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BSI BIM rehberi

2021 baskısı

Inspiring trust for a more resilient world.



BSI BIM rehberine hoş geldiniz
İnsan yapımı modern çevrede, projeler güçlü ve karmaşık baskılar 
zemininde tasarlanıyor, inşa ediliyor ve işletiliyor. Organizasyonunuz, 
dayanıklılığı elde etmek ve sürdürmek için ihtiyaç duyduğunuz 
araçlara doğru dijital dönüşüm stratejileri ve yerinde destekle sahip 
olabilir. Yapı bilgi modellemesi (BIM) dahil olmak üzere dijital 
dönüşüm, sürdürülebilir ve esnek bir organizasyon inşa etmenize 
yardımcı olabilir.

Bu kullanışlı rehber BIM'i ve ilgili süreçleri açıklamakta yaygın olarak 
kullanılan bazı temel terimler için hızlı başvuru kaynağınız ve temel 
standartlara ulaşabileceğiniz bağlantınızdır.
Bu rehber, tedarik zincirindeki tüm organizasyonlar tarafından 
kullanılabilir.

Sürdürülebilir ve esnek, insan yapımı bir çevre sağlayan BIM, küresel 
olarak artan hızda kabul görmeye devam ediyor. Uluslararası ISO 
19650 standardının yayınlanmasından bu yana, bilgi yönetimi 
ilkelerini anlamanız hayati önem taşıyor.
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BIM nedir?

BIM, dijital teknolojilerle desteklenen işbirlikçi bir çalışma 
yöntemidir. Kararlar için güvenilir bir temel oluşturmak 
üzere tasarım, yapım ve operasyon süreçlerini 
kolaylaştırmak için bir varlığın paylaşılan dijital temsilini 
kullanır.
Önemli ölçüde ön planlama yapılması sayesinde, tasarım ve 
yapım aşamalarında daha fazla verim elde edilerek devir 
aşamasında kapsamlı bilgiler sunulabilir.
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BIM standartlar

PD 19650-0:2019 – BS EN ISO 19650'a geçiş kılavuzu

BS EN ISO 19650-1:2018 
Yapı bilgi modellemesi (BIM) dahil, binalar ve inşaat mühendisliği 
çalışmaları hakkındaki bilgilerin organize edilmesi ve 
sayısallaştırılması. Yapı bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi. 
Kavramlar ve ilkeler

BS EN ISO 19650-2:2018 
Yapı bilgi modellemesi (BIM) dahil, binalar ve inşaat mühendisliği 
çalışmaları hakkındaki bilgilerin organize edilmesi ve 
sayısallaştırılması – Yapı bilgi modellemesinin kullanıldığı bilgi 
yönetimi. Bölüm 2: Varlıkların teslimat aşaması.

BS EN ISO 19650-3:2020 
– Yapı bilgi modellemesi (BIM) dahil, binalar ve inşaat mühendisliği
çalışmaları hakkındaki bilgilerin organize edilmesi ve
sayısallaştırılması Yapı bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi.
Varlıkların operasyon aşaması.

BS EN ISO 19650-5:2020 
– Yapı bilgi modellemesi (BIM) dahil, binalar ve inşaat mühendisliği
çalışmaları hakkındaki bilgilerin organize edilmesi ve
sayısallaştırılması Yapı bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi.
Bilgi yönetimine güvenlik odaklı yaklaşım.

BS EN ISO 19650-4

– İşbirlikçi bilgi üretimi. COBie kullanarak işverenin bilgi alışverişi
gerekliliklerini karşılama. Uygulama esasları

PAS 1192-6:2018 
– BIM kullanarak, yapılandırılmış Sağlık ve Güvenlik bilgilerini iş
birliğiyle paylaşma ve kullanma spesifikasyonu.

BS 8536-1:2015  
– Tasarım ve yapım için bilgilendirme. Tesis yönetimi için uygulama
esasları (Yapı altyapısı).

BS 8536-2:2016 
– Tasarım ve yapım için bilgilendirme. Varlık yönetimi için uygulama
esasları (Doğrusal ve coğrafi altyapı).

BIM Standartlarını keşfetmek için:  
ukbimframeworkguidance.notion.site/UK-BIM-
Framework-Guidance

https://ukbimframeworkguidance.notion.site/UK-BIM-Framework-Guidance-20a045d01cfb42fea2fef35a7b988dbc
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BIM kütüphanesi standartları

BS 8541-1:2012 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri. Belirleme
ve sınıflandırma. Uygulama esasları

BS 8541-2:2011 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri. Yapı
unsurlarının yapı bilgi modellemesinde kullanılması önerilen 2D
sembolleri

BS 8541-3:2012 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri. Şekil ve
ölçüm. Uygulama esasları

BS 8541-4:2012 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri.
Spesifikasyon ve değerlendirme için nitelikler. Uygulama esasları

BS 8541-5:2015 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri.
Derlemeler. Uygulama esasları

BS 8541-6:2015 
– Mimari, mühendislik ve yapım   için kütüphane nesneleri.
Ürün ve tesis beyanları. Uygulama esasları

BIM kütüphanesi standartlarını keşfetmek 
için: BS 8541 standartları

BSI'da atıfta bulunulan ek uluslararası standartlar BIM 
sertifika programları

BS ISO 44001:2017 
– İşbirlikçi iş ilişkileri yönetim sistemleri. Gereklilikler ve
çerçeve.

BS EN ISO 9001:2015 
– Kalite yönetim sistemleri. Gereklilikler.

BS EN ISO 55001:2014 
– Varlık yönetimi. Yönetim sistemleri. Gereklilikler.

BS EN ISO/IEC 27001:2017 
– Bilgi teknolojisi. Güvenlik teknikleri. Bilgi güvenliği yönetim

sistemleri. Gereklilikler.

BS ISO 10004:2018 
– Kalite yönetimi. Müşteri memnuniyeti. İzleme ve ölçüm
kılavuzları.

https://knowledge.bsigroup.com/search?page=1&productType=standard&query=BS%208541&type=products
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BIM kılavuz ilkeleri
BIM, bu yeni çalışma yönteminin sunduğu bir varlığın değerini ve potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştirmek için varlıkların nasıl tasarlanması, inşa 
edilmesi ve işletilmesi gerektiğine ilişkin ilkeleri resmileştirmiştir.

Çalışanlar, süreçler ve teknoloji

BIM yalnızca bir teknoloji değildir; teknoloji kullanımının mümkün 
kıldığı yeni bir varlık tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir. 
İzlenmesi gereken süreçler dizisi (ISO 19650 ve BS/PAS 1192 
standartları serisinde özetlenmiştir) ve operasyon düzeyindeki çalışma 
uygulamalarındaki değişiklik de en az teknoloji kadar önemli olan 
unsurlardır. Bunun en iyi örneği tedarik zincirinin tamamında işbirlikçi 
bir yaklaşım gösterilmesine duyulan ihtiyaçtır.

İşbirlikçi katılım

BIM kullanılan bir projenin kilit başarı göstergelerinden biri, proje/
varlık ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik zincirinin işbirliği içinde 
çalışma derecesidir. Bu, tedarik zinciri üyeleriyle birlikte kolektif sorun 
çözmeyi ve koordinasyonu teşvik eden bir şekilde açıklığa dayalı 
olarak ve bilgileri ve deneyimleri paylaşarak çalışmak anlamına gelir.

Sonucu düşünerek başlamak

BIM kullanarak çözüm getirilen kilit önemdeki sorunlardan biri, 
yetersiz ve/veya yanlış bilgilere dayanarak alınan acele kararlardır. 
Sonuçlar düşünülerek başlandığında, süreçteki kararların daha 
bilinçli bir şekilde alınması ve beklenmedik sonuçların ortaya 
çıkmaması sağlanır.Örnek olarak; yapıma başlamadan önce 

tüm temel tasarım çalışmalarının ve koordinasyonunun 
tamamlanması, operasyonel performans ve varlığın kullanımı ile ilgili 
olarak tasarım kararlarının tüm teslimat aşaması boyunca 
alınmasının sağlanması (BS 8536) verilebilir.

Dijital varlık

Doğru bilginin doğru zamanda doğru çalışanlara sunulması her şeyi 
değiştirir. Bir projeyi teslim ederken veya BIM kullanarak bir varlığı 
yönetirken, projenin bilgi gerekliliklerinin tüm proje ekibine açıkça 
belirtilmesi çok önemlidir. Tam olarak hangi bilgiye ve ne zaman 
ihtiyaç duyulduğuna, bilginin amacına, formatına ve bilginin nasıl 
paylaşılacağına odaklanmak, daha iyi bilgi yönetiminin kilit 
unsurlarıdır. 

Bütünsel güvenlik yaklaşımı

Neyin korunmasına gerek olduğu ve bununla ilişkili tehditler ve 
sonuçlar belirlendikten sonra hassas bir varlığın ve hassas bilgilerin 
güvenliğini sağlamak için çalışanları, süreci, teknolojik güvenliği ve 
fiziksel güvenliği kapsayan bütünsel bir yaklaşım benimsenmelidir.
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Terimler ve kısaltmalar

BIM dilinin bir parçasını oluşturan pek çok terim vardır. Terimlerin tam listesi olmamakla birlikte, bu terimlerden en sık kullanılan ve 
dikkat edilmesi gereken bazıları şunlardır:

CDE - Ortak Veri Ortamı

Herhangi bir proje veya varlık için tek bilgi kaynağını kontrol eden iş 
akışı. İlgili tüm onaylanmış proje/varlık bilgilerinin toplanmasını ve 
dağıtılmasını yönetmek için kullanılır. Bir dijital depolama çözümüyle 
birlikte kullanıldığında, tüm kilit tarafların bilgiye kolayca erişmesine, 
tutarlı adlandırma kuralları kullanmasına, tekrardan kaçınmasına ve 
mülkiyeti elinde tutmasına yardımcı olmak için bilgiler iş birliği içinde 
mantıklı ve erişilebilir bir şekilde paylaşılır.

OIR - Organizasyon Bilgi Gereklilikleri

Bu terim, bir organizasyonun ticari operasyon, varlık yönetimi, 
portföy planlama vb. ile ilgili stratejik hedeflerine ulaşmak için hangi 
bilgilerin gerekli olduğunu belirtir. OIR bir ISO 55001 varlık yönetim 
sisteminden geliştirilebilir.

AIR - Varlık Bilgi Gereklilikleri

Bu terim, bir varlığın işletilmesi için gerekli olan bilgiyi ve bu bilgiyi 
üretmenin yönetimsel ve teknik yönlerini tanımlar.

EIR - Bilgi Alışverişi Gereklilikleri

Bu terim, belirli bir atama (sözleşme) ile ilgili gerekli bilgileri belirtir. 
Proje bilgilerinin sorumluluk, zaman çizelgeleri, format ve bilgi 
ihtiyacı düzeyini içerir; OIR, AIR ve PIR'den gelen ilgili bilgi 
gerekliliklerinden oluşur.

PIR - Proje Bilgi Gereklilikleri

Bu terim, belirli bir projeyle ilgili gerekli bilgileri belirtir; OIR ve 
AIR'den gelen ilgili bilgi gerekliliklerinden oluşur.

Bilgi İhtiyacı Düzeyi

Bu terim, belirli bir amacı desteklemek amacıyla bilginin ayrıntı 
düzeyini belirtmek için kullanılan bir metodolojidir. İsrafa yol açan aşırı 
bilgi üretimini önlemek için minimum ayrıntı düzeyi olarak 
tanımlanmalıdır.

Bilgi standardı

Bu terim, bilgi alışverişi, bilginin yapılandırılması ve sınıflandırılması, 
bilgi ihtiyacı seviyesinin atanması ve varlığın operasyon aşamasında 
bilginin kullanımı ile ilgili gereklilikleri belirler.
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Bilgi Üretim Yöntemleri ve Prosedürleri

Bu terim, bilgileri üretirken, incelerken, dağıtırken veya sunarken 
kullanılması gereken yöntemleri ve prosedürleri belirler.

BEP BIM Uygulama Planı

Bu terim, teslim alınan ihale belgelerine yanıt olarak teslimat ekibi 
tarafından üstlenilecek teslimat planını belirtir.  Diğer unsurların yanı 
sıra, bilgi sağlamaktan kimin sorumlu olduğunu ve teslimat ekibi 
içinde kimin hangi sorumlulukları üstleneceğini içerir.

Mobilizasyon Planı

Bu terim, teslimat ekibinin mobilizasyon sırasında uygulanacak 
yaklaşımını, zaman çizelgelerini ve sorumluluklarını detaylandırır. Görev 
ekipleri arasındaki bilgi alışverişinin test edilmesini, önerilen bilgi üretim 
yöntemlerinin ve prosedürlerinin test edilmesini içerir.

MIDP - Temel Bilgi Teslim Planı

BIM Uygulama Planından geliştirilen bu plan, bilgiler hazırlanacağı 
zaman bunun kim tarafından ve ne zaman yapılacağına ilişkin ana 
plandır. Teslim edilmesi gereken her bilgi, tanımlanmış bir proje 
teslim aşamasıyla ilişkilendirilecektir.

TIDP - Görev Bilgisi Teslimat Planı

Bu plan, her bir görev ekibi tarafından geliştirilen ve BIM Uygulama 
Planında ana hatlarıyla belirtilen mutabık kalınan sorumluluklara 
dayalı olarak Ana Bilgi Teslim Planına dahil edilen bir plandır.

Risk Kaydı

Bu terim, teslimat ekibinin bilgi çıktılarının EIR'ye uygun olarak zamanında 
teslim edilmesiyle ilgili riskini detaylandırır. Göz önünde bulundurulan 
riskler arasında, diğerlerinin yanı sıra bilgi sağlama aşamalarına uyulması 
ve projenin bilgi standardının benimsenmesi yer alır.

PIM - Proje Bilgi Modeli

Bu terim, projenin tasarım/yapım aşaması sırasında geliştirilen 
bilgilerin toplamını ifade eder. PIM'i oluşturan bilgiler proje ekibi 
tarafından oluşturulur ve CDE iş akışı tarafından kontrol edilir. Proje 
geliştikçe PIM de gelişecek ve hem büyüklüğü hem de doğruluğu 
artacaktır. Bir tasarım amacı olarak başlayan PIM, gelişim göstererek, 
yapım tamamlandıktan sonra bir kayıt haline gelir.

COBie (Yapım İşlemleri Yapı Bilgi Değişimi)

Bu terim, sürdürülebilir varlıklar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak 
için yapılandırılmış bir yöntemi ifade eder. Genellikle bir elektronik 
tablo olarak sunulan COBie, bu bilgileri hem çalışan tarafından 
okunabilir hem de makine tarafından yorumlanabilir bir şekilde 
paylaşmak için kullanılan önceden tanımlanmış bir yapıya sahiptir.

AIM - Varlık Bilgisi Modeli

Bu model, varlığın (altyapı veya bina) yönetimini ve işletilmesini 
desteklemek için gereken bilgilerin toplamıdır. AIM tipik olarak bir 
projenin devir aşamasında PIM'in bir altkümesi kullanılarak oluşturulur 
veya güncellenir. AIM, varlığı etkileyen çalışmalardan sonra bilgi 
sağlandıkça sürekli olarak güncellenecek ve geliştirilecektir.
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BIM'in küresel olarak benimsenmesi
Dünya çapında hükümetler BIM'in benimsenmesini hızlandırıyor veya 
bayındırlık işleri projeleri, altyapı projeleri veya ölçeğe göre 
tanımlanmış projeler için sözleşme koşullarını zorunlu tutarak veya 
şart koşarak BIM'in benimsenmesini yerleştirmek için farklı 
gereklilikler getirmeye başlıyor.

Uluslararası BIM standartlarının yayınlanması da bunu destekliyor. Bu 
standartlar, minimum gereklilikleri tanımlar ve en iyi uygulamalara 
ilişkin daha fazla tavsiye verir.

Uluslararası kabul görmüş BIM standartlarının kullanılması, işbirliğine 
dayalı çalışmanın ve sınırlar arasında rekabetçi ihalelerin önündeki 
engellerin kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Uluslararası BIM 
standartları, uluslararası pazarlara erişim elde etmek amacıyla onları 
benimseyen organizasyonlar için potansiyel olarak bir pasaport 
görevi görebilir.

ISO 19650'nin 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 5'inci bölümlerinin 
yayınlanmasıyla birlikte BIM artık uluslararası kabul görmüş bir 
tanıma sahiptir. "ISO 19650'ye göre BIM", minimum gereklilikleri 
tanımlar ve en iyi BIM uygulamalarına ilişkin daha fazla tavsiye sunar.
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BSI BIM yolculuğu

Standartlar

Eğitimler

Belgelendirmeler

BIM 
standartları
BIM Standartlarını
satın alın ve okuyun Boşluk analizi

Standardın gerektirdiği 
dokümanlardaki 
boşlukları belirlemek 
için isteğe bağlı analiz.

Belgelendirme ve 
sonrası

Belgelendirildikten  
sonra gerçekleştirilen 

yıllık denetim 
ziyaretleri en son 

standartlara 
uyulmasını 

sağlayacaktır.

Yetkinlikler
Öğrenmenin ve değerlendirme bileşimiyle 
öğrendiklerinizi doğrulamak için BIM Proje/
Varlık bilgilerinde BSI yetkinliği elde edin. 
Yetkinliklerinizi belgelendirmeyi de tercih 
edebilirsiniz.

Özel eğitim
ISO 19650-2, ISO 19650-3, BS EN ISO 
19650-4 , ISO 19650-5, PAS 1192-6 
gerekliliklerini ve uygulamasını anlama

Giriş eğitimi
İşbirlikçi BIM:
Üst Yönetim Bilgilendirmesi* veya Üst 
Yönetim Çalıştayı* 
BIM Temelleri
- BIM'i uygulamaya koymak

BSI BIM journey

BIM
Security

BIM Asset
Management

BIM
Design and
Construction
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BIM yolculuğunuz için standartlar

Çevrimiçi standart yönetim aracımız olan British Standards Online (BSOL), BIM 
standartlarına ve ayrıca yapıma ve inşaat mühendisliğine özel standartlar dahil 
olmak üzere insan yapımı çevreyle ilgili 9000'den fazla standarda erişmenizi 
sağlar. Standartlarımız, en iyi uygulamaları yerleşik hale getirmenize, dayanıklılık 
oluşturmanıza, yeni teknolojileri benimsemenize ve geleceğe uyum sağlamanıza 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan standartlara tek bir yerden erişin: BS, EN, ISO, PAS, IEC ve ASTM 
standartları. BSOL ile, organizasyonunuzda birden fazla standarda erişmesi 
gereken herkes bu standartları görüntüleyebilir ve indirebilir. Önceden 
oluşturulmuş modüllere abone olabilir veya kişiselleştirilmiş standartlar 
koleksiyonu oluşturabilirsiniz.

BSOL ile şu avantajlara sahip olabilirsiniz: 
• Tüm standartlarınız için tek erişim

• Organizasyonunuzun riskin azaltılması

• Müşterilerinize güven aşılama

1901'den beri varlıkları tasarlayan, inşa eden, işleten veya 
kullanımdan kaldıran müşterilere hizmet vererek, iş performansını ve 
esnekliği artırmak için dünya çapında mükemmelliği yerleştirmeye 
yardımcı oluyoruz.

bsigroup.com/en-GB/built-environment-bsol-uk

http://bsigroup.com/en-GB/built-environment-bsol-uk
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BSI ile BIM eğitimleri 
yolculuğu

Organizasyonunuzda, mevcut veya gelecekteki 
BIM projelerini karşılayacak doğru becerilere 
sahip misiniz? BIM iş akışlarının bir parçası haline 
gelirken ekiplerinizin yetkinliğini ve BIM 
projelerinde tutarlılığı nasıl sağlayabilirsiniz?

BIM yetkinlik eğitimlerimiz sizin BSI Mark of Trust 
belgesi sahibi olmanızı sağlayarak müşterilerinize, 
teklif verenlere ve proje ekiplerine becerilerinizin 
doğrulandığına dair güvence verir. Eğitimleri ve 
ilgili değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak 
Uygulayıcı veya Uzman statüsüne ulaşabilirsiniz.

BSI Uzmanı yetkinliğini aldığınızda ve ilgili 

üç yıllık deneyimle, becerilerinizin 

belgelendirilmesini isteyebilirsiniz. Üç yıllık 

program, becerilerinizin deneyime dayalı 

ve güncel olduğuna dair kanıt 

sağlayacaktır.

BIM Project Information Pathway

BIM Temelleri
BIM 

Proje 
Teslimatı

BIM
Devir 
Bilgisi 

Alışverişi

Güvenlik 
ve BIM

BIM 
Sağlık ve 
Güvenlik

BIM Proje Bilgisi 
Uygulayıcısı

Sınav Sınav Sınav Sınav Sınav

BIM Proje Bilgisi 
Uzmanı 

Pratik 
Uygulama

Kanıt

BIM Proje Bilgisi 
Sertifikalı Uzmanı

BIM Proje Bilgisi Süreci

BIM Asset Information Pathway

BIM 
Temelleri

BIM 
Devir 
Bilgisi 

Alışverişi

Güvenlik 
ve 

BIM

BIM 
Sağlık ve 
Güvenlik

BIM Varlık Bilgisi BIM Varlık Bilgisi 

Pratik
Uygulama

BIM Varlık Bilgisi 
Sertifikalı Uzmanı

BIM 
Varlık 

Yönetimi

BIM Varlık Bilgisi Süreci

bsigroup.com/tr-TR/Hizmetlerimiz/Egitimler/

Sınav Sınav Sınav SınavSınav Kanıt

Uygulayıcısı Uzmanı

bsigroup.com/tr-TR/Hizmetlerimiz/Egitimler/
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Organizasyonunuzda BIM uygulamalarını benimsiyorsanız veya 

müşterilerinizin veya tedarik zincirlerinizin bu uygulamaları 

benimsemesine yardımcı oluyorsanız bu eğitim sizin için idealdir.

Proje yöneticileri, varlık yöneticileri, tasarımcılar, müteahhitler, 

üreticiler, bakım yüklenicileri ve bilgi yöneticileri dahil olmak 

üzere yapım ve varlık yönetimi uzmanları için özellikle yararlı 

olacaktır.

Süre: İki gün

İşbirlikçi BIM: Üst Yönetim Bilgilendirmesi

Bu eğitim, varlıkların (binalar ve altyapı) teslimatında ve işletilmesinde 

sayısallaştırmanın, yalın süreçlerin ve işbirlikçi yaklaşımların 

faydalarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yapı bilgi modellemesi (BIM) için uluslararası standartlar serisi olan 

ISO 19650'ye bir giriş sağlayacaktır. Ayrıca, proje ve varlık bilgilerini 

başarılı bir şekilde yönetmek için müşterilerin ve tedarik zincirlerinin 

birlikte nasıl çalışması gerektiğine dair bir giriş sağlayacaktır.

Son olarak, bu eğitim, işbirlikçi BIM'i uygulamaya koymak için gereken 

farklı değişiklik türlerini ele alacak ve organizasyonunuzun sonraki 

adımları için kendi eylem planınızı oluşturmaya başlamanıza olanak 

tanıyacaktır.

Proje teslimi veya varlık yönetimi operasyonları için işbirlikçi BIM 

süreçlerini anlamak ve ardından desteklemekle görevlendirilen 

kıdemli yöneticiler.

Proje ve varlık portföyü faaliyetleri ile yönetim katılımı deneyimine 

sahip olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Süre: Yarım gün

Genel BIM standartlarının eğitimleri

BIM Temelleri - BIM'i uygulamaya koymak

Bu eğitim, farkındalığınızı artırmak ve sizi BIM'in temel ilkeleriyle 
tanıştırmak için tasarlanmıştır.

Eğitimde, BIM ilkelerinin yapım ve varlık yönetiminde israfı 

azaltmaya nasıl yardımcı olduğu açıklanacaktır. BIM uygulamasını 

ve bir Ortak Veri Ortamının (CDE) temel süreçlerini tanımlayan 

standartlar hakkında size genel bir bakış sunulacaktır.
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İşbirlikçi BIM: Üst Yönetim Çalıştayı

Bu eğitim, varlıkların teslimatında ve kullanımında sayısallaştırmanın, 

yalın ve işbirlikçi yaklaşımların faydalarını anlamanıza yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, yapı bilgi modellemesi (BIM) ve işbirlikçi çalışma için 
ISO 19650'ye bir giriş sağlayacaktır.

BIM stratejisinin bir parçası olarak net amaçlar ve öncelikler 

belirleme yöntemlerini anlama, altyapı ve yapılar için UK PAS 

1192-3 ve BS 8536 takdiri kazanma imkanına sahip olacaksınız.

Organizasyonunuza BIM'i tanıtmakla görevlendirilmiş bir kıdemli 

yöneticiyseniz veya proje teslimi ve varlık yönetimi için BIM 

süreçlerinde yer alıyorsanız bu eğitim sizin için idealdir.

Süre: Bir gün

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM): Dijital Yapılı Britanya, Nesnelerin 
İnterneti ve Akıllı Şehirler

Dikkatler artık BIM'in doğasına, etkilerine ve Sosyal entegrasyon, 

Akıllı Şehirler (Topluluklar), Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Nesnelerin 
İnterneti (IoT) ve Akıllı Sözleşmeler dahil, ötesine çevriliyor.

Bu eğitim, insan yapımı çevrenin veri ve bilgi yönetiminin daha geniş 

kapsamının etkileriyle ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Bunun 

sağlayabileceği fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi anlamaya 
başlayacaksınız.

Lütfen bu eğitimin Birleşik Krallık odaklı geliştirildiğini, ancak yine de 

ilginizi çekebileceğini unutmayın.

Bu eğitim, yapıların oluşturulması ve insan yapımı çevrenin 

yönetimindeki en son gelişmeleri öngörmesi gerekebilecek 

müşteriler, varlık sahipleri, tasarımcılar, yapım, devreye alma 

ve tesis yöneticileri için idealdir.

Süre: Bir gün
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Spesifik BIM standartlarının eğitimleri

BIM ISO 19650-2: Proje Teslimatı

Bu eğitim, ISO 19650-2: Proje Teslimatı Aşamasına uygun olarak 

BIM kullanılarak teslim edilecek bir tasarım ve yapım projesi için 

gerekli olan bilgi yönetimi süreçlerini anlamanıza yardımcı 
olacaktır.

Bilgi yönetimi kavram ve ilkelerinin tanıtıldığı BIM Temelleri 

eğitiminin devamı niteliğindedir.

Bu eğitim, proje müşterileri, tasarımcılar (mimarlar, yapı ve 

inşaat mühendisleri, hizmet mühendisleri vb.), ana yükleniciler ve 
alt yükleniciler, karmaşık ürün ve bileşen üreticileri için idealdir.

Varlık ve tesis yöneticileri, bir yapım projesi sırasında 

operasyonel bilgilerin nasıl belirlendiğini ve teslim edildiğini 

anlamayı da faydalı bulacaktır.

Süre: Bir gün

BIM ISO 19650-3: Operasyon Aşamasında Bilgi Yönetimi

Bu eğitim, ISO 19650-3'te belirtilen varlık bilgileri yönetimi 

sürecini ve bunun ISO 19650 serisinin diğer bölümleriyle nasıl 

bağlantılı olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. İşbirlikçi 

BIM kullanarak bilgi yönetimi konusunun tanıtıldığı BIM 

Temelleri eğitiminin devamı niteliğindedir.

Bir varlık sahibi veya operatörü adına çalışan varlık yöneticileri 

ve tesis yöneticileri. Bakım, onarım, küçük yenileme işleri, 

durum araştırmaları yapan varlık yüklenicileri veya kurum içi 
ekipler.

Projelerde (müşteri tarafı veya tedarik tarafı) çalışan kişiler, 

operasyonel bilgilerin varlık sahibi/işletmecisi tarafından nasıl 

belirlendiğini ve proje Değişim Bilgi Gereksinimlerine nasıl dahil 

edildiğini anlamayı yararlı bulabilir.

Süre: Bir gün
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BS EN ISO 19650-4: Devir Bilgisi Alışverişi

Bu eğitim, tasarım ve tedarik zinciri ile müşteri veya operatör 
arasındaki dijital bilgi alışverişi olarak COBie'nin avantajlarından 
faydalanmanıza yardımcı olacaktır. BS EN ISO 19650 ve 
işbirlikçi çalışmaya giriş yapmanızı sağlayacaktır.

Bu eğitim, net Varlık Bilgi Gerekliliklerinin ve kontrol edilebilir bir 

dijital Çalışma Planının önemini de vurgular.

Bu eğitim, BIM'in faydalarını organizasyonunuzun içinde tanıtmakla 
ilgileniyorsanız idealdir.

Ayrıca, genellikle bir BIM projesi içinde COBie'yi teslim etmekle 

görevli tasarım ve inşaat yöneticileri için de özellikle yararlıdır.

Süre: Bir gün

BIM 19650-5: Güvenlik ve BIM

Bu eğitim, ISO 19650'ye göre BIM'den kaynaklanan güvenlik 

etkileriyle ilgilenmenize yardımcı olacaktır. Eğitim, ISO 19650-5'in 

içeriği ve güvenliğin müşteri, varlık sahibi, tasarımcı, yüklenici, tesis 

yöneticisi, vb. rollerini nasıl etkilediği konusunda size rehberlik 

edecektir.

Bu eğitim, insan yapımı çevreyle ile ilgili güvenlik politikalarını 

uygulaması gerekebilecek müşteriler, tasarımcılar, tesisler, yapım 

ve devreye alma yöneticileri için idealdir.

Süre: Bir gün

BIM PAS 1192, Bölüm 6: Sağlık ve Güvenlik

Bu eğitim, yapılandırılmış sağlık ve güvenlik bilgilerinin ve 

tasarım ve tedarik zinciri ile müşteri veya operatör arasındaki 

dijital bilgi alışverişinin faydalarını anlamanıza yardımcı 

olacaktır. Net Varlık Bilgi Gerekliliklerinin (AIR) ve kontrol 

edilebilir bir dijital Çalışma Planının önemi vurgulanacaktır.

Bu eğitim, işbirlikçi projede veya BIM projesinde sağlık ve 

güvenliği sağlamakla görevli müşteriler, tasarımcılar, tesisler, 

yapım ve devreye alma yöneticileri için idealdir.

Süre: Bir gün
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BSI belgelendirme çözümleri

Tasarım ve İnşaat için BIM Doğrulaması

ISO 19650'ye (Bölüm 1 ve Bölüm 2) 

dayalı olarak, BIM'i kullanan tüm 

organizasyonlar için geliştirilmiştir. 

Bağımsız ve tarafsız üçüncü taraf 

doğrulama yoluyla BIM yetkinliğinizi 

göstermenize yardımcı olacaktır.

Tasarım ve İnşaat için BSI Kitemark™

Her organizasyon için uygun olan BSI 

Kitemark, bir şirketin BIM proje teslim 

sürecinin ölçümünü sağlar; işletmelerin 

işletmelerin tasarım ve inşaat, tedarik zinciri 

yönetimi ve müşteri hizmetleri süreçlerinin mükemmelliğini onaylar. 

Diğer BSI Kitemark'larla aynı şekilde, BSI Kitemark'a sahip olan 

organizasyonlar rutin olarak değerlendirilerek müşterilerin endüstri 

standartlarını tamamen karşıladıklarına ilişkin tam bir güven duyması 
sağlanır.

"BSI Kitemark saygın bir marka. Hizmetlerimize 
uygulandığında müşterilerin duyduğu güveni pekiştirecek ve 
BIM projelerinin daha kaliteli bir şekilde teslim edildiğini 
kanıtlayacak."

David Throssell, Dijital Yapım Başkanı, Skanska UK

Tasarım ve İnşaat için BSI Kitemark, Tasarım ve İnşaat için BIM 

Doğrulamasına dayanarak oluşturulmuştur. Geçmiş, devam eden ve 

tamamlanan projelerden örneklem almayı ve izleme ve ölçüm için 

ISO 10004 Müşteri Memnuniyeti Kılavuzu aracılığıyla müşteri 

memnuniyetinin değerlendirilmesini içerir. Ayrıca, BS 44001 

İşbirlikçi İş İlişkileri aracılığıyla ek değerlendirme parametreleri 

kullanır ve ISO 9001, Kalite Yönetimi'nin özel gerekliliklerine 

eklemeler yapar.

BIM
Design and 
Construction

EXAMPLE
EXAMPLE
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BIM Varlık Yönetimi için BSI Kitemark

BIM Varlık Yönetimi için BSI Kitemark varlık 

ve tesis yöneticilerinin varlık yönetimi 

proseslerine BIM'i entegre ettiklerine dair 

garanti sağlar ve varlık bilgilerinin doğru ve 

güncel olduğunu doğrular. BS EN ISO 19650-3 değerlendirme 

standardına göre tüm süreçler için kontrol edilmiş ve belgelenmiş 

prosedürlere ilişkin kanıtları, yönetilen bir varlığa karşı bu 

süreçlerin uygulanmasının kanıtlarını, müşteri memnuniyetinin 

ölçülmesini ve izlenmesini, tedarik zincirinin etkin yönetimini ve 

Kalite Yönetimini (ISO 9001) değerlendiriyoruz.

"Varlıkların yaşam döngüsü boyunca veri ve bilgileri yönetmek 
için tüm grupta tutarlı standartlar ve süreçler uygulayabiliyoruz. 
Bunu yapabilmemiz çalışma arkadaşlarımızın becerilerini 
geliştirmeye yardımcı oluyor ve bu da teslimat kalitesini artıracak 
ve süreci verimli hale getirecek. BSI Kitemark önce müşterilerimiz 
sonra da tüm toplum için varlıkları yönetme yöntemimizi 
iyileştirecek."

Navil Shetty,
Varlık Yönetimi Direktörü, Üyesi ve Teknik Başkanı, Atkins Ltd

BIM Asset
Management

EXAMPLE

BIM Güvenliği için BSI Kitemark

BIM güvenlik için BSI Kitemark, tasarım, 

yapım ve varlık yönetimi için iki kitemark 

sertifikasına dayanır. 

Bir organizasyonun, yapı bilgi 

modellemesine güvenlik odaklı yaklaşım için 

BS EN ISO 19650-5 Spesifikasyonu ile uyumlu olarak güvenlik 

ilkelerini nasıl yerleştirdiğinin değerlendirilmesine odaklanır. Bu 

değerlendirme, fiziksel sistemler, teknolojik sistemler, personel 

farkındalığının/güvenliğinin benimsenmesi ve organizasyonel 

güvenlik süreçleri açısından güvenliğe nasıl yaklaştığınızı 

inceleyecektir.

Güvenliğin iş sürekliliği için her zamankinden daha önemli bir 

faktör haline gelmesiyle birlikte, organizasyonunuzun uygun ve 

orantılı bir güvenlik odaklı yaklaşımı benimsemesini sağlamak 

hayati önem taşımaktadır. Bir BSI Kitemark, güvenlik risklerini 

azaltmanıza yardımcı olabilir.

BIM
Security

EXAMPLE
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BIM Nesneleri için BSI Kitemark

BIM Nesneleri için BSI Kitemark, BIM 

modellerinde kullanılan dijital ürünlerin 

üretimi için en iyi uygulamalarda 

kullanılan bir ölçüttür. İmalatçıların ürün 

imalatı süreçlerinde tümleşik BIM’leri olduğunu kanıtlamak için 

tasarlanmış olup, yapısal, mimari, mekanik-elektrik ve tesisatçılık 

için inşaat ürünleri serisinin tamamını kapsar. Kitemark 

sertifikasyon süreci, müşterilerinize tasarım oluşturma ve varlık 

yönetimi sırasında eksiksiz güven sağlamak için BIM Nesnelerinizin 

fiziksel ürünlerinize gerçekten benzediğinden emin olunmasını 

sağlar. Değerlendirme standardı şudur: BS 8541 - Mimari, 

mühendislik ve yapım için kitaplık nesneleri:

Bölüm 1 - Belirleme ve sınıflandırma

Bölüm 3 - Şekil ve ölçüm

Bölüm 4 - Spesifikasyon ve değerlendirme için nitelikler

Ayrıca BIM içeriğinizin en iyi kalitede olduğundan emin olmanıza 

yardımcı olmak üzere BSI Kitemark için bu standartların üzerine 

kurulmuş ve sektörden gelen geri bildirimlere dayanan ilave bir set 
gereksinim de geliştirdik.

"BIM Nesneleri için BSI Kitemark, Legrand'ın BIM nesnelerinin 
üretilmesi ve yönetimi için uyguladığı güçlü bir dizi prosesi 
olduğunu gösteriyor. Bu da dijital yolculuğumuza devam ederken 
bizim için önemli"

Matt Crunden, Eğitim ve BIM Müdürü, Legrand Electric

BIM 
Objects

EXAMPLE

Sağlık ve Güvenlik için BSI Kitemark

BIM'in uygulanması, projelerin 

teslimatında ve yönetiminde sağlık ve 
güvenlik risklerini daha erken öngörmek 
için  daha büyük fırsatların yanı sıra

EXAMPLE

EXAMPLE
Yazılım şirketlerine yönelik BIM yazılımı 

için BSI Kitemark, yazılımınızın BIM 

süreçlerini etkinleştirdiğinin bağımsız 
doğrulamasını sağlar. 

Bu, müşterilerinize yazılımınızın BIM için uluslararası kabul 

görmüş en iyi uygulamaları desteklediğine dair güven 

verecektir. Ayrıca yazılımın güvenliğini, yazılım kullanıcılarınızı 

nasıl desteklediğinizi, yazılımınızdaki esnekliği ve temel aldığı 

İşletme Yönetim Sistemini (BMS) kanıtlamanız istenecektir.

güvenilir, aranabilir bilgilere daha fazla erişim sağlar.

BIM kullanılarak yapılandırılmış Sağlık ve Güvenlik bilgilerini 

işbirliğiyle paylaşma ve kullanma spesifikasyonu olan PAS 

1192-6'ya dayalı sağlık ve güvenlik için BSI Kitemark, süreçlerin ve 

çıktıların PAS 1192-6'ya uygun olarak gerçekleştiğini doğrular ve 

uluslararası ISO 45001 standardının, iş sağlığı, güvenliği ve 

esenliğinin etkin yönetiminin desteklendiğine kanıt olarak 

kullanılabilir.

BIM yazılımı için BSI Kitemark
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Neden BSI?

84.000
müşteri

193
ülke

3 
bölgesel
merkez

Mükemmelliği alışkanlığa dönüştürmek
BSI, organizasyonların en iyi uygulama standartlarını, mükemmellik alışkanlığına dönüştürmelerini 
sağlayan iş geliştirme kuruluşudur. Yüzyıldan uzun bir süredir dünya genelindeki organizasyonlara 
iyinin nasıl olduğunu gösteriyor ve en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik ediyoruz.

BSI, 193 ülkeden 84.000 müşteriyle çalışarak insan yapımı çevre, gıda, sağlık, havacılık ve otomotiv 
dahil olmak üzere pek çok sektörde becerileri ve deneyimleriyle gerçekten uluslararası bir kuruluştur.

Standartlar Geliştirme ve Bilgi Çözümleri, Güvence Hizmetleri, Düzenleyici Hizmetler ve Danışmanlık 
Hizmetleri sağlama konusundaki uzmanlığımız sayesinde, bireylerin ve organizasyonların daha geniş 
bir toplum yararına günlük işlerine esnekliği yerleştirerek potansiyellerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı oluyoruz.
Müşterilerimizin riskleri yönetmelerine, performanslarını iyileştirmelerine ve sürdürülebilir bir şekilde 
büyümelerine yardımcı olarak müşterileri ile ürünlerine, sistemlerine ve hizmetlerine güven 
aşılamalarını sağlıyoruz.

BSI BIM hakkında

Daha fazla bilgi için:
Telefon: 0 216 445 90 38
Web sitesi: 
www.bsigroup.com/tr-TR/Yapi-
Bilgi-Modellemesi-BIM/

bsigroup.com/tr-TR/Yapi-Bilgi-Modellemesi-BIM/
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bsigroup.com/tr

Bu dokümanda yer alan ticari markalar (örneğin BSI logosu veya "KITEMARK" 
sözcüğü) Birleşik Krallık ve dünya genelindeki diğer bazı ülkelerde The British 
Standards Institution'ın sahip olduğu tescil edilmiş ve tescil edilmemiş 
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