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        buildingSMART Türkiye, geleceğin yapılarını konuştu 

 

buildingSMART Türkiye, ‘openBIM ne işe yarar?’ başlıklı webinar serisinin ilk 

toplantısında ‘Bugünü inşa ederken, geleceği yaratmak’ konusunu ele aldı. Toplantının 

konuşmacısı Royal Bam Group, Dijital İnşaat Direktörü Menno de Jonge, katılımcılarla 

deneyimlerini paylaşarak, geleceğin dijital teknolojiyle yaratıldığını vurguladı.  

İnşaat sektörünün en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olan BIM (Building Information 

Modelling) yani Bina Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşmasını 

hedefleyen buildingSMART Türkiye; ‘openBIM ne işe yarar?’ başlığı altında webinar serisi 

başlattı. ‘Bugünü inşa ederken, geleceği yaratmak’ konusunun işlendiği ilk toplantının 

konuşmacısı Royal Bam Group Dijital İnşaat Direktörü Menno de Jonge oldu.  

Toplantının açılışında konuşan buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Muhammed 

Maraşlı, küresel salgın nedeniyle dijital teknolojiler sayesinde sanal ortamda bir araya geldiklerini 

belirterek, “buildingSMART Türkiye olarak mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Fokus’ başlıklı 

webinarımızda Yürütme Kurulu temsilcilerimizle bir araya gelerek, devam eden ve planladığımız 

çalışmalarımızı masaya yatırmıştık. Bugün ise ‘openBIM ne işe yarar?’ webinar serisinin ilk 

toplantısında bir araya geldik. Webinar serimizi önümüzdeki günlerde bu başlık altında farklı 

konularla düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.  

Moderatörlüğünü buildingSMART Türkiye İletişim Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu 

Koordinatörü Müge Sümerol’un yaptığı ‘openBIM ne işe yarar? Bugünü inşa ederken, geleceği 

yaratmak’ başlıklı toplantının konuşmacısı Royal Bam Group Dijital İnşaat Direktörü Menno de 

Jonge, inşaat sektörünün geleceğinin bugünden nasıl inşa edilebileceği konusunda, son 

gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Görev aldığı inşaat grubunda hayata geçirdikleri örnek projeleri 

de sunum eşliğinde anlatan Menno de Jonge; geleceğin, dijital teknolojiyle yaratıldığına dikkat 

çekti.   

 
Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil 
eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 86 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite 
üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt 
içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve 
ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye 
İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında 
Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan 
Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.    


