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Altyapı için Autodesk BIM uygulama sunuş belgesi

Altyapı için BIM’in
uygulamaya konması: 
temel adımlar kılavuzu
BIM’i benimserken süreçleriniz ve proje yaklaşımınızın nasıl değiştiğini görün
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Özet
Giderek daha çok sayıda altyapı projesi Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullandıkça, endüstrideki birçok şirket rekabet etmek ve yeni iş 
kazanmak için BIM’i benimsemesi gerektiğini anlamaktadır. BIM tabanlı yaklaşımı kullanan projelere bir dizi çekici avantaj eşlik eder: 
daha az tekrar çalışma, daha az hata, gelişmiş işbirliğinin yanı sıra operasyon, bakım ve varlık yönetimini desteklemekte kullanılabilen 
tasarım verileri. Devlet kurumları da dahil inşaat altyapısı sahipleri bu avantajları kaçırmak istememekte ve projelerinde BIM 
kullanımını giderek artan bir biçimde zorunlu hale getirmektedirler. 

Altyapı için BIM hakkında tüm konuşulanlara rağmen, “BIM kullanmanın” gerçekte ne anlama geldiği konusunda zihinler hâlâ 
karışıktır. BIM’e geçmeyi düşünen mühendislik firmaları ve kuruluşlar en iyi uygulamaya koyma yolunu genellikle merak eder. Bazıları 
BIM’in kurulu süreçlerini ne kadar değiştireceği konusunda endişelidir. Diğerleri ise BIM’i uygulamaya koymak için zaman yatırımı 
yapmada çekingendir veya bunun için fazlasıyla meşgul olduğunu düşünmektedir. Endüstrideki birkaç şirketse BIM’i zaten 
kullandığını düşünüyor bile olabilir ama aslında sadece 3B çizim sürecini kullanmaktadır.  

BIM’in ne olduğunu anladığınızda, ulaşmak için gereken uygulamaya koyma süreci daha fazla anlam ifade edecektir. İnsanlar 
BIM’in altyapı planlama, tasarım, inşaat ve yönetimi için akıllı bir model bazlı süreç olduğuna dair genel bir fikre sahiptir. Bununla 
birlikte, BIM’i uygulamaya koymak için, kendinizi ve ekibinizi projelerin nasıl yürütüldüğüne dair farklı düşünmeye hazırlamalısınız. 
Bundan sonra noktalarla, çizgilerle, kavislerle ve nesneleri temsil eden şekillerle artık çalışmayacaksınız. Bunun yerine akıllı modellerle 
yaratıyor ve çalışıyor olacaksınız. Bu modeller uzamsal olarak doğrudur ve akıllı nesnelerle doldurulmuştur. Bu nesnelerin nasıl 
görüneceğini ve nasıl davranmaları gerektiğini tanımlayarak başlarsınız. Daha sonra tüm proje paydaşlarının modelin içindeki akıldan 
en yüksek faydayı almasını sağlayacak bir süreci planlarsınız. 

Çok mu basit görünüyor? Projelerinizin en az karmaşık olanını yapmak için gereken bilgi kapsamına kıyasla, BIM’i uygulamaya 
koymak basittir. Bu çalışma elbette işe başlamak için önce bir miktar planlama, zaman ve eğitim gerektirir. Bu belgede özetlenen 
süreç, BIM süreci kullanan projeleri yürütmeye başlamak için atmanız gereken adımları genel hatlarıyla açıklar. 

2B’den 3B’ye ve BIM’e
BIM’in ne olduğunu anlamak için, BIM’in ne olmadığını anlamak 
yardımcıdır. 
BIM, 2B çizimin evrimindeki bir sonraki adımdan veya 3B 
tasarımdan bahsetmenin bir başka yolundan çok daha fazlasıdır.  1990’lı 
yıllardan önce, inşaat altyapısı, binalar ve üretilen mallar çoğunlukla 
kurşun kalem ve kağıt kullanılarak tasarlanırdı. Leonardo da Vinci tipik bir 
çizim departmanına girip süreci anlayabilirdi. Kalemlerin ve kağıdın ne 
kadar gelişmiş olduğuna hayran kalabilirdi, ancak çizim sürecinin 
temelleri tanıdık gelirdi. 

CAD (bilgisayar destekli çizim) insanların köprülerden binalara ve 
otomobillere kadar her şey için tasarım yaratma biçimlerini 
dönüştürürken, çizim süreci bir devrim geçirdi. Tasarım süreci hızlandı ve 
tasarımları daha büyük bir ekiple paylaşmak bir ölçüde kolaylaştı. Fakat 
2B çizgiler, kavisler ve daireler hâlâ tasarımın dili olarak işlev görüyordu. 

CAD yakın zamanlarda 3B oldu. Tasarımların, tasarımcı olmayanlar 
tarafından görselleştirilmesi kolaylaştı ama örneğin bir drenaj sisteminin 
3B resmi hâlâ akıllı bir resim değildi, tıpkı 2B bir çizim gibi. 
Bir 3B ulaşım projesindeki tipik iş akışı bir 2B projesindekine benzer 
görünürdü. İş akışındaki her bir safha — konsept tanımı, çevresel 
belgeleme, ayrıntılı tasarım ve plan geliştirme, yapı planlama ve as-built 
oluşturma — verilerin çok az tekrar kullanımı veya paylaşımını içeriyordu.

2B ve 3B CAD ile yaşanan zorluklar:

• Manuel koordinasyon, çakışma riskini 
artırır 

• Akıllı verilerin eksikliği, analiz ve operasyon 
gibi diğer kullanımlar için tekrar çalışmaya 
zorlar 

• Değişiklikleri tasarımda uygulamak zaman 
alıcıdır 

• Tasarım alternatiflerini görselleştirme ve 
iletme zorluğu

• Yinelenen veri oluşturma hata riskini artırır
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2B ve 3B CAD ile, insanlar belirli bir amaca hizmet etmek için sürecin her aşamasında verileri tekrar oluşturur. Verimsiz ve hataya açık 
olsa da, akıllı olmayan “veriler” yeni amaçlara hemen uyarlanamayacağı için tekrar veri oluşturma sık sık gerekir. Bazı 3B teknolojileri, 
tasarımcıların bir tasarım içindeki öğelere öznitelik eklemesine izin vererek akıllı olmayan veri engelini aşmaya çalışır. Örneğin, bir 
yangın musluğunun konumunu belirten bir tasarımdaki her noktayı etiketleyebilir, tasarımdaki muslukları saymayı ve konumunu 
belirlemeyi kolaylaştırabilirsiniz. Bununla birlikte, her bir yangın musluğu, akıllı olmakla gelen “bilinç” özelliğinden mahrum kalır. 
Yangın muslukları, konumları için teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını veya kabul edilen standartlara uygun bir ağa bağlı olup 
olmadıklarını bilmez. Etiketli bir 3B tasarım BIM değildir; birçok bakımdan, gerçek bir BIM sürecinden çok geleneksel 2B tasarıma 
daha yakındır. 

BIM akıllı bir model içinde akıllı nesnelerle çalışmanıza izin verir. Bu akıl, model evrildikçe davranış şeklini belirleyen geometri 
tanımları, ilişkiler ve veriler biçiminde gelir. Bir öğe değişirse, modelin tamamı değişiklikleri dinamik olarak açıklamak için modelin 
geri kalanını düzeltir ve koordine eder. Bir 3B ve veritabanına dayanan tasarım sürecinin aksine, BIM verileri modelin içinde kalır; 
harici bir veritabanındaki bir öznitelik değildir. Bu nedenle yazılım tüm tasarımı tutarlı ve eşgüdümlü halde tutar.

Aklın gücü 
BIM tamamen yeni bir biçimde çalışmaktır. Bir BIM modelinin aklı yeni verimlilik düzeylerine kapı açar. Diyelim ki BIM kullanarak bir 
üst geçit tasarlıyorsunuz. Üst geçidi destekleyen yapıyı modelin içinde tasarlarsınız. Bentler, kolonlar ve tırabzanlar dahil, yapının her 
bir öğesi, model içinde belirlediğiniz veya bölgeniz için teknik özellikler kütüphanesinden seçtiğiniz özelliklere uygundur. Müşteri bir 
profilde bir değişiklik ister. Profili değiştirirsiniz ve bu değişiklik otomatik olarak tüm tasarıma yansıtılır. Her bir öğeyi tek tek el ile 
değiştirmek zorunda kalmazsınız. 

BIM ile değişiklik yapmak verimlidir, en çarpıcı avantajları ise sizin ve genişletilmiş proje ekibinin modeldeki bilgilerle 
yapabileceklerinden kaynaklanır. Tüm ulaşım ağları, kamu hizmetlerine ait tesisatlar, açık alanlar, binalar ve altyapı bileşenlerini 
içeren bir projenin akıllı 3B modeliyle çalıştığınızı hayal edin. Şehirdeki herhangi bir sokağı seçin. Konumunu, bağlı sokakları, üst ve 
altyapı kamu hizmetlerini, yakındaki binaları ve daha fazlasını hemen görürsünüz. 

Böyle bir model, sokağı etkileyen bir proje üzerinde çalışmayı kolaylaştırır; ayrıca alandaki herhangi bir operasyon veya bakım 
planlamayı iyileştirecektir. Şehir veya diğer altyapı sahipleri riski değerlendirmek ve varlık performansını geliştirmek için simülasyonlar 
çalıştırabilir. Ayrıca mevcut koşullar bağlamında planlama alternatiflerini daha kolay bir şekilde karşılaştırabilirler. 

2B veya 3B CAD’in aksine, BIM verileri büyük bir tekrar çalışma gerektirmeden birden çok süreçte rol oynayabilir. BIM süreçlerini 
kullanarak yapabilecekleriniz: 

• Akıllı modeli bir kez oluşturabilir ve varlığın ömrü boyunca model dahilinde veriyi kullanmaya devam edebilirsiniz 

• Etkilenen nesnelerin “parçalarının” her birini tek tek düzenlemek zorunda kalmadan, ayrı ayrı model nesnelerini güncelleyebilirsiniz

• Farklı disiplinlerden uzmanlarla modelleri paylaşabilirsiniz 

• Uzaydaki gerçek konumunu ve diğer nesnelerle ilişkilerini yansıtmak için öğeleri modelleyebilirsiniz 

Tıpkı veriler üzerinde BIM ile çalışmanızın CAD’den farklı olması gibi, BIM tasarım süreci de farklıdır. Bu belgenin geri kalanı bu 
farklılıkların bazılarını incelemekte ve BIM’e geçerken bunları açıklamaya yardımcı rehberlik sağlamaktadır. 

BIM’e başlarken
Altyapı için BIM’e başlarken, hemen atılıp çalışma biçiminizi her açıdan değiştirmeli misiniz? Yoksa yol boyunca her adımı açıklayan 
son derece ayrıntılı bir planınız mı olmalı? Ekibiniz için daha en başında bir eğitim programını dahil etseniz bile ilk seçenek son 
derece yıldırıcı olacaktır. Ekibiniz firmanızın BIM’e geçme planı hakkında net bir fikir sahibi olmayacak veya hangi ortak hedefler için 
uğraşılacağını bilmeyecektir.

İkinci seçeneğin de kendi güçlükleri vardır. Bazı kuruluşlar gerçekten de BIM’in uygulamaya koyulması için yoğun planlar yaparlar. 
BIM’i uygulamaya koyarken net standartlara sahip olmanın önemli olduğunu bilirler ve bu yüzden tek bir projede BIM süreçlerini 
kullanmadan önce her şey için standartlar oluşturmaya çalışırlar. 
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En iyi yaklaşım, sizin, müşterilerinizin ve ekibin geri kalanının bir projenin geliştirilmesi sırasında modelle ne yapmak isteyeceğini 
düşünmekle işe başlamaktır. Proje inşa edildiğinde varlıkları yönetmek için modelin nasıl kullanılabileceğini de dikkate alın. Modelin 
gerçekte nasıl kullanılacağını destekleyen yüksek düzeyli hedefler belirleyin ve bu hedefleri ekibin geri kalanıyla paylaşın. Fiziksel 
öznitelikler ve model içindeki nesnelerin ilişkileri gibi kilit bilgi parçalarından hangilerinin hedeflerinize ulaşmak için önemli olduğuna 
dikkat edin. Daha sonra, başlamanıza yardım edecek standartları tanımlamaya hazır olacaksınız. 

BIM’i uygulamaya koymak için, tasarımlarınızda kullandığınız nesneler için standartlar oluşturmanız gerekecektir. Nesnelerin nasıl 
temsil edileceğine dair kuruluşunuzun tercihlerini destekleyen şablonlar da isteyeceksiniz. BIM standartları aşağıdakiler de dahil 
olmak üzere çeşitli biçimlerdedir: 

• Model şablonları 

• BIM araçlarınızın içinde merkezî bir içerik kitaplığı

• Araçlarınızın içinde güncellenebilecek ve ekibinizle paylaşılabilecek bir parametreler dosyası

• Disipline özel nesne kitaplıkları; bunlar genellikle mevcut ayrıntı kitaplıklarından dönüştürülebilir 

Sık sık kullandığınız tüm nesneler için standartlara gereksiniminiz olacak. Başlamanın en kolay yolu, sizin veya müşterinizin 
gereksinim duyacaklarıyla eşleşen veya ona yakın olan bir BIM standartları kitaplığıyla işe koyulmaktır. Gereksinimleriniz ve 
tercihlerinize daha iyi uydurmak için standartları değiştirebilirsiniz. Örneğin, Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® yazılımı, yerçekimi ve 
basınç boru hatları ve derecelendirme gibi birçok inşaat altyapısı türü için standartlar kitaplığını içerir. 

Standartlara daha yakından bakış: drenaj ağları 
Drenaj ağlarını örneğimiz olarak kullanarak, BIM’i uygulamaya koyarken tanımlamak isteyeceğiniz nesne aklını ve özniteliklerini 
genel hatlarıyla inceleyelim. Ayrıntılara girmeden önce, standartları önceden tanımlamanın neden bu kadar gerekli olduğunu 
hatırlamak önemlidir. BIM ile çizgiler, kavisler ve şekillerle değil, nesnelerle tasarım yaparsınız. Borular gibi drenaj öğeleri ve 
rögarlar gibi drenaj yapıları daha büyük bir modeldeki nesnelerdir. Her bir nesne kendisi ve modeldeki diğer nesnelerle ilişkisi 
hakkında bilgi içerir. Örneğin bir boru, sadece birkaç çizgi ve metin değildir. Bir BIM sürecinde, bir boruyu tanımlayan bilgiler 
şunları içerir: 

• Duvar kalınlığı ve çap dahil, borunun fiziksel geometrisi

• Yapısal uzunluk 

• Ara payı gereklilikleri gibi, yerleştirmeyi kontrol eden tasarım kuralları 

• Su hızına karşı minimum eğim

• Yapısal bütünlük gibi koşullar bilgisi

BIM modelinde boruları gösteren 3B görünüm.
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Modele bir boru yerleştirildiğinde, tanımladığınız tasarım standartlarına ve modeldeki diğer nesnelerin konum ve standartlarına 
dayanarak kendi karakteristiklerini “önerebilecektir”. Daha önce bahsedildiği gibi, takip ettiğiniz standartlarla eşleşen veya onlara 
yakın önceden tanımlanmış BIM standartlarıyla başlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Projenize başlamadan önce, ağdaki tüm 
ana öğeler için tanımları tam kullandığınız standartlara göre düzenleyin. Plan setleri hâlâ genelde teslim edilmesi gereken 
belgelerden olduğu için, yapı belgelerinde yazdırıldığı zaman her bir nesnenin nasıl görüneceğini tanımladığınızdan emin olun. 
Sıklıkla, bu tercihler bir kuruluş veya coğrafya için oldukça ayırt edicidir. Kendi yazdırma standartlarınızı tanımlamak BIM süreçleri 
kullanılarak yürütülen çalışmanın belgelerde kurumunuza ait “görünümü” de korumasını sağlar. 

Drenaj ağlarında, girişler, rögar kapakları ve borular gibi nesneleri tanımlamak isteyeceksiniz. Her biri için, belirlemek istediğiniz 
malzemeleri dikkate alın. Borular plastik mi, metal mi yoksa beton mu olacak? BIM araçlarınızda önceden tanımlanmış herhangi bir 
malzeme standardını, tercih edilen teknik özelliklerle eşleşecek şekilde ayarlayın. 

En az bu kadar önemli olan bir başka nokta, nesnelerin davranışını kontrol eden kriterleri tanımlama zorunluluğunuzdur.  Önceden 
tanımlanmış standartlar, boru boyutu ve kalınlığı gibi birçok genel kriteri muhtemelen kapsayacaktır. Diğer kriterler bölgenize ve 
çalışma biçiminize göre farklılık gösterecektir. En ince ayrıntısına kadar tanımlanmış kriterler yol alırken size önemli zaman tasarrufu 
sağlayacaktır. Örneğin, sel kanalizasyon boruları ve diğer kamu hizmetleri tesisatları arasındaki minimum ayrımı tanımladığınızda 
BIM araçlarınız tüm proje genelinde o mesafeyi otomatik olarak korumanıza yardım edecektir. 

Mevcut koşullar modeli oluşturma 
BIM’i bir altyapı projesinde kullanmaya başlamak için, tüm projenizi hızlandırmaya yardım edecek bir akıllı mevcut koşullar modeli 
oluşturarak işe başlarsınız. Bunu genellikle projelerin daha sonraki safhalarına katkıda bulunacak yeterli ayrıntı ve derinliğe sahip 
olmayan, geleneksel koşullar çizimleriyle karşılaştırın. Bir BIM sürecinde, mevcut koşullar modeli —sadece 2B veya 2B öğelerin 3B 
efektlerle görüntülenmesi değil— aynı zamanda 3B, uzamsal olarak doğru ve veri açısından zengin olacaktır. İhtiyacınız olan tüm 
verileri toplayarak ve sonra da doğru nesne aklını modeldeki öğelere atayarak kendinizi başarıya hazırlarsınız.

BIM süreçlerini destekleyen ön mühendislik ve tasarım aracı olan, Autodesk® InfraWorks 360™ yazılımında mevcut koşullar modeli 
oluşturma süreci, veri toplamayla başlar.  Benzer şekilde, söz konusu alanın bir tür etüt verileriyle başlayacaksınız. Lazer taramaya 
dayanan etüt yöntemleri, doğrudan yazılımınızın içine getirilebilecek ayrıntı açısından zengin nokta veri bulutları oluşturur. Etüt 
verilerinizi diğer kaynaklardan verilerle büyütün. Coğrafi bilgi sistemi (GIS), kamu hizmetleri, havadan harita, planlama ve çevre 
verilerinin birçok bölge için hazır olduğunu göreceksiniz. Mevcut koşullar modelinize Bing® Maps gibi kaynaklardan bilgileri de dahil 
edebilirsiniz. 

Bir BIM sürecini takip eden bir projenin ölçekli görünümü.
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En yaygın uzamsal veri biçimlerinin çoğundaki veriler dönüştürmeye gerek olmaksızın modelinizin içine eklenebilir. Modelin içindeki 
nesneler onları daha da akıllı yapan özniteliklere sahiptir. Örneğin bir boru, 3B modelinizde boru gibi görünür. Borunun ayrıca çapı, 
yer altındaki derinliği ve modeldeki diğer nesnelerle bir ilişkisi olacaktır. Bu, kamu hizmetlerine ait tesisatlar gibi öğeleri diğer 
katmanlarda tarif edilen öğelerle tanımlanmış ilişkiden yoksun olan 2B katman olarak gördüğünüz geleneksel CAD esaslı ön 
tasarımda alışık olabileceğiniz duruma benzemez.

Bu ön aşamada, model öğelerini daha hızlı ekleyebilirsiniz. Nispeten kısa bir sürede, birden çok alternatif oluşturabilir ve 
değerlendirebilir, mevcut koşullarda farklı seçenekleri daha verimli bir şekilde proje karar vericilerine sunabilirsiniz. Modelinizi buluta 
genişleterek, sahadaki mobil cihazlarda kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Önerilen proje yerini, önerilen alternatifleri gerçek koşullar 
bağlamında daha etkili bir şekilde inceleyebilecek olan karar vericilerle birlikte keşfedebilirsiniz.

Karar vericiler seçeneklerini görsel olarak zengin bir bağlamda görürler ve bu onların daha bilinçli seçimler yapmasına yardım eder. 
Kararlarını verdikten sonra, ön modeli AutoCAD Civil 3B içine alabilirsiniz. Yazılım modeldeki nesneleri tanıyacaktır. Önceden 
tanımlanmış standartları nesnelere uygulayarak modele otomatik olarak ayrıntı ve daha çok akıl eklersiniz. Standartları tanımlamaya 
harcadığınız çabadan nasıl faydalanacağınıza dair bu bir örnektir. Aynı standartları kullanan sonraki neredeyse her projede daha fazla 
zaman tasarruf edebilirsiniz.

BIM süreçleri ve iş akışları
BIM’i verimli bir şekilde uygulamaya koymak için, bir proje yürütme planı oluşturmak isteyeceksiniz. Daha küçük projeler için böyle 
bir plan çok basit olabilir. Birçok paydaşın bulunduğu daha büyük bir projede, oldukça ayrıntılı bir plan herkesi aynı doğrultuda 
tutmak için gerekli olabilir. Neden her zaman bir plana gereksiniminiz vardır? BIM ile, akıllı nesnelerle tasarım yaparsınız. Projenin en 
başından itibaren nesnelerin hangi akla sahip olması gerektiğini bilmeniz gerekir. Ayrıca, akıllı nesnelere dayanan tasarımları 
paylaştığınızda, küçük bir değişiklik tüm tasarıma yayılabilir.

Temel proje yürütme planı şunları sağlamalıdır:

• Kilit model nesnelerine ne kadar akıl ekleneceğini özetlemelidir; örneğin, GPS yönlendirmeli derecelendirme için kullanılacak bir 
derecelendirme planı daha yüksek bir hassaslık düzeyi gerektirecektir.

• Varlığın ömrü boyunca hangi verinin nasıl kullanılacağını tanımlamalıdır

• Proje katılımcıları arasında verilerin ne zaman ve nasıl aktarılacağını tarif etmelidir

Bir BIM süreci mevcut koşullar bağlamında projeleri daha kolay keşfetmenize olanak tanır.
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Model, altyapı varlığının ömrü boyunca amaçlanan tüm kullanımları destekleyecek kadar ayrıntılı olmalıdır. Veriler geleneksel 2B veya 
3B CAD verilerinden çok daha fazlası için kullanılabileceğinden, kendinizi projelerin başlangıcında yeni sorular sorarken bulabilirsiniz. 
Örneğin: 

• Model belgelemeye ek olarak üretim için kullanılacak mı? 

• Model yapıda nasıl kullanılacak? 

• Modeli başka neler için kullanabilirim? Analiz, simülasyon ve optimizasyon için mi? 2B veya 3B CAD tabanlı tasarım yaklaşımlarıyla 
yapamadığım neyi hep yapmak istemişimdir? 

• Projedeki diğer disiplinlerle ne zaman ve nasıl veri paylaşacağız? Günlük? Haftalık? Aylık? 

• Projeye katkıda bulunan modelleri ne sıklıkta koordine etmeliyiz? 

İyi tanımlanmış bir plan sahibi olmak, BIM’de uzmanlaşırken ekibinizin yolunu şaşırmamasına yardım edecektir. BIM uygulamaya 
koyma sürecindeki dönüm noktalarını kaydetmek ve paylaşmak için proje planınızı bir süreçle zenginleştirmeyi düşünün. Ekibiniz 
BIM’in avantajlarını görüp paylaştığında, standartları ve süreçleri önceden tanımlamak için yaptıkları çalışmanın değerini anlamaları 
daha kolay olacaktır. Örneğin, bir mühendisin bir profili ilk kez taşıması ve ilgili model öğeleri ve sonraki belgelerin otomatik olarak 
güncellenmesi dönüştürücü bir an olabilir. BIM’i ne kadar bilseniz ve hakkında okumuş olsanız da, endüstrinin akıllı modeller 
kullanmaya neden geçiyor olduğunun anlaşıldığı “an” budur.

Sonuç 
Net bir planı izlemek altyapı için BIM’i başarılı bir şekilde uygulama koymanıza yardım edecektir. Atmanız gereken adımlar şunları 
içerir: 

• Personeli BIM hakkında eğitmek için plan yapın; BIM’i uygulamaya koymak yeni bir düşünme biçimi gerektirecektir, çünkü 
geleneksel CAD tabanlı bir süreçten önemli ölçüde farklıdır.

• Tanımlanması gereken standartlar ve kuralları belirleyin  

Yazılım ve donanım gereksinimlerini belirleyin; BIM’e geçişten en iyi şekilde faydalanmak için, proje bilgilerini tekrar çalışma veya ihtiyaç 
fazlası oluşmaksızın, planlama aşamasından ön tasarıma, oradan ayrıntılı tasarıma ve inşaata taşımanıza olanak sağlayan teknolojiyi 
dikkate alın.

• Modeli paylaşmak için ürün ömrü verisi gereksinimlerini ve süreçlerini özetleyen her bir BIM altyapı projesi için bir proje planı yapın. 

• Süreçleri belgeleyin ve geliştirin

Tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Autodesk ve Autodesk satıcınız yol boyunca güçlüklerden kaçınmanıza yardımcı olarak BIM’e 
başlamanıza yardım edebilir. Autodesk BIM çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kapak resmi CSoft-Terra, Samara, Rusya

Autodesk, Autodesk logosu, AutoCAD, Civil 3D ve InfraWorks 360; Autodesk Inc.’in ve/veya onun alt kuruluşlarının 
ve/ya 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.
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Uygulamaya koyma
• Standartlar ve süreçler
• Teknoloji
• Model içeriği

Ekibin yetkilendirilmesi
• Alıştırma ve eğitim
• Hedeflerin tanımlanması ve 
paylaşılması

Proje yürütme
• Program koordinasyonu
• Model yönetimi
• Bilgi aktarımı

BIM: uygulamaya koy, yetkilendir ve yürüt

BIM’e kazançlı bir geçiş için kendinizi hazırlayın. Başlamak için gerekli standartları ve teknolojiyi belirleyerek işe koyulun. Ekibinizi 
eğitimle ve ulaşılabilir hedeflerle yetkilendirin. Ardından koordinasyon ve yönetim iş akışlarını geliştirin. Son olarak, projede 
kazanılan bilgiyi kayda geçirdiğinizden ve paylaştığınızdan emin olun.

http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/infrastructure

