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Etkinlik Programı
16:30 Kayıt
17:00 Açılış Konuşması
17:15 TBDY 2018 Tasarım Felsefesi, Uygulama Zorlukları ve Çözüm Yaklaşımları
Mustafa Tümer Tan, İnş. Yük. Müh. / Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım

17:45 ProtaStructure 2019 ile TBDY 2018’e Uygun Projelendirme
Mustafa Tümer Tan, İnş. Yük. Müh. / Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım

18:45 Ara
19:15 ProtaStructure Ürün Ailesindeki Yenilikçi Özellikler

Mustafa Tümer Tan, İnş. Yük. Müh. / Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım
Altuğ Güler, İnş. Yük. Müh. / Yazılım Geliştirme Yöneticisi / Prota Yazılım

20:15 İnşaat Mühendisliğinde Dijital Dönüşüm ve ProtaBIM 2019

Mustafa Tümer Tan, İnş. Yük. Müh. / Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım
Altuğ Güler, İnş. Yük. Müh. / Yazılım Geliştirme Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım

20:45 Soru ve Cevap
21:00 Kapanış

Seminer Başlıkları
TBDY 2018 Tasarım Felsefesi, Uygulama Zorlukları ve Çözüm Yaklaşımları
Son yıllarda inşaat ve deprem mühendisliği alanındaki gelişmeler, Türkiye’de bina teknolojisinde
meydana gelen yenilikler ve yüksek binaların, deprem yalıtımlı binaların ve zayıf zemin koşullarında
yapılan kompleks binaların sayıca artması kaçınılmaz olarak bina deprem yönetmeliğinin kapsam ve
içeriğinde önemli değişikliklere gidilmesine neden olmuştur.
Bu bağlamda 2 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe giren Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
(TBDY 2018) içerdiği kurallar, modelleme teknikleri ve kısıtlamalar ile son yirmi yılda yapı ve deprem
mühendisliğindeki gelişmeleri de göz önüne alarak hazırlanmış oldukça geniş kapsamlı bir dokümandır.
Dolayısıyla yönetmelik kapsamında mühendislerin ve yazılım programlarının sahip olması gereken
kalite ve bilgi düzeyi daha da artırmıştır.
Bu seminerde TBDY 2018’de yer alan kavramlar, yöntemler ve çözüm yaklaşımları konusunda bilgi
sahibi olacaksınız.

ProtaStructure 2019 ile TBDY 2018’e Uygun Projelendirme
ProtaStructure, betonarme ve çelik yapıların modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, tasarımı ve detay
çizimleri konularında çözüm sağlayan bütünleşik bir mühendislik platformudur. Dolayısıyla, proje
sürecinin her aşamasında inşaat mühendislerinin verimliliğini üst düzeye taşıyan birbiriyle ilişkili çok
sayıda otomasyon aracını ve algoritmasını bünyesinde barındırmaktadır.
Bu oturumda mühendisler yeni ProtaStructure 2019’u canlı olarak deneyimleyecek, yeni bina
deprem yönetmeliğine uygun bina projelendirmelerinin nasıl tasarlanabileceğini detaylı olarak
öğrenebileceklerdir. Sunumda ana hatlarıyla TBDY 2018 destekli ProtaStructure 2019 ile yapı
sistemlerinin modellenmesi, sonlu elemanlar analizi ve tasarımı üzerinde durulacaktır.

ProtaStructure Ürün Ailesindeki Yenilikçi Özellikler
Bu oturumda ProtaStructure ürün ailesinde yer alan ProtaDetails ve ProtaSteel yazılımlarındaki
yenilikçi özellikler hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.
ProtaDetails 2019 ile TBDY 2018 şartlarına uygun hazırlanmış detay çizimlerini (kolon boyuna
donatılarının ortada bindirilmesi, boşluklu perdelerin detaylandırılması, perde kesit çizimleri gibi) ve
istinat duvarı çözümündeki yenilikleri öğrenebileceksiniz.
ProtaSteel ile bağlantı tasarım raporlarının nasıl oluşturulacağını, yapay zeka yazılımı IntelliConnect
ile sayıları bini bulabilen düğüm noktalarını tek tıklamayla bağlayarak çakışmasız ve imal edilebilir
bağlantıların nasıl otomatik olarak üretilebileceğini göreceksiniz..

İnşaat Mühendisliğinde Dijital Dönüşüm ve ProtaBIM 2019
Son yıllarda inşaat mühendisliğinde yaşanan dijitalleşme, sanal/artırılmış gerçeklik ve BIM (Building
Information Modeling) yaklaşımı inşaat sektörünü birçok disiplinle birlikte çalışacak şekilde
dönüştürmektedir.
Bu oturumda BIM yaklaşımının inşaat sektöründe kullanım pratiklerini, dijital dönüşüm kavramını ve
ProtaBIM’in kullanım mantığını detaylı olarak öğrenebileceksiniz.

Konuşmacılar
Mustafa Tümer Tan
İnş. Yük. Müh. / Ürün Yöneticisi / Prota Yazılım

Mustafa Tümer Tan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’den inşaat
mühendisliğinden 2003 yılında mezun oldu ve aynı üniversitede deprem
mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. 15 yıldan fazla bir süredir yapı
mühendisliği ve yazılım alanında çalışan Mustafa Tümer Tan, yapısal mühendislik
projeleri, sismik performans değerlendirmesi, güçlendirme ve depreme dayanıklı
tasarım gibi alanlarda uzmandır. Tan, 2004 yılından bu yana, yapısal ve yazılım
mühendisliği tasarımında yeni teknikler kullanılarak tasarlanan en gelişmiş
yapısal mühendislik yazılımı olan ProtaStructure’ın ürün yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca çok sayıda
araştırma makalesi ve bildirimin ortak yazarıdır.

Altuğ Güler
İnş. Yük. Müh. / Yazılım Geliştirme Yöneticisi / Prota Yazılım

Altuğ Güler 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitede deprem mühendisliği alanında
yüksek lisansını tamamladı. Sismik tasarımlar da dahil olmak üzere birçok yapısal
mühendislik projesinde yer alan Güler, 15 yıldan fazladır Prota Yazılım’da ar-ge
çalışmalarını yürütmektedir.

