
du¤unda bizlerden daha  da baflar›l›
olarak, ülkemizdeki  yap›sal tasar›m
mühendisli¤ine önemli katk›lar sa¤-
lam›fl ve oldukça kabiliyetli yap›sal
tasar›m mühendislerinin yetiflmesi-
ne de vesile olmufllard›r. Hatta da-
ha da önceki, bilgisayar ile hiç ta-
n›flmayan kuflaklar içerisinden de
yine kendi dönemleri göz önüne
al›nd›¤›nda çok yetenekli yap›sal
tasar›m mühendisleri ç›km›flt›r. Tüm
bunlara karfl›l›k, özellikle 1990 y›l-
lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ülke-
mizde yap›sal tasar›m projelerinin
haz›rlanmas›na yönelik bilgisayar
programlar›; analiz, detay hesaplar›
ve uygulama proje çizimleri dahil
paket fleklinde gelifltirilmeye bafl-
lanm›fl ve bu süreç olanca h›z›yla
günümüzde de devam etmektedir.
‹flte bu noktadan itibaren, ülkemiz-
deki yap›sal tasar›m mühendisle-
rinin gelifliminin önü kapanmaya
bafllanm›flt›r. Sözü edilen paket bil-
gisayar programlar›, bir çok yap› ta-
sar›m mühendisinin bir nevi opera-
törlük görevi üstlenmesine sebep
olmufltur. Bu da yukar›da belirtilen
niteliklerdeki tasar›m mühendisi
say›s›n›n art›fl›n› aç›k bir biçimde
yavafllatm›flt›r. Di¤er bir de¤iflle,
paket programlar›n geliflimi, tasar›m
mühendisli¤inin geliflimine katk›
sa¤l›yor gibi gözükse de, tasar›m
mühendisinin geliflimini genel ola-
rak engellemifltir. Nas›l olsa prog-
ram her fleyi yap›yor, benim baz›
fleyleri bilmeme, kendimi gelifltir-
meme ne gerek var gibi basit bir
anlay›fl mühendisler aras›nda ha-
kim olmaya bafllam›flt›r. Daha da
vahimi, son y›llarda, yönetmelikleri-
mize ilave edilmesi sebebiyle yavafl
yavafl ülkemizde de kullan›m› yay-
g›nlaflmaya bafllan›lan yap›sal ta-
sar›m mühendisli¤inin ileri düzey-
deki baz› konular›, örne¤in; lineer
olmayan sistemlerin statik ve dina-
mik analizleri (yük art›m yöntemiyle
ve/veya zaman tan›m alan›nda) vb.
gibi konu hakk›nda hem de belirli
bir düzeyin üstünde bilgi sahibi
olunmadan, bilgisayara verilerin

girilip sonuçlar›n›n do¤ru kabul edil-
mesi gibi basit bir yaklafl›m›n asla
mümkün olamayaca¤› özel yap›sal
tasar›m proje uygulamalar› da, pa-
ket programlar ile benzer düzende
yap›lmaya bafllan›lm›flt›r. Paket
program üreticileri do¤al olarak ken-
di ticari menfaatleri gere¤i, prog-
ramlar›n› de¤iflen yönetmeliklere
adapte ettiklerini belirterek, piya-
saya sürmektedirler. Bunun sonu-
cunda da ülkemizde henüz sa¤l›kl›
bir proje denetimi de yap›lamad›-
¤›ndan, bir çok hatal› proje uygula-
maya geçirilebilmektedir. Uzun y›llar
yap›sal tasar›m projelerinin  kontro-
lü ile de u¤raflan biri  olarak, sözü
edilen türdeki paket programlar ile
haz›rlanm›fl bir çok proje kontrol
etme imkan›na sahip oldum. Ne
yaz›k ki bu kontroller s›ras›nda; ge-
rek hesaplar gerekse uygulama için
haz›rlanm›fl çizim paftalar›nda çeflitli
düzeylerde bir çok hata tespit ettim.

Hatta zaman zaman bilgisayar prog-
ram›n›n yaz›l›m›nda da ortaya ç›kar-
d›¤›m hatalar da olmufltur. Ancak
kullan›c› hatalar›n›n yaz›l›m hatala-
r›ndan çok daha vahim sonuçlar
do¤uraca¤› aç›kt›r. Yukar›da özet-
lendi¤i gibi, konular›na hakim, bilgi-
sayar program›na girdi¤i verilerin
anlam›n› iyi kavram›fl, programdaki
her türlü büyüklü¤ün fiziksel anla-
m›n› bilen, yap› sistemlerinin mate-
matik modellerinin haz›rlanmas›
konusunda yeterli tecrübeye sahip,
ç›k›fl bilgilerini yorumlama yetisi de
kazanm›fl bir yap›sal tasar›m mü-
hendisi için kulland›¤› bilgisayar
program›nda bir tak›m hatalar olsa
da, onun burada bahsedilen tecrü-
beleri hatal› proje üretmesini engel-

leyecektir. Hatta o, program›n hata-
l› oldu¤u noktalar› ortaya ç›kar›p,
bu noktalarda özel baz› düzenle-
meler ile söz konusu program› proje
üretimi için rahatl›kla kullanabile-
cektir.
Ancak günümüzde uygulamadaki
durum genel olarak bunun tam tersi
fleklinde seyretmektedir.Yukar›da
da belirtildi¤i gibi hemen hiç yap›sal
tasar›m deneyimi olmayan mühen-
disler, sözü edilen paket program-
lar› kullanarak üstelik çok k›sa süre-
lerde ve kontrolsüz bir biçimde proje
üretmektedirler. Bu durum her fley-
den önce ülkemizdeki yap› güvenli-
¤ini aç›k bir biçimde tehdit etmek-
tedir. Bazen de ekonomik olmayan
çözümler sebebiyle, milli servet
kayb› oluflturmaktad›r. Dahas›, yap›-
sal tasar›m proje ücretlerinin yasal
olmamas›na ra¤men, afl›r› ölçülerde
düflürülmesine sebep olunarak hak-
s›z rekabet ortam› do¤rulmaktad›r.
Bundan da tabi ki en baflta tasar›m-
lar›na her zaman gerekli özeni gös-
teren ve daima ekip çal›flmas›n›
benimseyen tecrübeli mühendislik
gruplar› olumsuz etkilenmektedir.
Buna ba¤l› olarak bu gruplar›n için-
den ç›kabilmesi mümkün olan tasa-
r›m mühendisli¤i konusunda yete-
nekli baz› genç mühendislerin, özel-
likle ücret yetersizli¤i sebebiyle ya
flantiye mühendisli¤ine yönelmekte
ya da meslek alanlar› d›fl›na ç›kabil-
mektedirler.

Tümüyle haz›r paket bilgisayar prog-
ramlar› kullan›larak, yap›sal tasar›m
proje üretiminin sebep oldu¤u bu
yaz›da belirtilen olumsuzluklar›n gi-
derilebilmesi ancak sa¤l›kl› proje
denetiminden geçmektedir. Hali
haz›rda yap› denetim flirketleri için-
de yürütülmeye çal›fl›lan proje de-
netiminin yeterli oldu¤unu söylemek
ise mümkün de¤ildir. Sa¤l›kl› proje
üretim ve denetim sisteminin olufl-
turulmas›n›n yolu da, y›llard›r özlemi
çekilen ‘Yetkin Mühendislik’ meka-
nizmas›n›n yine sa¤l›kl› olarak iflle-
tilmesinden geçmektedir.
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Ülkemizde kiflisel bilgisayarlar›n da
yayg›nlaflmaya bafllad›¤›, 1980’li
y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren mü-
hendislik ofislerinde de yo¤un ola-
rak kullan›lmaya bafllan›lan, bilgi-
sayar teknolojisindeki h›zl› geliflme-
leri takiben, özellikle ifllemci h›zlar›
ve disk kapasitelerinin bafl döndü-
rücü h›zla artmaya bafllad›¤› 1990’l›
y›llardan itibaren de daha da etkin
olarak kullan›m›na devam edilen,
yap›sal analiz ve tasar›ma yönelik
bilgisayar programlar›n›n, ülkemiz-
deki yap›sal tasar›m mühendisleri-
nin geliflimi üzerinde olumlu etkile-
rinden çok daha fazla olumsuz etki-
lerinin oldu¤u  aç›k olarak görülmek-
tedir.

Mühendislik yaflam›ma bafllad›¤›m
1980’li y›llar›n ilk yar›s›ndan itiba-
ren, lisans ve lisans üstü e¤itimle-
rim s›ras›nda da yak›ndan ilgilendi-
¤im yap› mühendisli¤inde bilgisayar
kullan›m› konusunda etkin say›la-
bilecek çeflitli çal›flmalar yapt›m.
Bunlar› çok k›saca özetlemek gere-
kirse; yap›sal analiz ile ilgili çeflitli
bilgisayar programlar›n›n yaz›lmas›,
betonarme detay hesaplar› ile ilgili
bilgisayar programlar›n›n yaz›lmas›,
düfley yük ve yatay deprem analizi
sonuçlar› ile detay hesaplar›n›n bir-
lefltirilmesi, yap› mühendisli¤inin
çeflitli özel konular›nda (sonlu
elemanlar, lineer olmayan sistem-
ler, zemin-yap› etkileflimleri vb.)
gerekti¤inde alt programlar›n yaz›-
larak, bunlar›n ana programlara en-
tegre edilmesi say›labilir. Bu tip ça-
l›flmalar› yaparken ayn› zamanda

yaz›l›m›n› yapm›fl oldu¤umuz prog-
ramlar› kullanarak, yap›sal tasar›m
projeleri de haz›rlamaya devam edi-
yorduk. Tüm bu çal›flmalar s›ras›nda
bilgisayar bizler için kesinlikle bir
amaç de¤il sadece bir araçt›.Hiç
bir zaman onun bizi yönlendirmesini
düflünmüyor, biz ona hükmederek,
esasen iflin hamaliye k›sm›n› ona
yüklemeyi hedefliyorduk. Örne¤in
büyük denklem tak›mlar›n›n çözüm-
leri, çeflitli ard›fl›k yaklafl›m metotla-
r›na ait çözümlerin yap›lmas›, özel
de¤er problemlerinin çözümü vb.
Bilgisayar bu iflleri yap›p bizlere
vakit kazand›r›rken, bizler de de¤iflik
çözüm yöntemlerinin gelifltirilmesi,
veya üzerinde u¤raflt›¤›m›z yap› sis-
teminin en iyi flekilde tasarlanmas›
gibi mühendisli¤imizi her seferinde
gelifltirmeye yönelik uygulamalar
yap›yorduk. Hatta biraz daha ileri
giderek, basit bilgisayar program-
lar›n›n etkin kullan›m›na yönelik
uygulamadaki mühendislere de yol
gösterici çeflitli çal›flmalar da yap›-
yorduk. Örne¤in düzlemine dik yük-
ler alt›nda ›zgara çözümü yapan bir
bilgisayar program› ile çok katl› asi-
metrik yap›lar›n yatay yükler alt›nda
burulmadan kaynakl› ilave kesme
kuvvetleri de dahil çerçeve kesme
kuvveti da¤›l›mlar›n›,  bu ifli yapan
genel üç boyutlu analiz program-
lar›n›n sonuçlar› ile neredeyse üst
üste düflecek düzeyde elde edebi-
len çal›flmalar yapabiliyorduk. Yu-
kar›da özetlenen çal›flmalara yöne-
lik literatür taramas› yap›lmas›, çe-
flitli yönetmeliklerinin gözden geçi-
rilmesi gibi esasen iyi bir tasar›m

mühendisi olman›n temel flartla-
r›ndan biri olan kendi kendini gelifl-
tirme ve yenileme -yaflam boyu
e¤itim- ilkesini de zorunlu k›lmak-
tad›r. Bu tarzdaki çal›flma ve etkin-
likler, yap›sal tasar›m mühendisinin;
mesle¤ine hakim olmas›, mertebe
kontrolü yetisi kazanmas› dolay›s›y-
la da, yap›sal analiz ve/veya detay
hesaplar›nda kulland›¤› bilgisayar
program ç›k›fllar›n› yorumlayarak
sonuçlar›n do¤rulu¤u ya da yanl›fl
noktalar›n tespiti konusunda yeterli
tecrübeye ulaflmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Tüm bunlar›n yan›nda tabi ki,
en önemlisi yap›sal tasar›m mühen-
disinin belli bir süre, meslekte tecrü-
beli kiflilerin yan›nda çal›fl›p, onlar›n
tecrübelerinden yararlan›p, özellikle
de mesle¤e yeni bafllad›¤› y›llarda
can ve/veya mal kayb›na kadar gi-
debilecek olas› tasar›m hatalar›n›n
tecrübeli biri taraf›ndan engellen-
mesi bu iflin en can al›c› noktas›d›r.
Di¤er bir de¤iflle her meslekte ol-
du¤u gibi yap›sal tasar›m mühen-
disli¤inde de usta ç›rak iliflkisi flart
olup, aksi eflyan›n tabiat›na ayk›r›-
d›r.

Kendi kufla¤›m›zdaki say›lar› zaten
s›n›rl› olan mesle¤ine merakl› yap›-
sal tasar›m mühendislerinin bilgi-
sayara ve mesle¤e bak›fl aç›lar›n›
yukar›da özetlemeye çal›flt›m.
Bunun yan› s›ra  bizden bir yada iki
önceki kuflaklar da (60-70’li y›llar)
bu kez h›zlar› ve kapasiteleri çok
daha yavafl ço¤u basit el bilgisa-
yarlar› ile ama yine bizler gibi hatta
kendi dönemleri göz önünde tutul-
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Paket programlar›n geliflimi,
tasar›m mühendisli¤inin

geliflimine katk› sa¤l›yor gibi
gözükse de, tasar›m

mühendisinin geliflimini
genel olarak engellemifltir.



du¤unda bizlerden daha  da baflar›l›
olarak, ülkemizdeki  yap›sal tasar›m
mühendisli¤ine önemli katk›lar sa¤-
lam›fl ve oldukça kabiliyetli yap›sal
tasar›m mühendislerinin yetiflmesi-
ne de vesile olmufllard›r. Hatta da-
ha da önceki, bilgisayar ile hiç ta-
n›flmayan kuflaklar içerisinden de
yine kendi dönemleri göz önüne
al›nd›¤›nda çok yetenekli yap›sal
tasar›m mühendisleri ç›km›flt›r. Tüm
bunlara karfl›l›k, özellikle 1990 y›l-
lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ülke-
mizde yap›sal tasar›m projelerinin
haz›rlanmas›na yönelik bilgisayar
programlar›; analiz, detay hesaplar›
ve uygulama proje çizimleri dahil
paket fleklinde gelifltirilmeye bafl-
lanm›fl ve bu süreç olanca h›z›yla
günümüzde de devam etmektedir.
‹flte bu noktadan itibaren, ülkemiz-
deki yap›sal tasar›m mühendisle-
rinin gelifliminin önü kapanmaya
bafllanm›flt›r. Sözü edilen paket bil-
gisayar programlar›, bir çok yap› ta-
sar›m mühendisinin bir nevi opera-
törlük görevi üstlenmesine sebep
olmufltur. Bu da yukar›da belirtilen
niteliklerdeki tasar›m mühendisi
say›s›n›n art›fl›n› aç›k bir biçimde
yavafllatm›flt›r. Di¤er bir de¤iflle,
paket programlar›n geliflimi, tasar›m
mühendisli¤inin geliflimine katk›
sa¤l›yor gibi gözükse de, tasar›m
mühendisinin geliflimini genel ola-
rak engellemifltir. Nas›l olsa prog-
ram her fleyi yap›yor, benim baz›
fleyleri bilmeme, kendimi gelifltir-
meme ne gerek var gibi basit bir
anlay›fl mühendisler aras›nda ha-
kim olmaya bafllam›flt›r. Daha da
vahimi, son y›llarda, yönetmelikleri-
mize ilave edilmesi sebebiyle yavafl
yavafl ülkemizde de kullan›m› yay-
g›nlaflmaya bafllan›lan yap›sal ta-
sar›m mühendisli¤inin ileri düzey-
deki baz› konular›, örne¤in; lineer
olmayan sistemlerin statik ve dina-
mik analizleri (yük art›m yöntemiyle
ve/veya zaman tan›m alan›nda) vb.
gibi konu hakk›nda hem de belirli
bir düzeyin üstünde bilgi sahibi
olunmadan, bilgisayara verilerin

girilip sonuçlar›n›n do¤ru kabul edil-
mesi gibi basit bir yaklafl›m›n asla
mümkün olamayaca¤› özel yap›sal
tasar›m proje uygulamalar› da, pa-
ket programlar ile benzer düzende
yap›lmaya bafllan›lm›flt›r. Paket
program üreticileri do¤al olarak ken-
di ticari menfaatleri gere¤i, prog-
ramlar›n› de¤iflen yönetmeliklere
adapte ettiklerini belirterek, piya-
saya sürmektedirler. Bunun sonu-
cunda da ülkemizde henüz sa¤l›kl›
bir proje denetimi de yap›lamad›-
¤›ndan, bir çok hatal› proje uygula-
maya geçirilebilmektedir. Uzun y›llar
yap›sal tasar›m projelerinin  kontro-
lü ile de u¤raflan biri  olarak, sözü
edilen türdeki paket programlar ile
haz›rlanm›fl bir çok proje kontrol
etme imkan›na sahip oldum. Ne
yaz›k ki bu kontroller s›ras›nda; ge-
rek hesaplar gerekse uygulama için
haz›rlanm›fl çizim paftalar›nda çeflitli
düzeylerde bir çok hata tespit ettim.

Hatta zaman zaman bilgisayar prog-
ram›n›n yaz›l›m›nda da ortaya ç›kar-
d›¤›m hatalar da olmufltur. Ancak
kullan›c› hatalar›n›n yaz›l›m hatala-
r›ndan çok daha vahim sonuçlar
do¤uraca¤› aç›kt›r. Yukar›da özet-
lendi¤i gibi, konular›na hakim, bilgi-
sayar program›na girdi¤i verilerin
anlam›n› iyi kavram›fl, programdaki
her türlü büyüklü¤ün fiziksel anla-
m›n› bilen, yap› sistemlerinin mate-
matik modellerinin haz›rlanmas›
konusunda yeterli tecrübeye sahip,
ç›k›fl bilgilerini yorumlama yetisi de
kazanm›fl bir yap›sal tasar›m mü-
hendisi için kulland›¤› bilgisayar
program›nda bir tak›m hatalar olsa
da, onun burada bahsedilen tecrü-
beleri hatal› proje üretmesini engel-

leyecektir. Hatta o, program›n hata-
l› oldu¤u noktalar› ortaya ç›kar›p,
bu noktalarda özel baz› düzenle-
meler ile söz konusu program› proje
üretimi için rahatl›kla kullanabile-
cektir.
Ancak günümüzde uygulamadaki
durum genel olarak bunun tam tersi
fleklinde seyretmektedir.Yukar›da
da belirtildi¤i gibi hemen hiç yap›sal
tasar›m deneyimi olmayan mühen-
disler, sözü edilen paket program-
lar› kullanarak üstelik çok k›sa süre-
lerde ve kontrolsüz bir biçimde proje
üretmektedirler. Bu durum her fley-
den önce ülkemizdeki yap› güvenli-
¤ini aç›k bir biçimde tehdit etmek-
tedir. Bazen de ekonomik olmayan
çözümler sebebiyle, milli servet
kayb› oluflturmaktad›r. Dahas›, yap›-
sal tasar›m proje ücretlerinin yasal
olmamas›na ra¤men, afl›r› ölçülerde
düflürülmesine sebep olunarak hak-
s›z rekabet ortam› do¤rulmaktad›r.
Bundan da tabi ki en baflta tasar›m-
lar›na her zaman gerekli özeni gös-
teren ve daima ekip çal›flmas›n›
benimseyen tecrübeli mühendislik
gruplar› olumsuz etkilenmektedir.
Buna ba¤l› olarak bu gruplar›n için-
den ç›kabilmesi mümkün olan tasa-
r›m mühendisli¤i konusunda yete-
nekli baz› genç mühendislerin, özel-
likle ücret yetersizli¤i sebebiyle ya
flantiye mühendisli¤ine yönelmekte
ya da meslek alanlar› d›fl›na ç›kabil-
mektedirler.

Tümüyle haz›r paket bilgisayar prog-
ramlar› kullan›larak, yap›sal tasar›m
proje üretiminin sebep oldu¤u bu
yaz›da belirtilen olumsuzluklar›n gi-
derilebilmesi ancak sa¤l›kl› proje
denetiminden geçmektedir. Hali
haz›rda yap› denetim flirketleri için-
de yürütülmeye çal›fl›lan proje de-
netiminin yeterli oldu¤unu söylemek
ise mümkün de¤ildir. Sa¤l›kl› proje
üretim ve denetim sisteminin olufl-
turulmas›n›n yolu da, y›llard›r özlemi
çekilen ‘Yetkin Mühendislik’ meka-
nizmas›n›n yine sa¤l›kl› olarak iflle-
tilmesinden geçmektedir.
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Ülkemizde kiflisel bilgisayarlar›n da
yayg›nlaflmaya bafllad›¤›, 1980’li
y›llar›n ilk yar›s›ndan itibaren mü-
hendislik ofislerinde de yo¤un ola-
rak kullan›lmaya bafllan›lan, bilgi-
sayar teknolojisindeki h›zl› geliflme-
leri takiben, özellikle ifllemci h›zlar›
ve disk kapasitelerinin bafl döndü-
rücü h›zla artmaya bafllad›¤› 1990’l›
y›llardan itibaren de daha da etkin
olarak kullan›m›na devam edilen,
yap›sal analiz ve tasar›ma yönelik
bilgisayar programlar›n›n, ülkemiz-
deki yap›sal tasar›m mühendisleri-
nin geliflimi üzerinde olumlu etkile-
rinden çok daha fazla olumsuz etki-
lerinin oldu¤u  aç›k olarak görülmek-
tedir.

Mühendislik yaflam›ma bafllad›¤›m
1980’li y›llar›n ilk yar›s›ndan itiba-
ren, lisans ve lisans üstü e¤itimle-
rim s›ras›nda da yak›ndan ilgilendi-
¤im yap› mühendisli¤inde bilgisayar
kullan›m› konusunda etkin say›la-
bilecek çeflitli çal›flmalar yapt›m.
Bunlar› çok k›saca özetlemek gere-
kirse; yap›sal analiz ile ilgili çeflitli
bilgisayar programlar›n›n yaz›lmas›,
betonarme detay hesaplar› ile ilgili
bilgisayar programlar›n›n yaz›lmas›,
düfley yük ve yatay deprem analizi
sonuçlar› ile detay hesaplar›n›n bir-
lefltirilmesi, yap› mühendisli¤inin
çeflitli özel konular›nda (sonlu
elemanlar, lineer olmayan sistem-
ler, zemin-yap› etkileflimleri vb.)
gerekti¤inde alt programlar›n yaz›-
larak, bunlar›n ana programlara en-
tegre edilmesi say›labilir. Bu tip ça-
l›flmalar› yaparken ayn› zamanda

yaz›l›m›n› yapm›fl oldu¤umuz prog-
ramlar› kullanarak, yap›sal tasar›m
projeleri de haz›rlamaya devam edi-
yorduk. Tüm bu çal›flmalar s›ras›nda
bilgisayar bizler için kesinlikle bir
amaç de¤il sadece bir araçt›.Hiç
bir zaman onun bizi yönlendirmesini
düflünmüyor, biz ona hükmederek,
esasen iflin hamaliye k›sm›n› ona
yüklemeyi hedefliyorduk. Örne¤in
büyük denklem tak›mlar›n›n çözüm-
leri, çeflitli ard›fl›k yaklafl›m metotla-
r›na ait çözümlerin yap›lmas›, özel
de¤er problemlerinin çözümü vb.
Bilgisayar bu iflleri yap›p bizlere
vakit kazand›r›rken, bizler de de¤iflik
çözüm yöntemlerinin gelifltirilmesi,
veya üzerinde u¤raflt›¤›m›z yap› sis-
teminin en iyi flekilde tasarlanmas›
gibi mühendisli¤imizi her seferinde
gelifltirmeye yönelik uygulamalar
yap›yorduk. Hatta biraz daha ileri
giderek, basit bilgisayar program-
lar›n›n etkin kullan›m›n a yönelik
uygulamadaki mühendislere de yol
gösterici çeflitli çal›flmalar da yap›-
yorduk. Örne¤in düzlemine dik yük-
ler alt›nda ›zgara çözümü yapan bir
bilgisayar program› ile çok katl› asi-
metrik yap›lar›n yatay yükler alt›nda
burulmadan kaynakl› ilave kesme
kuvvetleri de dahil çerçeve kesme
kuvveti da¤›l›mlar›n›,  bu ifli yapan
genel üç boyutlu analiz program-
lar›n›n sonuçlar› ile neredeyse üst
üste düflecek düzeyde elde edebi-
len çal›flmalar yapabiliyorduk. Yu-
kar›da özetlenen çal›flmalara yöne-
lik literatür taramas› yap›lmas›, çe-
flitli yönetmeliklerinin gözden geçi-
rilmesi gibi esasen iyi bir tasar›m

mühendis i olman›n temel flartla-
r›ndan biri olan kendi kendini gelifl-
tirme ve yenileme -yaflam boyu
e¤itim- ilkesini de zorunlu k›lmak-
tad›r. Bu tarzdaki çal›flma ve etkin-
likler, yap›sal tasar›m mühendisinin;
mesle¤ine hakim olmas›, mertebe
kontrolü yetisi kazanmas› dolay›s›y-
la da, yap›sal analiz ve/veya detay
hesaplar›nda kulland›¤› bilgisayar
program ç›k›fllar›n› yorumlayarak
sonuçlar›n do¤rulu¤u ya da yanl›fl
noktalar›n tespiti konusunda yeterli
tecrübeye ulaflmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Tüm bunlar›n yan›nda tabi ki,
en önemlisi yap›sal tasar›m mühen-
disinin belli bir süre, meslekte tecrü-
beli kiflilerin yan›nda çal›fl›p, onlar›n
tecrübelerinden yararlan›p, özellikle
de mesle¤e yeni bafllad›¤› y›llarda
can ve/veya mal kayb›na kadar gi-
debilecek olas› tasar›m hatalar›n›n
tecrübeli biri taraf›ndan engellen-
mesi bu iflin en can al›c› noktas›d›r.
Di¤er bir de¤iflle her meslekte ol-
du¤u gibi yap›sal tasar›m mühen-
disli¤inde de usta ç›rak iliflkisi flart
olup, aksi eflyan›n tabiat›na ayk›r›-
d›r.

Kendi kufla¤›m›zdaki say›lar› zaten
s›n›rl› olan mesle¤ine merakl› yap›-
sal tasar›m mühendislerinin bilgi-
sayara ve mesle¤e bak›fl aç›lar›n›
yukar›da özetlemeye çal›flt›m.
Bunun yan› s›ra  bizden bir yada iki
önceki kuflaklar da (60-70’li y›llar)
bu kez h›zlar› ve kapasiteleri çok
daha yavafl ço¤u basit el bilgisa-
yarlar› ile ama yine bizler gibi hatta
kendi dönemleri göz önünde tutul-
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Paket programlar›n geliflimi,
tasar›m mühendisli¤inin

geliflimine katk› sa¤l›yor gibi
gözükse de, tasar›m

mühendisinin geliflimini
genel olarak engellemifltir.


