karşılayacak en iyi çözümün hiç beklenmedik şekilde çift 
dönel kavşak olduğu hızla görüldü.

BIM’i kullanmak ekibin alışılmadık bir alternatifi güvenle seçmesine yardım etti, çünkü süreç 
gerçek dünya performansının simülasyonunu yapabiliyor ve halkın tamamlandığında nasıl 
görüneceğini ve işleyeceğini gözünde canlandırmasına yardımcı oluyordu. 

Detaylı tasarım ve mühendislik

Birçok altyapı projesinin karmaşıklığı, yoğun bir çok disiplinli işbirliğini gerektirir. Model 
birbiriyle ve çevreyle tanımlanmış ilişkilere sahip, veri açısından zengin nesnelerden oluştuğu 
için de çok sayıda faydalı bilgiye daha sonra modele katkı yapabilecek tüm proje paydaşları 
tarafından, hem de veri uyumunda hiçbir kayıp olmaksızın, erişilebilir. 

Gerçek dünya performansının BIM-etkin 
simülasyonlarının, alışılagelmedik bu 
tasarımın halka aktarılmasında ve proje 
hedeflerinin karşılanmasında paha biçilmez 
etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.

American Structurepoint Inc. görseli

Yeraltı tesisatlarının karmaşık yapısını 
gösteren entegre model görünümü.

Stantec Inc. görseli
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Kolombiya Üniversitesi’nin New York şehri Batı Harlem bölgesi Manhattanville imalat alanındaki 
68.795 m2 kampüsü buna bir örnektir. Tamamlandığında bu proje, yer seviyesinin altında yaya 
koridorlarından oluşan bir labirenti, makine alanları, sınıflar ve değişen kotlarda bir alanı da 
kapsayan toplamda 631.740 metre kareden büyük bir karma kullanım alanına sahip olacaktır. Ve 
işte bu nedenle hatasız bir koordinasyon son derece önemlidir. 

Stantec Inc.; uzamsal analiz, işbirliği ve koordinasyon için detaylı bir 3B altyapı modeli geliştirmek 
amacıyla BIM’i kullanmaktadır. Model, önerilen tesisatlar ve yapılar arasındaki bağlantıları 
koordine etmek için telefon hattı kanalları ve kanalizasyon, su, gaz ve elektrik tesisatlarını da 
içerecek şekilde mevcut koşulları dahil eder. Model, aynı zamanda disiplinler arası görsel işbirliğini 
ve koordinasyonu da kolaylaştırır. Proje ilerlerken Stantec, danışmanlar tarafından kullanılan 
denetim yazılımının ne olduğu fark etmeksizin altyapı modeline (diğer proje danışmanları 
tarafından yaratılmış) tasarım modellerini dahil eder. Bu entegre proje modeli, projenin bir bütün 
olarak görselleştirilmesini, çakışmaların tespit edilmesini ve inşaatın planlanmasını kolaylaştırır.

Bu, BIM’in büyük ekipli iş akışlarını nasıl mümkün kıldığını ve şirketlerin teklif verdiği proje türlerini 
ve birlikte çalışmayı seçtiği ortak, müşteri ve danışmanları nasıl etkileyebileceğini gösteren sadece 
bir örnektir. BIM’i benimsemeden önce Stantec genelde bu tür altyapı projeleri için 2B planlar 
sunuyordu. Stantec Proje Müdürü Eric Smith “Şimdi, müşterilerimize bir projenin karmaşık 
yapılarını üç boyutlu olarak gösterebiliyoruz,” diyor. Firmanın Kolombiya Manhattanville 
projesindeki başarısı, potansiyel inşaat mühendisliği müşterilerinden bir dizi başvuru gelmesini 
sağladı. Smith, “İnsanlar, BIM’in altyapı projelerinin uzamsal analizi ile gerçekten yardımcı 
olabileceğini anlamaya başladılar,” diye açıklıyor. 

İnşaat ve program yönetimi 

BIM sürecinin mümkün kıldığı veri devamlılığı ve disiplinler arası koordinasyon olmazsa bilgi kaybolur 
ve her el değiştirişinde tekrar yaratılması gerekir. Aksine BIM, bilgiyi bir altyapı varlığının yaşam 
döngüsü boyunca korur ve kullanır. 

Eskiden tasarım aşamasının sonunda inşaat firması, planları yaratma sürecinde kullanılan 
mühendislik verilerinin çoğunu atan 2B plan setleri elde ederdi. Bu düz belge setleri de inşaatçılar, 
tasarımcılar ve proje sahipleri için ortak çalışma zeminini oluştururdu. Bu durum sadece işbirliğini 
engellemekle, riski azaltmakla ve tasarım sadakatini kötü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda 
rekabetçi teklif projeleri üzerinde yükleniciler için zahmetli iş tekrarlarına neden olurdu. 

Proje sahibi kurumlar ise iletişim eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar ile karşı karşıya kalırdı. BIM, 
proje sahiplerine program üzerinde daha fazla kontrol sağlayıp sonuç olarak temel sermaye 
programı inşaat planlamasını iyileştirerek bu sorunu çözer. Birden çok projenin görünebilirliği ve 
olası çakışmalar, etkiler, lojistik kısıtlamalar ve diğer kritik değişkenlere dair daha fazla ön bilgi ise, iç 
ve dış projeler arasında daha iyi koordine edilir. 
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BIM süreci kullanıldığında aşamalandırma, sıralama, programlama, metraj hesaplama ve tahmin 
etme gibi faaliyetler için inşaat öncesi planlama aşamasını daha iyi bilgilendirmek üzere tasarım 
modeline daha erken erişilebilir. Modele erişim olanağına sahip yükleniciler de geçici yollar, 
materyallerin konumu ve diğer lojistik işleri gibi çeşitli koordinasyon faaliyetlerini temel 
atılmadan önce değerlendirerek daha kısa süre içinde daha doğru teklifler üretebilirler. İnşaat 
faaliyetleri de program (4B) ve maliyet (5B) proje yönetimini desteklemek için veriler modele 
eklenebildiğinden kolaylaşır.

2010 yılında, Wisconsin Ulaşım Bölümü (WisDOT) dört pilot proje yönetti,1 bunlarda modeller 
yüklenicilere ihale paketinin bir bölümü olarak verildi. 2011 inşaat döneminde projelerin 
başarıyla tamamlanmasının ardından WisDOT, teklif veren yükleniciler ile görüştü ve bu 
görüşmelerden modellerin aşağıdaki avantajları sunduğunu öğrendi: 

• Teklif verirken daha az belirsizlik ve risk  

• Birden çok teklif hazırlamak için daha fazla zaman 

• Maliyet azaltma girişimlerinin daha kolay tanımlanması ve tasarlanması 

• Hafriyat faaliyetlerinin daha iyi planlanması 

Varlık yönetimi, işletimi ve bakımı 

Altyapı varlığının işletim ve bakım aşaması, diğer tüm proje aşamalarından daha uzun 
sürecektir. Bu nedenle burada elde edilen avantajların çoğalan etkileri vardır. BIM süreci 
kullanarak işletmeciler, inşaat sonrası modelden detaylı veriler ve işletim sırasında sürekli 
olarak modeli güncelleyen gerçek zamanlı sensörlerden bilgiler dahil bugüne kadar yaratılan 
en zengin bilgi akışlarına erişim şansı yakalar. 

BIM, proje uygulamasında ve varlık 
yaşam döngüsünün yönetiminde temel 
bir değişimi temsil eder.
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Sahipler ve işletmecilerin belirli bir varlık hakkında zengin ve detaylı bilgilerden faydalanabildiği 
sezgisel olarak ortadadır, ancak sahipler/işletmeciler genelde birçok birbirine bağlı ve genellikle 
birbirine bağımlı varlıktan sorumludur. BIM, büyük ölçekli entegre varlık yönetimi iş akışlarında 
kullanılabilecek, proje seviyesinde, iyileştirilmiş bilgi yönetimini ve analizini kolaylaştırır.  

Tekrar Keystone Park Yolu örneğimize dönecek olursak ekip, ideal tasarımı belirlemek için gerçek 
trafik verilerini kullanmış ve trafik sayımları ve demografik veriler yeni tesislerin gelecekteki 
ihtiyaçları nasıl karşılayacağını göstermiştir. İşte bu erken aşama simülasyonlar, bugün Carmel 
şehrine aşağıdaki biçimlerde ölçülebilir faydalar olarak dönmektedir:

• Kamu Güvenliği | Kalan kavşaklarda kişisel yaralanmalar yüzde 78 oranında azaltıldı.

• Sürdürülebilirlik | Şehir yetkilileri, sensörler ve yüksek akışın otomatikleştirilmiş yönetimi 
ile trafik üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlama olanağına sahipler ki bu da daha az 
bekleme ile emisyonları daha da düşürmeye ve bisikletle ve yaya olarak yolculuğu teşvik 
etmeye yardımcı olabilir.

• Verimlilik  | İyileştirilmiş bakım programları ve daha uzun tesis ömrü de beklenmektedir. 
Örneğin lazer tarama, hafif yıpranmış düzenleri ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, 
proaktif bakım ve yenileme çalışmalarını mümkün kılabilir. Gelecekteki genişletme ve 
değiştirme kararları, daha yüksek kalite bilgilere dayanarak verilecektir.

İşletmeciler, işletim ve bakım planlarına modelleri entegre etmeye alıştıkça özellikle BIM’li 
sunumlar istemeye başlamaktadır. Büyük kurumlar, örneğin 
ABD Genel Hizmetler Yönetimi (GSA)2 ve Singapur şehri,3 BIM model dağıtımı için standartlar 
oluşturmuştur ve bazı durumlarda 3B modeller istemektedir. İngiliz hükümeti özellikle verimlilik 
kazanımlarının ve iyileştirilmiş tedarik zinciri yönetiminin inşaat projeleri BIM şartlarının 5 temel 
öğesi 4 olduğunu belirtmiştir.

1. WisDOT pilot proje bilgisi Wisconsin DOT gündeminden alınmıştır: Yol Tasarımı ve İnşaatında Model Bazlı Yaklaşımın Benimsenmesi, 
Autodesk Üniversitesi dersi, Kod CI4707.

2. http://www.gsa.gov/portal/content/105075

3. http://www.corenet.gov.sg/integrated_submission/bim/BIM_Guide.htm

4. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-1327-building-information-modelling.pdf

http://www.gsa.gov/portal/content/105075
http://www.corenet.gov.sg/integrated_submission/bim/BIM_Guide.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-1327-building-information-modelling.pdf

