
Güçlü olan hayatta kalır:  
Başarılı inşaat mühendislerinin değişen 
zamana ayak uydurmasının 3 yolu 
Belirsiz bir ekonominin son derece rekabetçi manzarasını yeni teknolojilerin

patlamasıyla birleştirin. Açık olan şudur: inşaat mühendislerinin eski çalışma

yolları, yani tasarım yapmak ve paylaşmak için 2B teknik çizim araçları

kullanmak, artık yok olmak üzeredir. Türlerin doğal seleksiyonu teorisinde,

bir grubun diğeri yerine devam etmesini belirleyen, ortamdaki büyük

değişikliklere dayanabilmesidir. (Göktaşları çarptığında yeraltında veya

suda yaşayan hayvanlarla dinozorları düşünün!)

Son zamanlarda anket yapılan mühendislerin yüzde 47’si projelerinin en azından yüzde 25’inde modern 

teknolojileri benimsediğini ve yüzde 45’i ise bu yaklaşımın iş kazanmak ve daha verimli olmak için 

kendilerine yardım ettiğini söylemektedir.

Bu nedenle, belki de geri kalanınız için üçgen gönyeleri ve yarıçap kılavuzlarını bir kenara bırakmanın ve 

teknik çizim masasını eşinizin bir mini bar olarak tekrar tasarlamasına izin vermenin zamanı gelmiştir. 

Başarılı inşaat mühendisleri tarafından yükselmek için kullanılan şu üç stratejiyle başlayın.  

1. Hızlı ve kısıtlı bütçeli bir ortamda daha iyi performans gösteren tasarımlar üretin. 

Başarılı inşaat mühendisleri ve tasarımcılar, tasarımlarının potansiyel değerlerini ölçerken değişikliklere 

hızla adapte olabilir. Kapsamlı bir alternatif tasarımlar değerlendirmesi, komşu özel mülk sahiplerine  

ve çevresindeki ortama etkileri en aza indirirken proje liderlerinin hangi tasarımın topluma en çok faydayı  

sağladığına karar vermesine yardımcı olur. Fakat birden çok senaryoyu oluşturmak ve değerlendirmek  

pahalı ve zaman alıcı olabilir. Geleneksel yöntemleri kullanmak haftalar sürebilir ve planlama ve 

mühendislik kaynaklarının saatlerce zamanını tüketir.  
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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. 

American Structurepoint Inc. görseli 



Başarılı firmalar, aksi durumda zaman kısıtlaması yüzünden dikkate alınmayabilecek seçenekleri keşfetmelerine

 ve alternatiflerini daha hızlı değerlendirmelerine yardım etmesi için Altyapı için BIM adı verilen akıllı,  
model tabanlı süreci kullanır. Ekipleri birçok farklı olasılığı değerlendirmek için kavramsal tasarımları kolay  

ancak şaşırtıcı bir şekilde güçlü çizim araçlarıyla doğrudan 3B ortama çizebilirler ve daha az zaman 

ve para harcarlar. Daha akıllı tasarımlar, günlük işlere daha az ve hedeflerinize kıyasla tasarımlarınızı 

kontrol etmek için daha çok zaman harcanması ve müşterinin gereksinimlerini daha iyi karşılayan bir son  

ürün anlamına gelir. 

2. Firmanızın maliyet verimliliğini artırmanın yeni yollarını bulun.  

Teklif hazırlamak için değerli kaynaklara yatırım yapmak proje yöneticilerinin gece uykusunu kaçırır. 

Projeyi kazanacağınızın bir garantisi yoktur ve kazanırsanız, geleneksel yöntemleri kullanan ekibiniz tasarıma 

ve mühendisliğe sıfırdan başlamak zorunda kalacaktır. Proje ilerledikçe maliyet de eklenmeye devam 

edecektir. 2B çizim yaklaşımlarıyla, analizlerin bağlantısı yoktur ve kararların ve değişikliklerin etkisini  

ve fizibilitesini değerlendirmek kaçırılan teslim süreleri ve eklenen maliyetlere yol açabilir. 

Akıllı tasarım yaklaşımıyla, bilgiler kavramsal safhadan yapım aşamasına kadar koordineli ve tutarlı kalır.

 Sonuç olarak ön tasarım, bilgilerin tekrar oluşturulmasına gerek kalmadan tasarım ekibine aktarılabilir. 

Hata potansiyeli dinamik olarak ilişkilendirilmiş öğelerle en aza indirilir ve birden çok disiplin koordineli model

üzerinde işbirliği içinde çalışabildiği için proje verimliliği yükselir. Ek olarak, analiz ve simülasyon 

tasarım sürecine entegredir, böylece inşaat mühendisleri ve tasarımcılarının proje performansını daha 

tahmin edilebilir şekilde değerlendirmesine ve son tasarımlarına daha fazla güvenmelerine yardımcı olur.
Örneğin, tasarımın en erken safhasında bile iş süreçlerinizi geliştirirken tekrar çalışmayı ve tekrar tasarımı
azaltmaya yardımcı olan yol drenajı, eğim analizi ve bina yapılabilirlik simülasyonları yürütebilirsiniz.

3. Müşterileri şaşırtan ve rekabeti bitiren ilgi uyandırıcı teklifler oluşturun. 

Güçlü görseller yeni bir iş kovalarken rekabetçi farklılık yaratmada kilit  bileşendir. 

Meslekten olmayan sadece birkaç kişi 2B plan setlerini anlayabilir ama paydaşlar üç boyutlu  

tasarımın animasyonlu temsiliyle etkileşimde olduğunda anlayış neredeyse evrenseldir. 

Fakat 3B görselleştirmenin avantajlarına rağmen, birçok firma 3B görselleri ve animasyonla proje 

teklifleri yaratmanın zaman alıcı ve tasarım sürecinden kopuk olduğunu düşünmektedir. Bunlar hâlâ  

proje tekliflerinin çok güzel suluboya çizimlerini yaratan pahalı danışmanlara 2B çizimleri gönderen 

firmalardır; planlama heyeti veya müşteriler bir değişiklik istediğinde, teklif tekrar çizim masasına geri gider.

 



Altyapı için BIM kullanarak, projenin herhangi bir aşamasında doğrudan proje verilerinden ilgi çekici, 
düşük maliyetli görseller geliştirebilirsiniz. Müşterilerin proje tekliflerini anlamasına yardımcı olan anlamlı 
ve sezgisel 3B görselleştirmeler yaratın. Teklif edilen gerçekliği sanal olarak tasvir etmek söz konusu 
olduğunda, endüstri çok gerçekçi görselleştirmeler yaratmak için Hollywood’un izinden gider. Ancak 
bunun da ötesinde, doğrudan akıllı bir modelden yaratılan inşaat mühendisliği görselleştirmeleri altta 
yatan verilerin tümünü içerir. Bu animasyonlar “ses getiren” bir görsel cazibeye sahip olabilirler ve 
ihaleleri kazanmaya yardım eden daha etkili iletişimi kolaylaştırabilirler. Verilerle gerçek zamanlı etkileşim 
kurabilme, değiştirebilme ve ölçekleyebilme yeteneğiyle, tasarımcılar ve mühendisler (teklifi sunmak için 
müşterilerle toplantı halindeyken bile) birden çok senaryo çizebilir ve tasarım safhasına geçmeden çok 
önce tasarım seçeneklerinin olası etkisini anlayabilir. 

İnşaat mühendislerinin sadece hayatta kalmasına değil aynı zamanda kazanmasına yardımcı olan yeni bir 
çalışma biçimi var. Firmalar verimliliği iyileştirmek,  yeterliliği artırmak ve fikirlerini satmak için Yapı Bilgi 
Modellemesi (BIM) gibi gelişmiş teknoloji ve  3B modelleme süreçleri kullanırlar. Daha fazla bilgi almak 
için McGraw Hill Altyapı için  BIM’in İş Değeri, Akıllı Pazar Raporu’nu okuyun. 
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