
Altyapı için BIM l Uygulama Planı

Kurumsal Öz Değerlendirme:

Altyapı için BIM

Dawn görseli Sayısal.



ALTYAPI İÇİN BIM’İN UYGULAMAYA KOYULMASININ
KURUMUNUZ FAALİYETLERİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR
ETKİSİ OLABİLİR.  

Oluşabilecek bu etkiyi azaltmaya yardım etmesi için 
şirketinizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış bir 
uygulama planına sahip olmak önemlidir. Bu değerlendirme,
uygulama planı oluşturmadaki ilk adımdır.

Bu değerlendirmede toplanan bilgiler Altyapı için BIM’in
uygulamaya koyulmasını daha iyi planlayabilmeniz için
mevcut koşullarınızın yanı sıra iş hedeflerinizi daha iyi
anlamanızı sağlayacaktır.  Nereden başladığınızı ve daha
önemlisi nereye ulaşmak istediğinizi bilmek, kaynak
gerekliliklerini ve hedeflerinizi elde etmek için sonraki
adımları tanımlamaya yardım edebilecek bir uygulama
danışmanlığı ortağıyla daha verimli bir görüşme yapmanıza
yardımcı olacaktır.

Başlayalım...

Mevcut koşullarınızı ve iş
hedeflerinizi daha iyi anlayın.

YENİ NESLİ
CEZBEDEREK

TASARIM SÜRECİNİ
HIZLANDIRIN
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Şirket İsmi

Müşterileriniz genelde kimler?  
(Nakliye, Ticari, Geliştirici, 
Yatırımcı…)

Genelde kullandığınız ve 
mevcut proje türleriniz 
neler?

Birincil Hizmetleriniz 
neler?

Şirket Konumu (Konumları)

Şirket Bilgisi
Aşağıda ayrılan boşlukta lütfen şirketiniz ve yaptığınız iş türleri 
hakkında bilgi verin.
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Başarıyla tamamlamaya çalıştığınız 1-3 iş hedefini belirtin.  
(Örnekler:  Yeni pazarlarda yeni iş kazanmak.  -  Verimliliği ___ oranında artırmak ve
hataları ___ oranında azaltmak.  -   İşlerimizi X sürede X oranında büyütmek)
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Kurumsal Vizyon
Aşağıda ayrılan boşlukta, lütfen ilk üç iş hedefinizi belirtin.  Lütfen mümkün olduğu kadar açıklayıcı
olun. Hedefin arkasında belirli bir neden varsa, lütfen bunu da belirtin. Ek alana ihtiyaç duyarsanız,
lütfen sayfanın arkasında devam edin.
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Kullanılan yazarlık araçları
Aşağıdaki tabloya kurumunuzun tipik bir projede kullandığı yazarlık araçlarını girin. Ayrıca lütfen aracın
kullanıldığı proje safhasını belirtin.  Araç birden çok safhada kullanılıyorsa, lütfen her birini belirtin.
Kurumunuzun ilgili olmadığı endüstri odakları için satırı boş bırakın.

Şehir Planlaması

Tesis Planlaması

Ulaşım Proje Planlaması

Yol Geometrisi

Raylı Yol Tasarımı

Havalimanı Pistleri

Koridor/Şablon Modelleme

İşaretler

Aydınlatma ve Sinyaller

Mevcut ve Önerilen Yol Hakkı

Parsel Düzeni

Sınıflandırma

Yazarlık Araç(ları)Proje girdileri veya Model Elemanları 
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Kullanılan yazarlık araçları, devam

Yerçekimi Boru Ağları

Basınç Boru Ağları

Erozyon Kontrolü

Geleneksel Anket - Veri toplama

Geleneksel Anket - veri azaltma

Geleneksel Anket veri içe aktarma modeli

LiDAR – Veri Toplama

LiDAR – Veri azaltma

Modellemek için LiDAR veri içe aktarımı

Bu dosya tiplerinde saklanan Jeouzamsal veri

Su/Atıksu İşleme boru tesisatı

Pompalar

Yazarlık Araç(ları)Proje girdileri veya Model Elemanları 

Aşağıdaki tabloya kurumunuzun tipik bir projede kullandığı yazarlık araçlarını girin. Ayrıca lütfen aracın
kullanıldığı proje safhasını belirtin.  Araç birden çok safhada kullanılıyorsa, lütfen her birini belirtin.
Kurumunuzun ilgili olmadığı endüstri odakları için satırı boş bırakın.



Hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen ilk 3 sorunu belirtin.  
(Örnekler:  Yeni iş sahalarına girmek zor.  -  Yeni yetenekleri bulmak ve işe almak zor.  
-  Standartlaştırma eksikliği.  -  İşbirliğinde kısıtlamalar...)

İş konusunda geceleri uykunuzu
kaçıran 1 numaralı sorun nedir?
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İş Zorlukları
Aşağıdaki hücrelerde lütfen hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştıran ilk 3 sorunu tanımlayın.  Lütfen
mümkün olduğu kadar açıklayıcı olun. Geçmişte bu sorunları çözmek için girişimde bulundunuz ve
başarısız olduysanız, lütfen nelerin denendiğini belirtin.



Mevcut ortam ne kadar rekabetçi?  Ortamı rekabetçi kılan nedir?
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Rekabet
Aşağıdaki kutuda, lütfen odak alanlarınızdaki mevcut rekabet durumunu açıklayın.
Ek olarak, lütfen rekabete neden olan etmenleri de belirtin.



Proje ekibinizin boyutları nedir?                                 
(Tasarımcılar, Teknik ressamlar, Mühendisler…)

Ekip üyeleri genellikle tek bir yerde mi yoksa çeşitli ofislere dağılmış
durumda mı?  Verileri nasıl paylaşırlar / işbirliği yaparlar?

Planlama safhasında kullanılan tipik süreçler neler?

Tasarım konsepti nasıl geliştirilir?

Ön tasarımı yapmak ne kadar zaman alır?  

Ön proje tasarım süreciniz nasıl görünür?

Ön mühendisliğin ayrıntılı tasarıma yöneldiği zamanı hangi kilometre
taşları belirler?

Ortalama olarak, proje başına kaç tasarım değişikliği/revizyon yapılır?
Bunlar tipik olarak ne zaman olur?

Ortalama olarak, her bir değişiklik için gerekli tasarım ve çizim
değişikliklerini yapmaya ne kadar zaman harcanır?
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Projelere Yaklaşım
Aşağıdaki hücrelere, iş yaklaşımınız hakkında detaylı bilgi girin ve iyileştirmenin gerekli olduğu 
noktaları belirtin.



Teslimler; veri uyumsuzluğu, üzerinde tekrar çalışma 
gerekliliği gibi nedenlerden dolayı gecikiyor mu?

Tekrar çalışma veya değişiklik emirlerinin yüzde kaçı tasarım hatalarına
dayandırılabilir?  (Tahmin)

Bir projeye tipik olarak hangi tür verileri dahil etmek zorundasınız? 
Bunlar nereden gelir?  Hangi dosya biçimleri kullanılır?

Tipik çıktı gereklilikleri neler?

Görselleştirmeleri şu anda nasıl oluşturuyorsunuz?  Kurum bünyesinde?
Dış kaynak kullanarak?  Görselleştirmeler zaten bekleniyor mu yoksa
bir fark yaratmak için mi kullanılıyor?

Çevre süreciniz neye benziyor? 
Ne kadar zaman alıyor?

Bir proje aldığınızda, ofisteki veri akışı nasıl?  Herhangi bir kesinti
var mı?

Standartlar nasıl oluşturuluyor/uygulatılıyor?

Kurumunuz dışındaki kişilerle çalışıyor musunuz?  Bu çalışma nasıl bir 
süreçte gerçekleşiyor?  Ne tür zorluklar var?
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Projelere Yaklaşım, devam
Aşağıdaki hücrelere, iş yaklaşımınız hakkında detaylı bilgi girin ve iyileştirmenin gerekli olduğu 
noktaları belirtin.



Projelerinizin herhangi birinin yapımında Otomatik Makine Kılavuzluğu 
(AMG) kullanılıyor mu?  Projeleri AMG için kullanılabilecek şekilde 
teslim etmenin önemi nedir?

Proje çalışmanızın herhangi bir bölümü genellikle yüklenicilere mi 
veriliyor? Öyleyse, hangi tür işler?

Sahadayken nasıl çalışıyorsunuz?  Hangi veriler, araçlar, vb.?

Hafriyat hacimleri şu anda nasıl hesaplanıyor?

Metrajlar şu anda nasıl hesaplanıyor ve raporlanıyor?

Mevcut modelinizden tüm gerekli metrajları çıkarabilir misiniz yoksa bir 
miktarını manuel olarak mı raporlamak zorundasınız? 

Manuel hesaplama hangi miktarlarda gerekli?
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Aşağıdaki hücrelere, iş yaklaşımınız hakkında detaylı bilgi girin ve iyileştirmenin gerekli olduğu 
noktaları belirtin.

Projelere Yaklaşım, devam



Jeouzamsal analiz araçları, proje ekibinin proje yaşam döngüsü 
boyunca GIS verilerinden faydalanmasını mümkün kılar. 
Örneğin bu, kötü toprak ve sulak alanlardan kaçınmak için 
çevresel endişeleri içerebilir. Aynı zamanda üst üste koyarak 
bölgelendirmeyi veya arazi kullanımı bilgilerini de içerebilir. Son 
olarak proje tamamlandığında ilgili proje bilgilerinin dışa 
aktarılabildiği ve şehir ile paylaşılabildiği bir mekanizma 
sağlayabilir.

Gün ışığı analizi

Gün ışığı analizi genelde gölge analizi olarak adlandırılan 
çalışmayı yürütmek için kullanılır.  Bir proje yeryüzünde 
konumlandırılır ve tasarımcı farklı tarihler ve saatler seçerek 
proje gölgesinin mevcut çevreye etkisini belirleyebilmenin 
yanı sıra en çok güneş ışığı alan alanları kolayca 
görselleştirebilir.

Geçiş ve Durma Görüş mesafesi analizi araçları, yol ve 
otoyol tasarımının güvenliğini belirlemek/onaylamak 
için kullanılır.

Arazi analizi genellikle yükseltiler, eğimler ve diğer 
değerleri belirlemek üzere, önerilen veya mevcut 
yüzeyleri incelemek için kullanılır.

Jeouzamsal

Geçiş ve Durma Görüş 
Mesafesi Analizi

Arazi Analizi

Tasarımcı, görüş hattı analizini kullanarak bir model dahilindeki 
çeşitli bakış açılarından nelerin göründüğünü onaylayabilir.  
Bu işlev çevredeki mülk sahiplerinin kaygılarına yanıt verirken 
çok yararlı olabilir.

Görüş Hattı

Analiz Açıklama Mevcut Araç(lar)
Aracın kullanımı projeyi gözden 
geçirenler, müşteri veya başka 
biri tarafından mı belirleniyor?
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Mevcut Analiz Görevleri
Kurumunuzun halen kullandığı analiz aracı türlerini listeleyin.  Aracın kullanımı projeyi gözden geçirenler, 
müşteri veya başka biri tarafından belirleniyorsa, lütfen bunu da belirtin.  Kurumunuz tarafından yürütülmeyen 
analiz görevleri için satırı boş bırakın.
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Trafik Analizi
Trafik Analizi mevcut ve gelecek yıllardaki trafik 
koşullarının operasyonel bir değerlendirmesini 
göstermek için kullanılır.

Bu analiz türü ‘Dur ve Yol ver’ kontrollü kavşaklarda gerekli 
olan görüş hatlarını belirlemeye yardım eder.

Taşıt taranan yol analizi araçları mimarların, mühendislerin 
ve planlamacıların ulaşım veya saha tasarım projelerinde 
taşıt hareketlerini tahminsel olarak değerlendirmesini 
mümkün kılar. Bu özellik, minimum standartların 
korunmasını sağlamanın yanı sıra görüş hatları ve olası 
güvenlik sorunları gibi etmenleri göz önünde bulundurmak 
açısından önemlidir.

Kavşak Kontrolü

Taşıt Taranan Yol

Yağmur Suyu analiz araçları, proje ekibinin karmaşık hidroloji, 
hidrolik ve su kalitesini modellemesini mümkün kılar. Bu 
olanak daha iyi sel kontrolü ve su kalitesi koruması için drenaj 
sistemi bileşenlerini ve engelleme tertibatlarını tasarlamayı ve 
boyutlandırmayı içerir.

Boşaltma havzası çizimi, 
boyutlandırma ve boruların 

yerleştirilmesi, girişler ve diğer 
yapılar dahil Yağmur Suyu analizi.

Pis su analiz araçları, proje ekibinin basit ve karmaşık pis 
su ve kombine kanalizasyon sistemlerini analiz etmesini 
mümkün kılar. Tipik olarak ana planlama, rehabilitasyon, 
yeni tasarım ve kanalizasyon modelindeki gelecek 
büyümeyi göstermesi için kullanılır.

Pis Su Analizi

Bu analiz biçimini kullanmak, doğal nehirler ve diğer su 
kanallarından su akış hidroliğini analiz etmek için 
kullanıcıların HEC-RAS hesaplamaları ve modellemesi 
yürütmesine yardım eder.

Sel yolu ve Sel ovası Çizimi

Analiz Açıklama Mevcut Araç(lar)
Aracın kullanımı projeyi gözden 
geçirenler, müşteri veya başka 
biri tarafından mı belirleniyor?
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Mevcut Analiz Görevleri, devam
Kurumunuzun halen kullandığı analiz aracı türlerini listeleyin.  Aracın kullanımı projeyi gözden geçirenler, 
müşteri veya başka biri tarafından belirleniyorsa, lütfen bunu da belirtin.  Kurumunuz tarafından yürütülmeyen 
analiz görevleri için satırı sadece boş bırakın.
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Ana Su Hattı Boyutlandırma ve 
Yerleştirme

Ana su hattı analiz araçları, proje ekibinin basit ve karmaşık su 
dağıtım sistemlerini analiz etmesini mümkün kılar.  Tipik 
olarak ana planın hazırlanması, rehabilitasyon, yeni tasarım ve 
su sistemindeki gelecek büyümeyi göstermesi için kullanılır.

Ulaşıma özel araçlar kapasite değerlendirmesi ve gelecekteki 
ihtiyaçların belirlenmesi için kullanılır.

Dikey ve yatay köprü açıklıklarının analizi.

Görselleştirme araçları, proje ekibinin projenin tasarım veya 
inşaatını 3B’de görüntülemesini mümkün kılarak nihai ürün 
konusunda daha doğru bir bakış açısı sağlar. Bu araçlar daha 
fazla iş almaya yardım edecek teklifler vermede oldukça 
faydalıdır.

Ulaşıma özel güvenlik değerlendirme araçları.

Yapısal Köprü Analiz araçları trafik yükü iyileştirmesi, hatıl 
onay/iptal kriteri, kod kontrolü ve diğerlerini belirlemek 
için kullanılır.

Ulaşım sistemi kapasite analizi

Ulaşım sistemi güvenlik analizi

Yapısal Köprü Analizi
•  Kod kontro lü
• Yükler ve kuvvetler

Köprü açıklıkları

Görselleştirme

Analiz Açıklama Mevcut Araç(lar)
Aracın kullanımı projeyi gözden 
geçirenler, müşteri veya başka 
biri tarafından mı belirleniyor?
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Kurumunuzun halen kullandığı analiz aracı türlerini listeleyin.  Aracın kullanımı projeyi gözden geçirenler, 
müşteri veya başka biri tarafından belirleniyorsa, lütfen bunu da belirtin.  Kurumunuz tarafından yürütülmeyen 
analiz görevleri için satırı sadece boş bırakın.

Mevcut Analiz Görevleri, devam



5B modellerin oluşturulması, her tür inşaat projesinde çeşitli 
katılımcıların (mimarlar, tasarımcılar, yükleniciler ve sahipler) 
inşaat faaliyetlerinin ilerlemesini ve zaman içindeki ilgili 
maliyetlerini görselleştirmesine yardım eder. BIM 
merkezli bu proje yönetim tekniği, proje yönetimini ve her 
boyutta ve karmaşıklık düzeyinde inşaat projesinin 
sunumunu önemli oranda iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Çakışma tespiti analizi, bir veya daha fazla modelin tasarımları 
arasındaki karşıtlıkları kontrol etmek için yapılır. İnşaat sırasında 
değişiklik emirlerini azaltmaya yardımcı olması için çakışma 
tespiti erken aşamada yapılmalı ve tasarım süreci boyunca 
devam etmelidir. Çakışma tespitinin doğru bir şekilde işlemesi 
için proje modellerinizin ortak bir referans noktası bulunmalı ve 
bunlar çakışma tespit aracı ile uyumlu olmalıdır.

Metraj hesabı analizinin hedefi, metraj hesabı sürecini 
otomatikleştirmek veya basitleştirmek için modelleme özelliği 
verilerini kullanmaktır. Metraj hesabı aracından gelen bilgiler, 
daha sonra maliyet tahmin yazılımına aktarılabilir veya 
bağlanabilir. 

Programlama analizi, proje ekibinin inşaat için zaman 
çizelgesini ve sıralamayı analiz etmek üzere proje modelini 
kullanmasını mümkün kılar. Bu bilgiler, daha sonra inşaat 
programını değiştirmek veya ayarlamak için kullanılabilir. Proje 
ekibi üyelerinin zaman içinde inşaatı görselleştirmesini mümkün 
kılan araçlar var olsa da bu tarz sistemler programlama araçları 
ile otomatik olarak etkileşim içine giremez.

Çakışma Tespiti

Metraj Hesabı

Programlama/4B

Maliyet analizi/5B

Analiz Açıklama Mevcut Araç(lar)
Aracın kullanımı projeyi gözden 
geçirenler, müşteri veya başka 
biri tarafından mı belirleniyor?
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Kurumunuzun halen kullandığı analiz aracı türlerini listeleyin.  Aracın kullanımı projeyi gözden geçirenler, 
müşteri veya başka biri tarafından belirleniyorsa, lütfen bunu da belirtin.  Kurumunuz tarafından yürütülmeyen 
analiz görevleri için satırı sadece boş bırakın.

Mevcut Analiz Görevleri, devam



Beceri

Örnek: 2B CAD Tasarımı

2B CAD Tasarımı

3B Tasarım

Etüt

Görselleştirme

Analiz

İnşaat Simülasyonu

Diğer

Personel türü / Sayısı / Ortalama beceri seviyesi

Proje Yöneticisi / 3 / Başlangıç   -    İnşaat Mühendisi / 5 / Orta   -    Teknik Ressam / 2 / Uzman

Altyapı için BIM l Uygulama Planı 15

Mevcut Beceriler
Aşağıdaki alana personel kategorilerini, her kategori için çalışan sayısını ve ortalama beceri seviyesini listeleyin.
İlk satırda bir örnek verilmiştir.
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Mevcut Eğitim Planı
Personeliniz için mevcut bir eğitim süreciniz var mı? (Eğitimci liderliğinde oturumlar, kurum içi eğitim,
konferanslar, web seminerleri vb.) Varsa lütfen çalışanlarınızın aldığı eğitim türlerini ve tipik olarak sunulan
eğitim biçimlerini açıklayın. Lütfen, gerekli olabileceğine düşündüğünüz herhangi bir eğitim alanını dahil edin.



08:00 - 18:00 EST
(Doğu Standart Zamanı) 

Destek Saatleri

Örnek: AutoCAD Civil 3D

Sistem

Autodesk Gelişmiş Destek

Destek Türü

1-800-555-5555

İletişim Bilgisi
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Destek Planı
Şu anda uygulamada olan ne tür destekleriniz var? Lütfen şu anda kullanmakta olduğunuz yazılımlar ve daha fazla bilgi
almakla ilgilendiğiniz yazılımlar için destekleri listeleyin. Lütfen destek hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için
aşağıdaki bağlantıya başvurun:  http://www.autodesk.com/subscription/maintenance



Neden Altyapı için BIM’e geçiş 
yapmak istiyorsunuz?

”Altyapı için BIM” sunumunu incelediniz mi?

Projelerinizde “Altyapı için BIM”
yaklaşımını benimsemenin en büyük iş
avantajının ne olduğuna inanıyorsunuz?

Projelerinizde “Altyapı için BIM”
yaklaşımını benimsemenin en büyük
zorluklarının ne olacağına inanıyorsunuz?

BIM konusunda herhangi bir hedefiniz
var mı? Varsa, neler?
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Altyapı için BIM
Aşağıdaki kutularda, “Yapı Bilgisi Modelleme” (BIM) deneyiminiz/izlenimleriniz hakkındaki soruları yanıtlayın. 
Kurumunuz BIM yerine VDC “Sanal Tasarım ve Yapı” veya CIM (Yapı Bilgisi Yönetimi ya da İnşaat Bilgisi
Modelleme) gibi farklı bir terim kullanıyorsa, lütfen soruları buna göre cevaplayın.



Altyapı için BIM l Uygulama Planı 19

Sonraki Adımlar

Ek Kaynaklar

Tamamladığınızda, kurumunuzda Altyapı için BIM’in uygulamaya koyulması için bir sonraki adımı atmanızı
öneririz.  

Autodesk satıcınızla bir görüşme planlayın ve bu değerlendirmeyi kendisiyle paylaşın.  Yetkili satıcınız bu
değerlendirme ile çalışarak, kurumunuzun gerekliliklerine özel bir Altyapı için BIM uygulamaya koyma planı
hazırlanmasına yardım edebilir.  BIM’e önceden geçmiş kuruluşlara dair müşteri başarı öykülerini de sizinle
paylaşabilir.

Henüz bir Autodesk satıcınız yoksa, bölgenizdeki bir ortağın yerini bulmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
http://www.autodesk.com/resellers/locate-a-reseller

Aotudesk satıcıları sadece Autodesk çözümlerinde deneyim sahibi değildir, size özgü iş ve endüstri
gerekliliklerini de anlarlar.

Autodesk ve Autodesk logosu, Autodesk Inc.’in ve/veya onun alt kuruluşlarının ve/veya ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır. Tüm
diğer marka isimleri, ürün isimleri ya da ticari markalar bunların ilgili sahiplerine aittir. Autodesk, önceden bir bildirim yapmadan, ürün ve hizmet tekliflerini, teknik özellikleri ve fiyatlandırmayı
değiştirme hakkını saklı tutar; bu belgede oluşabilecek tipografik ve grafik hatalardan sorumlu değildir.

©2014 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.

Altyapı için Autodesk BIM hakkında daha fazla bilgi almak için BIM merkezimizi ziyaret edin: 
http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/infrastructure

Altyapı için BIM blogunu ziyaret edin:
http://bimontherocks.typepad.com/


