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“Tasarımda görsel olarak
iyi sonuçlar vermesinin
yanı sıra, teknik olarak
da birçok problemi
çözmemize olanak
sağlıyor. Küçük detayları
bile çalışma olanağı
sunduğu için veri kaybı
yaşamadan sonuç odaklı
çalışabiliyoruz.”
—Mimar Gülay Bodur

İLKO İlaç/Konya

Yener ve Yener Mühendislik Revit Architecture
yazılımını 1,5 yıldır kullanıyor.
İlko İlaç Konya projesi, Revit kullanarak
hazırladıkları projelerden biri. 250.000 m2
arazide 13.500 m2 inşaat alanı üzerinde üretim,
depo, sosyal alanlar, laboratuvar, ofis ve teknik
alanlar olmak üzere toplam 19.780 m2 kapalı
alanın yer aldığı tesisin proje başlangıcı 2008
Mayıs olup tasarım ve inşaatı devam etmektedir.
Projelendirme aşamasında Revit Architecture ve
AutoCAD programları kullanılmaktadır.
Mimar Gülay Bodur, Revit’in tasarımlarında
sağladığı kolaylıklar ve görsel sonuçları sayesinde,
müşterilerine projeleri daha iyi anlatabiliyor
olduklarını, onların isteklerine uygunluğunu
3 boyutlu olarak görmelerini sağlayarak müşteri
memnuniyetini artırdıklarını ve hata yapma
olasılıklarını da en aza indirdiklerini vurguluyor.
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Bodur sözlerine şu şekilde devam ediyor:
“Tasarımlarımızın ilk ve en önemli adımını
Yener ve Yener Mühendislik Genel Müdürü Sn.
Namık Yener’in (Proje Koordinatörü ve Danışmanı)
kaleminden çıkan eskiz tasarı çalışmaları
oluşturuyor. İkinci aşamada proje müdürü Çevre
Müh. Cihat Öner’in tasarıyı AutoCAD ortamında
hazırlamasının ardından, çalışmayı Revit
Architecture’da boyutlandırılıp görsel sunuma hazır
hale getiriyoruz.”
“Öncelikle kendi büromuzda değerlendirmesini
yaptığımız Revit çalışmasında oda ve mahal
ilişkileri netlik kazandırıldıktan sonra tek tek
bölümlerde personel, malzeme, makine hareketleri
ve iş akışları, mahal yükseklikleri incelenip buna
göre planlama yapılıyor. Netlik kazanan tüm
bölümler çalışmaya uygulanıyor.”

“Mekân çözümlerinde Revit’in otomatik numaralandırma özelliği, alan
hesaplama ve mahalleri isme göre renklendirme özelliği çok büyük
kolaylık sağlıyor.”
Revit Architecture, projelerin her aşamasını
3 boyutlu olarak görmelerini sağladığı için hata
yapma risklerinin ortadan kalktığını belirten Bodur
ekliyor: “Tasarımda görsel olarak iyi sonuçlar
vermesinin yanı sıra, teknik olarak da birçok
problemi çözmemize olanak sağlıyor. Küçük
detayları bile çalışma olanağı sunduğu için veri
kaybı yaşamadan sonuç odaklı çalışabiliyoruz.”
“Revit Architecture, kesit, plan ve cephe
görüntülerini çok kısa bir sürede almamızı
sağlıyor. Dakikalar içinde istenilen noktadan kesit
alabiliyor ve istenilen cepheden perspektif olarak
bakabiliyoruz. Revit Architecture ile müşterimizin
projede uygun bulmadığı mahal ve yapılar kısa
sürede istenilen değişiklikler uygulanarak isteğe
uygun hale getirilebiliyor. Mekân çözümlerinde
Revit in otomatik numaralandırma özelliği, alan
hesaplama ve mahalleri isme göre renklendirme
özelliği çok büyük kolaylıklar sağlıyor.”
Revit’e geçişleri konusuna değinen Bodur sözlerine
devam ediyor: “Yener ve Yener Mühendislik
olarak programa uyum sorunu yaşamadık.
Programın ara yüzü oldukça kullanışlı ve anlaşılır
bir şekilde hazırlanmış olduğu için programa
geçiş sürecimiz oldukça kısa sürdü. Programı
aldığımız Prota Bilgisayar tarafından verilen eğitim
dersleri sonunda programın kullanımında sıkıntı
yaşamadan 1 hafta gibi kısa bir süre sonunda
projelerimize yeni bir ufuk açarak kaldığımız
noktadan ilerlememize devam ettik.”
Mimar Gülay Bodur sözlerini şu şekilde
tamamlıyor: “Revit Architecture’ın kullanım
kolaylığı sağlayan ara yüzü sayesinde tasarımın
her aşamasında 3 boyutlu olarak projemizdeki
değişiklikleri görebiliyoruz. Sunumlarımız da
tasarımlarımızı daha kolay ve anlaşılır şekilde
müşterilerimize anlatmamıza olanak veriyor.”

İLKO İlaç/Konya

YENER VE YENER MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HAKKINDA:
Y&Y, İlaç, Kimya, Gıda, Kozmetik sanayine hizmet amacı ile , ülkemizde eksikliği hissedilen hizmetlerin karşılanmasında, danışmanlık, mühendislik ofisi
olarak 2005 yılında , Sn. Namık Yener tarafından kurulmuştur. 2008 yılından itibaren faaliyetlerine Ltd şirket unvanı ile devam etmektedir. 30 yıllık
ilaç ve kimya fabrikaları deneyimini, yeni gelişen teknoloji ve standartlarla birleştirerek sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu faaliyetleri esnasında
konusunda uzman yurtdışı firmalar ile işbirliklerini geliştirerek uluslararası projelerde de söz sahibi olmaktadır.

Autodesk ve Revit, Autodesk Inc.’in ABD’de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. Diğer tüm marka isimleri, ürün isimleri veya tescilli markalar, kendi
sahiplerine aittir. Autodesk, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Autodesk ve SAYISAL
GRAFİK bu dokümanda olabilecek tipografik veya grafik hatalardan sorumlu değildir. ©2010 Autodesk, Inc.’in tüm hakları saklıdır.

