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Sorumlulukların 

Sınırlandırılması 

Dokümantasyon, yazılım ve kullanım hatalarından kaynaklanan kayıplardan dolayı 

Prota sorumlu tutulamaz. 

Prota Lisans Anlaşması koşullarına ek olarak; 

• Dokümantasyonun ve yazılım tarafından üretilen sonuçların kontrol 
edilmesi, 

• Yazılımı kullanan veya kullanımını yöneten kişilerin gerekli teknik vasıflara 
sahip olduğundan emin olunması, 

• Yazılımın, kullanım kılavuzları ve dokümantasyona uygun şekilde 
kullanıldığından emin olunması, 

kullanıcının sorumluluğundadır. 

 

Telif Hakları ProtaStructure, Prota Yazılım A.Ş.’nin tescilli markasıdır ve yazılımın tüm hakları 

PROTA Yazılım A.Ş. firmasına aittir. Tüm program dokümantasyonları, eğtim ve 

kullanım kılavuzları veya herhangi bir program bileşeni hiçbir nedenle 

kopyalanamaz ve lisans sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz. 

 

Markalar ProtaStructure®, ProtaDetails®, ProtaSteel® ve ProtaBIM®, Prota Yazılım A.Ş.’nin 

tescilli markalarıdır. Prota logosu Prota Yazılım A.Ş.’nin tescilli markasıdır.  
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Giriş 

ProtaStructure programını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, temel bilgiler vererek programı 

hızlıca kullanmaya başlamanızı amaçlamaktadır. Buradaki adımları takip ederek basit bir model 

oluşturmayı, analiz yapmayı ve sonuçları görüntülemeyi başaracaksınız. 

Kullanıcı Arayüzü 

ProtaStructure kullanıcı arayüzünde yer alan çeşitli bileşenler aşağıda görülmektedir. 

 

ProtaStructure, birden fazla pencerede aynı anda modelleme yapılmasına izin vermektedir. 

Bilgisayarınızın belleğine ve modelinizin büyüklüğüne bağlı olarak istediğiniz kadar pencere açabilirsiniz. 

Modelleme, plan görünüm penceresinde yapılabildiği gibi 3-B görünüm pencerelerinde de yapılabilir. 

Yapısal Eleman Araçları 
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Betonarme ve çelik elemanların modelleme ve tasarım işlemlerini yapmanızı sağlayacak araçlar kullanıcı 

arayüzünde mantıksal şekilde ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Model sekmesindeki ikonları kullanarak 

modelinizi oluşturabilir ve Tasarım sekmesindeki ikonları kullanarak da projenizi tasarlayabilirsiniz. 

Aktif Pencere Ayarları ve Görsel Sorgulama 

Her bir modelleme penceresinin görünüm ayarları ayrı ayrı ayarlanabilir. Görünümler en son 

bırakıldıkları ayarlarla ve kamera pozisyonuyla kaydedilir ve bir sonraki program açılışında geri getirilirler. 

Böylece, ProtaStructure grafik editöründe en son bıraktığınız gibi çalışmaya devam edebiliriz.  

Görüntü sekmesi altında yer alan Görsel Sorgulama ikonunu tıkladığınızda Aktif Pencere Ayarları ve 

Görsel Sorgulama penceresi ekrana gelecektir. 

 

Görsel Sorgulama 

Tasarım durumu, malzeme tipleri, kiriş duvar yükleri vb. çeşitli kriterleri farklı renklerle tarayarak  modeli 

incelemenize olanak tanır. Modellemenin doğruluğunu kontrol etmek amaçlı çok kullanışlı görsel bir 

araçtır. Görsel Sorgulamaya ait sık kullanılan opsiyonlar ayrıca araç çubuğunda da bulunmaktadır. 

Sahne Ayarları 

Grafik modelleme motoruna ait ileri düzey sahne ayarlarını yapmanızı sağlar. 

Görüntü Filtreleri 

Yapısal nesneleri Kat, Aks veya Eleman Tipi bazında filtrelemenizi sağlar. 

Kolon, Kiriş ve Döşeme Plan Görünümü 

Herhangi bir plan görünümü aktif iken, o pencereye özgü olmak üzere ilgili eleman tipine özel çeşitli 

çizim ayarlarını açıp kapatmanızı sağlar. 
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Katman Araçları 

Görüntü sekmesi altında yer alan ikonları kullanarak yapısal elemanları geçici olarak görüntüden 

kaldırabilirsiniz. Ayrıca katmanları kapatıp, açabilir, renk, çizgi tipi vb. özelliklerini düzenleyebilirsiniz. 

 

Katman ve Renk Ayarları  
 

Katmanları kapama ve açma, isimlerini değiştirme, renk, 

şeffaflık, çizgi tipi, çizgi kalınlığı, font tipi ve yüksekliği 

gibi değişkenleri ayarlamanızı sağlar.  

Aks Katmanları 
 

Aks katmanlarını açıp kapatabiliirsiniz. 

Kolon Katmanları 
 

Kolon katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Perde Katmanları 
 

Perde katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Kiriş Katmanları 
 

Kiriş katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Döşeme Katmanları 
 

Döşeme katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Asmolen Döşeme Katmanları 
 

Asmolen döşeme katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Döşeme Hesap Aksı Katmanları 
 

Asmolen döşeme katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Donatı Katmanları  
 

Donatı katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Temel katmanları 
 

Temel katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Döşeme Yük Katmanları 
 

Döşeme yük katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Düzlem Tanımı Katmanları 
 

Düzlem tanımı katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Gizli Aks Katmanları 
 

Gizli aks katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Bölme Duvar Katmanı 
 

Bölme duvar katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 

Yazı Katmanları 
 

Yazı katmanlarını açıp kapatabilirsiniz. 
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Komut Satırı 

ProtaStructure ekranının alt bölümünde yer alan Komut Satırı alanını kullanarak istenilen komuta kısa 

bir süre içerisinde ulaşılabilmektedir.  

Komut Satırında örneğin ‘kolon’ yazdığınızda kolon komutu ile ilgili seçenekler aktif hale gelecek ve 

seçiminizin ardından araç çubuğunda ilgili yer açılacaktır. 

Yeni Proje Oluşturma 

1. ProtaStructure’ı çalıştırın. Karşınıza Başlangıç Sayfası penceresi gelecektir. Bu penceredeki 

alanları mevcut bir projeyi açmak veya yeni bir proje oluşturmak için kullanabilirsiniz.  

2. Başlangıç Sayfası’ndaki Proje Aç butonuna basınız. 

 

3. Yeni Proje  butonuna basın ve aşağıda gösterildiği gibi proje kodunu girin. 
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4. Yeni proje adını girdikten sonra standart şablonların yer aldığı hemen alttaki Şablonlar :  

bölümünden isteğinize uygun şablonu seçiniz. Şablonlar, tasarım kodları, malzeme özellikleri, 

eleman tasarım ayarları vb. varsayılan model parametrelerini hızlı bir şekilde oluşturabilmek 

için kullanılmaktadır. 

5. Dilerseniz Projeler kutucuğunu tıklayarak da mevcut bir projedeki ayarların güncel projenizde 

kullanılmasını sağlayabilirsiniz.  

6. Türkiye (TS 500, TBDY2018) şablonunu seçin ve Tamam butonunu tıklayın.  

7. Bu işlem, varsayılan Proje Dizini içerisinde otomatik olarak aynı adlı bir klasör oluşturacaktır. Bu 

modele ait tüm veriler bu projeye ait klasör içerisinde kaydedilecektir. 

8. Plan görünümü gösteren boş bir model penceresi otomatik olarak yüklenecektir. 

 

9. Burada varsayılan grid aralığı 1 metredir ve asal gridler her 5 metrede koyu renkle 

gösterilmiştir. 

10. Varsayılan değerleri  Bina sekmesinde yer alan  Görünüm Ayarları   yardımıyla 

değiştirebilirsiniz. 
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Not: Modelinizi oluştururken tekrar Şablonlar penceresine tekrar ulaşmak isterseniz Bina sekmesinde 

yer alan Proje Şablonları   ikonuna tıklayınız. Tercihler penceresi ekrana gelecektir. 

 

Nesne Seçim Yöntemleri  

Herhangi bir yapısal eleman girilmiyorsa, grafik editör varsayılan olarak seçim modunda olacaktır. 

1. Elemanı seçmek için üzerine gelerek sol tıklayın. Seçili elemanlar aynı zamanda Yapı Ağacı’nda 

da seçili hale gelecektir. 

2. Birden fazla eleman seçmek için seçim işlemi sırasında CTRL tuşunu basılı tutun. CTRL tuşu basılı 

iken elemana tekrar tıklarsanız seçili eleman seçim kümesinden çıkarılacaktır. 

3. Elemanları doğrudan Yapı Ağacı’ndan da seçebilirsiniz. 

4. Soldan sağa doğru sürükleyerek bir dikdörtgen kutu oluşturun. Sol tuşu bıraktığınızda, tümüyle 

kutu içerisine giren tüm elemanlar seçilmiş olacaktır.  

5. Sağdan sola doğru benzer şekilde sürüklediğinizde ise tümüyle kutu içerisine giren veya kutunun 

sınırları ile kesişen tüm elemanlar seçilmiş olacaktır. 

6. Bir eleman seçiliyken sağ tıkladığınızda, o eleman üzerinde yapabileceğiniz işlemleri gösteren bir 

içerik menüsü göreceksiniz, örneğin Özellikler, Sil vb. 

7. Klavyeden ESC tuşuna bastığınızda eleman seçimi iptal olacaktır. 
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Zoom ve Pan İşlemleri 

Zoom Kapsam   Seçili eleman elemanları ekrana sığdıracak şekilde büyütür.  Eğer seçili bir 

eleman yoksa mevcut tüm elemanlar ekrana sığdırılacaktır.  

Zoom Geçmiş   Önceki görünüme yakınlaştırır. 

Zoom Pencere   Ekranda çizilen dikdörtgenin içerisinde kalan alanı ekrana sığdırır.  

Zoom In (Yaklaş)  İşaretleyicinizin tekerleğini yukarı kaydırın. 

Zoom Out (Uzaklaş)  İşaretleyicinizin tekerleğini aşağı kaydırın. 

Pan (Kaydır)   İşaretleyicinizin tekerleğine bastırarak kaydırın. 

Aksların Tanımlanması 

Model oluşturmada ilk adım aksları tanımlamaktır. Aks kesişimleri elemanların yerleştirileceği düğüm 

noktalarını oluşturacaktır. Bu nedenle aksların doğru şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 

Birbirine çok yakın aks tanımlamalarından kaçınılmasında yarar bulunmaktadır.   

ProtaStructure’da Akslar 3 farklı yöntemle oluşturulabilir:  

1. Aks butonu ile akslar birer birer oluşturulur.  

2. Referans Çizim ile akslar DXF çizim dosyasından getirilir.  

3. Ortogonal Aks Editörü ile hızlıca bir aks sistemi oluşturulur.  

Aks Tanımlama Araçları  

Aksların birer birer oluşturulması programın Dinamik Veri Girişi Sistemi kullanılarak kolayca yapılır. 

Model sekmesinde yer alan Aks   ikonuna tıklayın. Aksların tanımlanmasında  kullanılabilecek farklı 

yöntemler mevcuttur: 
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  İki Noktalı Aks Yerleşimi aksın başlangıç ve bitiş noktalarına 

tıklayarak düz çizgi şeklinde bir aks oluşturmanızı sağlar. 

  Çok Noktalı Aks Yerleşimi çok sayıda segmentten oluşan tek bir 

aks oluşturmanızı sağlar. 

  Yay Aks Yerleşimi aksın başlangıç ve bitiş noktalarına tıklayarak ve 

ardından yarıçapı girerek eğrisel bir aks oluşturulabilir. 

 

1. İki Noktalı Aks Yerleşimi girişinin seçili olduğundan emin olun.  

2. İmlecinizi ızgara kesişimlerinden herhangi birine getirin. “Grid 

Kesişimi“ tutma noktası görünecektir.  

3. Sol tıklayıp bırakarak başlangıç noktasını belirleyin. İmlecinizi, 

aksın bitiş noktasını belirlemek için hareket ettirdikçe bir bant 

görünecektir. 

 

4. Bant görünür haldeyken, uzunluk (L) ve aktif X ekseni ile açısı da dinamik olarak görünecektir. 

Bunun yanı sıra yerel koordinat sistemine göre bağıl mesafeler olan ∆x ve ∆y de gösterilecektir.  

5. Dinamik Veri Girişi ile uzunluk (L) verisini girmek için F2’ye basınız. 

6. Açı verisini elle girmek için TAB tuşuna basınız.  

7. Metin kutusuna bir değer girildiyse, ilgili parametre kilitlenecektir. ESC tuşuna basarak veya kilit 

ikonu üzerine tıklayarak kilidi açabilirsiniz. 

8. Eğer bir metin kutusu kilitliyse ve F2 veya ENTER tuşlarına basılmışsa, DIS devre dışı kalacaktır. 

Ancak, bant halen aktiftir ve işlem kilitli parametreler ile devam etmektedir.  

9. Eğer metin kutularının ikisi de kilitliyse, ENTER tuşuna basmak işlemi onaylayacaktır ve aday 

nokta otomatik olarak yakalanmış olacaktır. 
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10. Metin kutularının her ikisinde de kısayol veri girişini kullanabilirsiniz: Uzunluk < Açı veya  

DeltaX, DeltaY.  

11. Bu tanımlama yöntemleriyle TAB tuşunu kullanarak bir kutudan diğerine geçmeye gerek 

bulunmamaktadır. 

  

Uzunluk ve açı belirlendikten sonra, ENTER’a basarak bitiş noktasını onaylayabilirsiniz. 

 ikonuna tıklayıp, art arda noktaları belirleyerek çoklu segmentten oluşan bir aks oluşturmayı 

denebilirsiniz.     

Uzunluk ve açı belirlendikten sonra, ENTER’a basarak bitiş noktasını onaylayabilirsiniz. 

 ikonuna tıklayıp, art arda noktaları belirleyerek çoklu segmentten oluşan bir aks oluşturmayı 

denebilirsiniz.     
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Daha önce anlatıldığı gibi F2, TAB, ENTER tuşlarına basarak hedef noktaları belirleyiniz. 

ESC’ye basmak yapılan işlemi geri alacaktır. Eğer parametreler kilitliyse, önce Dinamik Veri Girişi kilidi 

açılacak ve işlem iptal edilecektir. Eğer sürekli seçme komutu aktifse, ESC ile seçili noktalar bırakılacaktır.  

İşlemi sonlandırmak için sağ tıklayın veya ENTER tuşuna basarak aksı yerleştirin.  

 

“Aks” penceresi açıldığında, aks oluşturma modundasınız demektir. Bu nedenle aks oluşturma işlemini 

bitirmek için pencereyi kapatın. Bu işlem, tüm elemanların özellikler pencereleri için geçerlidir.  
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Aksların ve Yapısal Elemanların Mimari Çizimden İthal Edilmesi  

Not: Bu bölüm isteğe bağlıdır. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız bir DXF çizimine ihtiyacınız olacaktır. 

Akslar,  Bina sekmesinde yer alan Referans Çizim ikonunu            tıkladığınızda ekrana gelen Kat Referans 

Çizimi penceresi kullanılarak DXF çizimlerinden ithal edilebilir.    

1. Kat Referans Çizimi penceresinden Ekle’yi tıklayın. 

 

2. Bir DXF dosyası seçin ve Aç’ı tıklayın.  

3. Birim hücresini tıklayarak DXF çizimini hazırlamakta kullanılan birimi seçiniz. 

4. Kat No hücresini tıklayarak DXF çizimini eklemek istediğiniz katı seçin.  Kat Referans Çizimi 

penceresinde Ekle’yi tıklayarak farklı katlara farklı DXF çizimlerini ekleyebilirsiniz. 

5. Taşı ikonunu kullanarak yüklediğiniz DXF çizimini çizim alanında istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. 

Aktif hücresini tıkladığınızda ise referans çizim olarak yüklediğiniz DXF çizimi plan penceresinde 

görüntülenecektir. Referans çizimin 3-B model penceresinde de görüntülenmesini istiyorsanız 

bu durumda 3D hücresindeki kutucuğu da işaretlemeniz gerekmektedir.  
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Eklediğiniz DXF çizimini Kaldır ikonunu kullanarak kaldırabilirsiniz. 

Model sekmesinde yer alan Aks ikonunu kullanarak, referans çizim üzerindeki noktaları tutup takip 

ederek aksları kolaylıkla oluşturabilirsiniz. 

6. Model ekranına geri dönmek için Tamam’ı tıklayın. Referans Çizim gölge katman şeklinde 

gösterilecektir. Eğer yapısal elemanları doğrudan DXF dosyasından ithal ederek projenize 

aktarmak istiyorsanız tekrar Referans Çizim ikonunu tıklayınız.  

7. Kat Referans Çizimi penceresinde İçe Aktar ikonunu tıklayınız. 

 

8. Ekrana gelen DXF İthal penceresinde DXF çiziminden aktarımını yapabileceğiniz tüm yapısal 

elemanlar ve bu yapısal elemanların ilgili katmanları listelenecektir. 
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Ekle sütununda DXF çiziminden aktarımını yapmak istemediğiniz yapısal elemana ait kutucuktaki işareti 

kaldırarak o yapısal elemanın DXF çiziminden aktarımına engel olabilirsiniz.  

ProtaStructure’da aks, kolon, perde, kiriş ve döşemelerin mimari çizimden aktarımını yapabilirsiniz. 

9. Aktarmak istediğiniz yapısal elemanların seçimini yaptıktan sonra “İçe Aktar” butonuna basarak 

aktarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  

Ortogonal Aks Editörü 

Şimdi yeni bir model oluşturmak için gerekli aks sistemini oluşturmakla başlayalım. Tek seferde birden 

fazla aks oluşturmak için Ortogonal Aks Editörü kullanacağız.  

Oluşturmuş olduğunuz tüm aksları seçin ve Sil tuşuna basın ( ya da sağ tıklayarak Sil’i seçin)   

1. Model sekmesinde yer alan Ortogonal Aks Editörü  ikonuna tıklayın. 

Pencerenin altında yer alan durum çubuğuna baktığınızda, bir referans noktası seçerek devam etmenizin 

belirtildiğini göreceksiniz. 

 

2. Grafik editörde bir asal Grid Kesişimini işaretleyiniz. 

 

Ortogonal Aks Editörü penceresi açılacaktır. Yön 1 aksları yatay olarak alfabetik etiketlerle (aşağıdan 

yukarıya doğru sıralı olarak) yerleştirilecektir. Yön 2 aksları ise dikey olarak rakamsal etiketlerle (soldan 

sağa doğru sıralı olarak) yerleştirilecektir.  

3. Varsayılan değerleri kabul ederek Tamam düğmesine tıklayın. 

 

Burada yer alan varsayılan değerler kullanıldığında yatay ve düşey akslar, 5 m aralıklarla oluşturulmuş 

olacaktır.  
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Betonarme Kolonların Tanımlanması 

1. Model sekmesinde yer alan Kolon ikonuna       tıklayın.   

Aşağıda gösterildiği gibi varsayılan b1, b2 ölçülerini ve e1, e2 dış merkezlik değerlerini kullanın. Dış 

merkezlik değerleri kolonun geometrik merkezinden ölçülür. 

           

  Kesit Yöneticisi düğmesini tıklayarak Kolon Kesitleri penceresini açabilirsiniz.  

Bu pencerede Betonarme poligon ve dairesel kesitler atayabileceğiniz gibi Çelik ve Kompozit kesitleri 

de Profil Kütüphanesi yardımıyla seçebilirsiniz.  

Çelik kolonlar, Model sekmesinde yer alan  ikonuna tıklayarak hızlıca tanımlanabilir. 

 

2. Aks kesişimlerine tıklayarak kolonları yerleştirin.  

b2 

e1 

e2 

b1 

Kolon Geometrik 

Merkezi 

1 Yönü Aksı 

2 Yönü Aksı 

Kolon 

Yerleşim 

Noktası 
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Aks kesişimlerinin etrafında işaretleyicinizi sürükleyip bir kutu oluşturarak birden fazla kolon 

yerleştirilebilir.  

3. 2 yöntemden istediğinizi kullanarak, aşağıda gösterilen yerlerde 10 adet kolon oluşturun.  

 

Perde Duvarların Tanımlanması 

1. Model sekmesinde yer alan Perde ikonuna  tıklayın. Perde penceresi açılacaktır.  

Varsayılan perde kalınlığını ve dışmerkezlik değerlerini b = 25 cm ve e = 0 cm olarak kullanabilirsiniz. 

Parametreler aşağıdaki çizimde perde plan görünümü üzerinde açıklanmıştır. 

 

2. Başlangıç ve bitiş noktalarını seçerek 3 adet perde oluşturun. 

Aşağıdaki görünüm oluşacaktır. 

i j 

b e 

Yerleşim Aksı 

Yerleşim Noktaları 
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Betonarme Kirişlerin Tanımlanması 

1. Model sekmesinde yer alan Kiriş ikonuna    tıklayın. Kiriş penceresi açılacaktır.  

 

 

delZ-I 
delZ-J 

i 

j 

Kat Seviyesi 

  e-z 

h 

e 

Kat Seviyesi 

I J 

b e 

Yerleşim Aksı 

Yerleşim Noktaları 
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Mafsal Durumları ikonuna ardı ardına tıklayarak kiriş uçlarına mafsal tanımı yapabilirsiniz. Butona her 

tıkladığınızda farklı uçlara veya her iki uca birden mafsal atanacaktır.   

e değeri  kirişin ortasından geçen çizginin, kirişin tanımlandığı aksa mesafedir. “e” değerine 0 

girdiğinizde kiriş aksa ortalı bir biçimde yerleşir.   

2. Kiriş özelliklerinde yukarıdaki gibi varsayılan değerleri kullanın: b = 25 cm ve h = 50 cm.  

 

3. Kiriş oluşturmak için aks kesişimlerine tıklayarak kirişin başlangıç ve bitiş noktalarını belirtin.  

 

4. Yukarıda gösterilen iki kirişi oluşturduktan sonra sağ tıklayarak kiriş oluşturma işlemini 

sonlandırın.  

Kiriş oluşturmak istediğiniz alanda işaretleyicinizi sürükleyerek oluşturacağınız bir kutu ile birden fazla 

kiriş oluşturabilirsiniz. Kolon ve perdeler arasında kirişler otomatik olarak oluşacaktır.  

 

5. Yukarıda gösterildiği gibi kolon ve perdelerin etrafında tıklayıp sürükleyerek bir kutu oluşturun. 

Yedi adet kiriş oluşturulacaktır.  

 

6. Diğer kirişleri de yukarıda anlatılan yöntemlerin herhangi birini kullanarak oluşturun.  
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Toplamda 18 adet kiriş oluşturulduğundan emin olmak için Yapı Ağacındaki Kirişler bölümünü kontrol 

ediniz. 

7. Şimdi de A/3 ve B/4 aks kesişimleri arasında yay şeklinde bir kiriş oluşturacağız. 

8. Kiriş Özellikleri penceresinde Yay Kiriş ikonuna  tıklayın. 

9. Önce A/3 aks kesişimine daha sonra B/4 aks kesişimine tıklayın (kiriş başlangıç ve bitiş noktaları).  
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10. Yay kirişin L uzaklığını işaretleyicinizi hareket ettirerek belirleyebilirsiniz. Kirişin ön izlemesi 

otomatik olarak gri renkte gösterilecektir. 

 

11. F2 tuşuna basarak Dinamik Veri Girişini aktif hale getirin ve L uzaklığını -150 cm  olarak girin. 

Girilen değeri kabul etmek için ENTER’a basın. 
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Akıllı Eleman Noktalarıyla Kiriş Tanımlama  

Not: Bu bölüm isteğe bağlıdır ve hazırlanılan modelin bir parçası olmayacaktır.  

Kiriş tanımlama modundayken; Kiriş, Perde ve kolon elemanları üzerinde Akıllı Eleman Noktaları 

belirecektir. Tali kirişler akıllı nokta yakalama yöntemi ile kolayca oluşturulabilirler (aks oluşturmaya 

gerek bulunmamaktadır). 3-B görünümde bu noktalar elemanlar üzerinde 3 boyutlu konumları dikkate 

alınarak gösterilecektir. 

1. Kiriş ikonuna tıklayın ve imleci ana kiriş üzerine getirin. Yakalama noktaları 0.25L, 0.33L, 0.5L, 

0.67L, 075L olarak gösterilecektir. 

 

0.67L’ye tıklayarak tali kirişin başlangıç noktasını belirtin. 

2. İmleci hedef kirişin üzerine getirin. 

 



Sayfa - 25 

 

0.25L, 0.33L, 0.5L, 0.67L, 075L ve Dik noktaların Akıllı Noktalar olarak göründüğüne dikkat edin. 

İstediğiniz noktayı tali kirişin bitiş noktası olarak seçin. Yeni bir kiriş oluşturulacaktır  

Akıllı noktaların herhangi birinin üzerindeyken F2 tuşuna basarak Dinamik Veri Girişini aktif hale 

getirebilirsiniz. Böylece, kirişin başlangıcından olan net mesafeyi tam olarak belirtebilirsiniz. 

 

İmleç kiriş çizgileri üzerindeyken CTRL tuşuna bastığınızda Polar İzleme aktif olacaktır. 

Böylece 10 cm artış aralıklarıyla kiriş üzerinde bir nokta yakalayabilirsiniz. 

 

Eleman Dış Merkezliklerinin Ok Tuşlarıyla Ayarlanması 

Yapısal elemanların aksa basışlarını belirten dış merkezlikleri, ilgili eleman veya elemanları seçtikten 

sonra klavyeden sağ, sol, yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. 
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1. S4 kolonunu seçiniz.  

2. Sağ ok tuşuna ( → ) basarak kolonu sağa doğru hareket ettiriniz.  

3. Kolon özelliklerinin yüklenmesine gerek yoktur. 

4. Klavyede aşağı / yukarı oklara her basışınızda elemanın hareket ettirildiği mesafeyi ayarlamak 

için; Bina sekmesinde yer alan Görünüm Ayarları ikonuna   basınız.  

5. Ekrana gelen Tercihler formunda Genel başlığını tıklayınız. 

 

Elemanın hareket ettirildiği mesafeyi Eleman Kesit Dış Merkezlik Adımı bölümünden ayarlayabilirsiniz . 

(varsayılan değer 2.5 cm’dir). 
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Döşemelerin Tanımlanması 

1. Döşeme ikonuna  tıklayın. Döşeme penceresi açılacaktır. 

2. Tip kutusuna tıklayın Tüm Döşeme Tipleri açılır menüde şekildeki 

gibi görünecektir. 

3. Döşeme tipleri, TS 500 çizelge 11.1’den alınmıştır ve moment 

katsayıları metoduna göre olarak doğru donatı oranı elde etmek için 

kullanılır. 

4. Döşeme  Tipi’ni 1 olarak seçin. Bu modelin oluşturulmasını 

kolaylaştırmak amacıyla, tüm döşemelerin döşeme tipini 1 olarak 

bırakacağız. ProtaStructure’da plak döşemelerin tümü 

oluşturulduktan sonra, doğru döşeme tipini otomatik olarak 

belirleyebilen bir özellik bulunmaktadır. 

5. Döşeme kalınlığını h = 12 cm ve Beton Örtüsü = 1.5 cm olarak girin. 

6. Yükler sekmesinde, Sabit Yükler = 0.15 t/m2 ve Hareketli Yükler = 

0.2 t/m2 olarak girin. 

7. Sabit yüklerin farklı tipleri Bina sekmesinde yer alan Döşeme Ek Düşey Yük Kütüphanesi ikonu  

yardımıyla tanımlanabilir. 

 

8. Döşeme oluşturmak için kiriş ile çevrili olan bölgeye imleci getirerek sol tıklayın. 

9. Tanımlanan döşeme, döşeme kırılma çizgileri ile birlikte oluşturulacaktır. 
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10. Aşağıdaki planı elde edecek şekilde 7 adet döşeme daha oluşturunuz. 
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Döşeme Kenar Çizgileri 

Not: Bu bölüm de isteğe bağlıdır ve hazırladığımız modelin bir parçası olmayacaktır.  

Döşeme kenar çizgisi, düzgün olmayan döşeme şekilleri oluşturmakta kullanılabilir.  

1. Model sekmesi altında Döşeme / Kolon Kenarı bölümünde yer alan 

Poligon ikonuna tıklayın. 

2. Konsol döşemenin kenarlarını belirlemek için art arda köşe 

noktalarına tıklayın. 

 

3. Döşeme kenar çizgilerinin tanımlanması çok noktalı aksların tanımlanmasına benzemektedir.  

4. Son noktaya gelindiğinde işlemi sonlandırmak için işaretleyicinizin sağ tuşuna basınız ve Bitir 

seçeneğini işaretleyiniz. Döşeme kenar çizgileri çizilmiş olacaktır. 

 

Döşeme kenar çizgisini tanımladıktan sonra döşemeyi tanımlamak için: 

1. Döşeme ikonuna  tıklayın. Döşeme penceresi açılacaktır.  

 

2. Yerleşim bölümünde Kiriş Bölgesi’nin seçili olduğuna emin olun. Döşeme kenar çizgisi içerisinde 

herhangi bir yere tıkladığınızda yeni bir döşeme oluşacaktır. 
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Not: Düzenli geometriye sahip konsol döşemeler için, döşeme kenar çizgileri kullanmak yerine döşeme 

özelliklerinden Tip 12 kullanılarak konsol döşemenin tanımlanması daha uygun olacaktır. 

Yeni Model Pencerelerinin Oluşturulması  

ProtaStructure, birden fazla pencerede aynı anda modelleme yapmaya imkân tanımaktadır. Her bir 

model penceresinde farklı bir aktif kat ayarlanabilir. Sahne ayarları, görsel sorgulama ve görüntü filtreleri 

her görünümde farklı olabilir ve tüm bu ayarlar model penceresi ile birlikte kaydedilir. Programın bir 

sonraki açılışında en son görüntü ayarları, kamera ve pencere pozisyonları geri getirilir. 

1. Yapı Ağacındaki Pencereler başlığı üzerine gelerek sağ tıklayın ve 3B Fiziksel Model’i seçin. 

 

Yeni bir 3-B model penceresi açılacaktır.  

2. Ekranın üstünde Pencereler sekmesinde yer alan Pencereleri Dikey Döşe ikonuna   tıklayın.  

O ana kadar açılmış tüm model pencereleri otomatik olarak ana program penceresine yan yana 

sığdırılacaktır. 
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3-B model penceresinde, planda olduğu gibi mevcut elemanları seçip değiştirebilir ve yeni elemanlar 

tanımlayabilirsiniz. 

3. 3-B model penceresinde yay kirişi seçin. Plan model penceresinde de aynı elemanın seçili hale 

geldiğine dikkat edin. 

İçerik menüsünü açmak için Sağ tıklayın ve Özellikler ‘i seçin. 

Kirişin derinliğini h = 60 cm olarak değiştirin. 

Güncelle’ye tıklayın ve Kapat’a basarak kiriş özelliklerini kapatın. 

Katların ve Bina Parametrelerinin Tanımlanması  

Bitmiş model 4 katlı bir bina olacaktır. Şimdi diğer katları ekleyeceğiz.  

1. Bina sekmesinde yer alan Kat İşlemleri ikonuna tıklayın ve Yeni Kat Ekle’yi seçin.  
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Toplam Kat Adedi = 4 girin. 

2, 3 ve 4. katlar otomatik olarak oluşturulacaktır. Şimdi kat bilgilerini düzenleyeceğiz. 

2. Bina sekmesinde yer alan Kat İşlemleri ikonuna tıklayın ve Kat Bilgileri Düzelt’i seçin. 

 

CTRL tuşuna basılı tutarak 1, 2 ve 3. katları seçin ve “Seçilenleri Benzer Tanımla” butonuna tıklayın. 

 

 

Bu işlem, 1, 2 ve 3. katların birbirinin benzeri olacağı anlamına gelir. Kat 1’de girilmiş olan yapısal 

elemanlar Kat 2 ve Kat 3’e otomatik olarak kopyalanacaktır. Benzer katlardan herhangi birinde yapılan 

bir değişiklik (yük, boyut vb.) ise diğer benzer katlarda da otomatik olarak uygulanacaktır. 

3. Tamam’a tıklayın ve 3 boyutlu görüntü ekranında 1, 2 ve 3. katlarda aynı elemanların 

göründüğüne dikkat edin. 

 

4. Kat 4’te herhangi bir eleman bulunmamaktadır. Bu kattaki elemanları manuel türetme 

yöntemiyle oluşturacağız. 
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5. Birinci kat güncel olarak seçiliyken Yapı Ağacında Katlar’ın üzerine gelerek sağ tıklayın ve Kat 

Bilgileri Türet’i seçin. 

 

Kopyalanacak Kat bölümünden, Kat 1’i, Türetilecek Kat bölümünden de Kat 4’ü seçin.  

Tamam butonuna bastığınızda elemanlar zemin kattan çatı katına kopyalanmış olacaktır.  

6. Kapat’a tıklayın ve elemanların Kat 4’te oluşturulmuş olup olmadığını kontrol edin.   

 

7. Yapı Ağacı’nda Kat 4’e çift tıklayarak plan görünümünde Kat 4 planına geçiş yapın.  

Çatı katı olduğu için asansör boşluğunda yeni döşeme oluşturun.  

ESC tuşuna basarak daha önce seçili tüm elemanlardan seçimi kaldırın.  

8. Plan görünümüne gelerek herhangi bir noktaya sağ tıklayıp içerik menüsünü açın. 

 

Eleman Tabloları > Döşeme Tablosu’unu açın. 

Döşeme tablosu, döşemelerl ilgili parametreleri değiştirmenize olanak verir.  
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q (hareketli yük) başlığına tıkladığınızda tablonun ilgili kolonu seçili hale gelecektir.  

Tablo Kolonu Toplu Düzenleme butonuna basınız. 

0.15 t/m2 girin ve Tamam butonuna basın.  (Tüm döşemelerin hareketli yükleri 

güncellenecektir.) 

9. Kapat butonuna basarak Döşeme Tablosu’nu kapatın.  
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Kiriş Duvar Yükleri  

ProtaStructure, duvar yüklerini farklı malzeme katmanları kullanarak Duvar Tipleri Kütüphanesi 

yardımıyla oluşturmanızı sağlar. Oluşturulan bu duvar yüklerini kiriş ve perde duvar elemanlarına ve 

döşemeler üzerindeki çizgisel yüklere atayabilirsiniz. 

Bina sekmesinde yer alan Bölme Duvarı Yükleri ikonuna   tıklayınız.    

 

Duvar Tipleri Kütüphanesi penceresinde varsayılan duvar tipleri hazır olarak gelecektir, ancak istediğiniz  

duvar tipini de bu listeye ekleyebilirsiniz.  

Şimdi de K101 kirişi üzerine duvar yükü ekleyelim.  

1. K101 kirişini seçerek sağ tıklayın ve Yükleri Düzenle seçeneğini işaretleyin. Karşınıza K101 kirişine 

etki eden yüklerin listelendiği Yükler penceresi gelecektir. 

 

2. Yükler sekmesini işaretleyin ve Duvar Yükü ikonuna tıklayın. 
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3. Pencerenin solunda yer alan Yük Özellikleri bölümündeki Duvar Kütüphanesi’ndeki listeden 20 

cm Tuğla Duvar (Yalıtımlı) tipini seçin. 

 

4. Duvar Yüksekliğini h-başlangıç ve h-bitiş bölümlerine 250 cm. olarak girin. Boşlukları Düzenle 

butonunu kullanarak duvar boşlukları da tanımlanabilir.  

 

5. Çizim alanında kirişin üzerine işaretleyicinizin sol tuşu ile tıklayınız (I ve J uçları arasında herhangi 

bir yere tıklayınız). Duvar yükü, kiriş yükleri bölümünde belirecektir. 
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6. Tamam butonuna basarak Yükler penceresini kapatın. 3-B görünümde duvar yükünün eş 

zamanlı olarak K201 ve K301’e de uygulandığını göreceksiniz. Bunun sebebi Kat 1, Kat 2 ve Kat 

3’ün benzer katlar olmasıdır.  

Şimdi de, tanımladığımız 20 cm Tuğla Duvar (Yalıtımlı) duvar yükünü tüm çevre kirişlerine 

kopyalayacağız.  

1. K101 kirişini seçerek sağ tıklayın ve Yükleri Kopyala seçeneğini işaretleyin.  

 

2. Karşınıza gelen Yükleri Kopyala penceresinde Duvar Yükü başlığını seçiniz ve Tamam butonuna 

basınız. 

 

3. Panoya kopyalanmış yükü uygulamak istediğiniz tüm çevre kirişleri CTRL tuşuna basarak ve basılı 

tutarak seçin.  

 

4. Kirişleri seçtikten sonra sağ tıklayın ve Yükleri Yapıştır komutunu kullanarak panodaki duvar 

yükünü seçtiğiniz tüm kirişlere yapıştırın. 
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Bina Analizi 

Bina analizi işlemini başlatmak, malzeme, yükleme kombinasyonları ve model seçeneklerini görmek için 

Analiz sekmesinde yer alan Bina Analizi    ikonuna tıklayın. Açılan pencerede Analiz Öncesi 

sekmesini tıklayın. 

 

Ayar Merkezi – ProtaStructure’da sistem genelinde tutulan tüm ayarlara Bina sekmesinde yer alan bu 

butona bastığınızda ekrana gelen Tercihler formu yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

Deprem Parametreleri – Seçmiş olduğunuz deprem yönetmeliğinin gerektirdiği spektral ivme, zemin etki 

faktörleri, süneklik düzeyi ve tepki spektrumu gibi birçok parametre bu arayüz kullanılarak düzenlenir. 

Yükleme Kombinasyonları – Seçilen yönetmeliğe de bağlı olarak analiz ve tasarımda kullanılacak yük 

halleri ve yükleme kombinasyonları buradan düzenlenebilir. Yük hali ve kombinasyonlar tamamen 

kullanıcıya açık olup herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır. Tüm kombinasyon katsayıları serbestçe 

düzenlenebilir. Bu arayüzde bulunan Yükleme Hazırlayıcısı ile kombinasyonlar otomatik olarak hızlı bir 

şekilde oluşturulabilir.  

Rüzgar ve Yatay Kat Yükleri – Katlara manuel olarak yük tanımlamak için bu arayüz kullanılabilir. Deprem 

Yükleri otomatik hesaplandığı için bu arayüzde görünmesine rağmen değiştirilemez. Ancak, kat 

seviyelerine rüzgar yükü, zemin itkisi gibi yükleri tanımlamak istiyorsanız bu arayüzü kullanabilirsiniz. 

Yapıya etkiyen rüzgar yüklerinin hesaplanması ve/veya Excel dosyalarından ithal edilebilmesi için araçlar 

da yine bu bölümde yer almaktadır. 
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Malzemeleri Düzenle – ProtaStructure eleman grupları ve kat bazında varsayılan malzeme 

tanımlamanıza olanak tanır. Varsayılan malzemeleri (beton, yapısal çelik, donatı çeliği ve çapları) bu 

arayüzü kullanarak düzenleyebilir, yeni malzemeler ekleyebilirsiniz. 

Deprem Parametreleri 

Aktif olan deprem yönetmeliğine bağlı olarak, deprem hesabında kullanılacak Elastik ve Tasarım Tepki 

Spektrumları otomatik olarak oluşturulur. 

Deprem Parametrelerini incelemek ve değiştirmek için Deprem Parametreleri butonuna  basınız. 

 

Deprem sekmesinde yer alan Spektral ivme katsayıları Ss ve S1 , Zemin Sınıfı, Taşıyıcı Sistem Tipi, Taşıyıcı 

Sistem Davranış Katsayısı, Süneklik Düzeyi gibi parametreler bu arayüzde yer alan yardımcı tablolar 

yardımıyla  çok rahat bir şekilde tanımlanabilir. 

Parametre değişikliklerinde Elastik Spektrum  ve Davranış Katsayısı ile azaltılmış Tasarım Spektrumu 

seçilen parametrelerle uyumlu bir şekilde otomatik olarak hesaplanarak güncellenir. Grafiğin üzerine 

tıklanarak veri noktaları detaylı olarak görüntülenebilir. 

Yönetmelik tarafından belirtilen tasarım spektrumu dışında, sahaya özel spektrum kullanılması gereken 

durumlarda ise spektrum noktaları bir metin dosyası olarak hazırlanabilir ve ProtaStructure’a tanıtılabilir. 

Bunun için Otomatik seçeneğinin işaretini kaldırarak Yükle düğmesine basmak gereklidir. 

Hesaba Katılacak Mod Adedi, Minimum Dış Merkezlik ve Sönüm Oranı gibi parametreler Analiz 

sekmesinde yer almaktadır. 

Katların sismik kütlesinin hesabında kullanılan Hareketli Yük Katılım Katsayısı Kat Bilgileri Düzelt 

menüsünde yer almaktadır. Bu parametre katların kullanım amacına göre her katta farklı bir değer 
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alabilir. Kat Bilgileri Düzelt penceresine erişmek için Katların ve Bina Parametrelerinin Tanımlanması 

konusuna bakınız. 

 

Malzemeler 

Projede kullanılacak Varsayılan Malzemeleri düzenlemek için, Analiz Öncesi sekmesinde yer alan 

Malzemeleri Düzenle butonuna basınız. 

 

Tüm eleman tipleri ve katlar için, Beton/Yapısal Çelik ve Donatı Çeliği sınıfları gösterilmektedir. Listeye 

özel olarak bir kat eklenmemişse Varsayılan Malzemeler tüm üst yapı katları için kullanılır. Temel 

elemanları için ayrı bir Temel Katı kategorisi otomatik olarak oluşturulmuştur. 

Belirli bir kattaki eleman gruplarında kullanılmak üzere farklı bir malzeme tanımlamak için   butonuna 

basınız. Ekrana gelen Kat Bilgisi penceresinde farklı beton ve çelik sınıfı tanımlamak istediğiniz katı 

seçiniz ve Tamam butonuna basınız. Temel Katı bölümünün hemen altında seçtiğiniz kat numarası 

gelecektir. Bu kat için istediğiniz malzeme değişikliklerini yapabilirsiniz.  
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1. Projedeki kolonların varsayılan olarak C30 beton sınıfı kullanmasını için, kolonların beton 

sınıfının (C25) üzerine işaretleyicinizin imleciyle gelerek tıklayınız. 

Malzeme Sınıfları listesinden Beton kategorisini seçerek alttaki listeden C30 sınıfını seçiniz. Bu kattaki bu 

malzeme kategorisindeki bütün elemanlara uygula seçeneğini işaretleyerek, Tamam butonuna basınız. 

Listede seçim yaptıkça malzeme sınıfının özellikleri pencerenin sağ tarafında gösterilecektir. Düzenleme 

yapmak için ilgili alanları değiştirebilirsiniz.  

 

2. Çelik Sınıfı’nı seçin. B420C seçili olduğuna emin olun ve tüm elemanlara uygulayın. 
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3. Donatı Çapları’nın sağında yer alan Düzenle bölümünü tıklayınız. Ekrana gelen Donatı Tablosu 

formunda donatı çapı seçimini yapacağınız eleman grubunu işaretleyiniz ve ardından ilgili 

eleman grubunda tasarımda kullanmak istediğiniz donatı çaplarını işaretleyiniz. 

 

4. Tamam butonuna basarak Bina Analizi penceresine geri dönün. 

Yük Halleri ve Yük Kombinasyonları  

1. Analiz ve tasarımda kullanılacak yük halleri ve yük kombinasyonlarını belirlemek için Analiz 

Öncesi sekmesinde yer alan Yükleme Kombinasyonları butonuna basınız. 

 

2. Seçilen yönetmeliğe uygun olarak kombinasyonları otomatik hazırlamak için Yükleme 

Hazırlayıcısı butonuna basınız. 
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Yük halleri ve kombinasyon katsayıları istenirse manuel olarak elle düzeltilebilir. Kombinasyonların elle 

düzenlenmesi bu dökümanın kapsamı dışındadır. 

    

3. Yükleme Hazırlayıcısı penceresinde yukarıda gösterilen seçenekleri işaretleyerek Tamam 

düğmesine tıklayın. Tüm yük kombinasyonları aşağıda gösterildiği gibi oluşturulacaktır. 

  

Betonarme ve çelik tasarım için farklı yük kombinasyonları otomatik olarak oluşturulacaktır.   

4. Tamam butonuna basarak Yük Kombinasyonu Editörü penceresinden çıkabilirsiniz. 
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Model Seçenekleri 

ProtaStructure, fiziksel modeli kullanarak analiz modelini otomatik oluşturur. Analiz modelinin doğru ve 

mühendisin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması için bir takım seçenekler mevcuttur. Model 

parametreleri Model Seçenekleri sekmesindeki seçenekler ile ayarlanabilir. 

Rijit Bölgeler 

Kolon-Kiriş birleşim bölgelerinin analizde nasıl 

modelleneceği bu seçenekle belirlenir.  

Varsayılan değer  %25 Azalt seçeneğidir.  

Yapı-Zemin Etkileşimi 

Sonlu elemanlarla çözümü yapılmış bir temel sistemi varsa Bütünleşik Temel Modeli seçeneğiyle üst yapı 

modeli ile birleştirilerek analiz yapılabilir.  

 

Kullanıcı Tanımlı Mesnetler seçeneği ile Varsayılan Mesnet kullanılarak üst yapı temelden bağımsız 

olarak çözülür. Varsayılan mesnetleme şeklinde Kat 1’de bulunan tüm elemanlarda otomatik olarak 

ankastre mesnet tanımlanır. Kolon ve perdelere istenirse kullanıcı tanımlı mesnetler de tanımlanabilir 

(Örneğin kayar mesnet, yay mesnet vb.). 

Perde Duvar Modeli 

Perde duvarların modellenmesi analiz sonuçlarının doğruluğunu etkileyen en önemli konuların başında 

gelmektedir.  

ProtaStructure, perde duvarlar için iki adet seçenek sunar: Orta Kolon Modeli ve Sonlu Elemanlar 

Kabuk Modeli. 

Orta kolon modelinde, perde duvar tam ortasından bir çubuk 

elemanla modellenir ve çevresiyle bağlantıları rijitlikleri özel olarak 

ayarlanmış rijit bağlantılarla gerçekleştirilir. 

Sonlu Elemanlar Kabuk Modelinde ise perde duvar dörtgen kabuk 

elemanlarıyla parçalanır. Kabuk elemanlarda düzlem-içi ve düzlem-

dışı serbestlik dereceleri bulunur. Ağ sıklığı Kabuk Genişliği ve Kabuk 

Yüksekliği parametreleri ile belirlenmektedir. 
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Orta Kolon ve Sonlu Elemanlar Kabuk Modeli modeldeki tüm perdeler için kullanılabileceği gibi, aynı 

modelde farklı perdelerde farklı model seçenekleri de kullanılabilir. 

Modelinizde uzun perdeler, üst katlara doğru daralan perdelerin bulunması durumunda Sonlu 

Elemanlar Kabuk Modeli”nin kullanılması daha uygun olacaktır. Ayrıca yüksek yapıların 

modellenmesinde de bu modelin kullanılması tercih edilmelidir. 

Çekirdek Perde Modeli 

Birbirine temas eden farklı perde panellerinin 

birleştirilmesiyle oluşturulmuş poligon şekilli Çekirdek 

Perdelerin analizde nasıl modelleneceği de detaylı 

olarak belirtilebilir. 

Perde Panellerinin Katıldığı Model seçeneği 

işaretlendiğinde, çekirdek perdeyi oluşturan her panel Sonlu Elemanlar Kabuk Modeli ile modellenir. 

Sadece çekirdek perdelere özel olarak Tek Orta Kolon Modeli de kullanılabilir. Bu model seçildiğinde 

birleştirilmiş poligon perde kesiti kendi geometrik merkezinde tek bir çubuk olarak tanımlanır ve rijit 

kirişlerle çevresindeki elemanlara bağlanır. Bu model tipi daha çok küçük boyutlu çekirdek perdelerde 

kullanılmalıdır.  

Not: Çekirdek Perde Modeli olarak daha doğru modelleme yöntemi Perde Panellerinin Katıldığı Model 

yöntemidir. 

Kat Diyaframları 

ProtaStructure’da her katta tek rijit diyafram diyafram, 

esnek diyafram, aynı katta birden fazla farklı diyafram 

ve rijit diyaframsız serbest düğüm noktalarıyla çözüm 

yapılabilir. 

Döşemeler Rijit Diyaframı Oluştursun seçeneği ile tüm döşemelerin birbirine göre pozisyonları ve 

süreklilikleri kontrol edilerek kat diyaframları otomatik oluşturulur. Birbirinden kopuk veya kademe 

yapan döşemeler bulunuyorsa farklı diyaframlar oluşturulur. Herhangi bir döşeme seçilerek özellikler 

penceresinden Kat Diyaframı Oluşturmayan Döşeme seçeneği işaretlenirse o döşeme rijit diyaframlar 

tespit edilirken gözardı edilir. Bu seçenek işaretlenirse katlarda birden fazla rijit diyafram ve serbest 

nokta oluşabilir. Deprem kuvvetleri her diyaframın merkez noktasına ve serbest düğüm noktalarına 

gerekli dışmerkezlik hesaplanarak otomatik olarak etki ettirilir.  

Döşemelerin bina modeline dahil edildiği durumda Kat Diyaframı Oluşturmayan Döşemeler kullanıldığı 

takdirde;  

Her Katta Tek Rijit Diyafram seçeneği kullanıldığında katlarda döşeme tanımlanmamış bile olsa o kattaki 

tüm düğüm noktalarında rijit diyafram varsayımı yapılır. Her katta tek bir rijit diyafram tanımlanır ve 

katın kütle merkezi diyaframın merkez noktası olarak belirlenir. 

Rijit Diyafram Yok seçeneği ile hiç bir katta rijit diyafram varsayımı yapılmaz. Kat seviyesindeki tüm 

düğümler serbest nokta olarak ele alınır ve her birinde otomatik kütle hesaplanır. Döşemelerin bina 

analizine dahil edildiği durumda bu seçenek işaretlenirse Esnek Diyaframlar kullanılır. Ancak, bu 



Sayfa - 46 

 

durumda döşeme kabuk elemanlarının Düzlem-İçi Rijitlik Katsayıları sıfırdan farklı olmalıdır. Bu durumda 

tüm katlardaki döşemeler bina modeline dahil edilmelidir. Aksi takdirde, döşemeleri modele dahil 

edilmeyen katlarda rijit diyaframsız çözüm yapılmış olur. 

Sadece Belli Bir Katta Esnek Diyafram Kullanılması 

Sadece belli bir katta döşemeler bina modeline dahil edilerek yine sadece o kat için Esnek Diyafram 

varsayımıyla çözüm yapılmak isteniyorsa, o katın döşemelerinin modele dahil edilmesi ve Diyafram 

Tanımlı Katlar düğmesine basılarak aynı katın işaretinin kaldırılması gerekmektedir. Bu durumda 

Döşemeler Rijit Diyaframı Oluştursun veya Her Katta Tek Rijit Diyafram seçeneklerinden biri seçilmiş 

olmalıdır. Rijit Diyafram Yok seçeneği tüm katlardaki diyafram tanımlarını iptal edecektir. 

Herhangi bir katta esnek diyafram kullanıldığında, sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için döşemelerin 

Düzlem-içi Rijitlik Oranı sıfırdan büyük, 1’den küçük bir değer girilmelidir. 

Döşeme Model Seçenekleri 

ProtaStructure, katlarda yer alan plak, nervür ve kaset döşemeleri bina modeline dahil etmenize imkan 

tanır. Böylece üzerinde süreksiz kolon ve 

perde taşıyan döşemeler, kirişsiz döşeme 

sistemleri gerçeğe daha yakın modellenebilir 

ve deprem yüklemeleri de dahil olmak üzere 

tüm yüklemeler altında zorlamalar elde 

edilebilir. 

Kirişler, kolonlar, perdeler ve döşemeler 

üzerinde tanımlanabilen noktasal, çizgisel, 

alan yükleri ve döşeme boşlukları oluşturulan 

sonlu elemanlar ağı ile tamamen uyumlu 

olarak ele alınır. 

Eğimli ve kademe yapan döşeme sistemleri de modelde dikkate alınır. 

Döşemeleri Bina Modeline Dahil Et seçeneği işaretlendiğinde seçilen katlardaki tüm döşemeler bina 

modeline dahil edilir. 

Ağ Oluşturulacak Katlar butonuna basıldığında açılan listeden modele dahil edilecek katlar 

belirlenmelidir. 

Kabuk Boyutu alanlarına kullanılmasını istediğiniz en küçük ve en büyük kabuk boyutlarını girebilirsiniz. 

Minimum ve Maksimum değerlerin birbirinden farklı girilmesi durumunda sonlu elemanlar ağı 

geometrinin gerektirdiği yerlerde otomatik olarak sıklaştırılıp gevşetilir. 

SE Ağı Oluşturulmuş Katlarda Kirişlere Aktarılmış Döşeme ve Nervür Yükleri Kullan seçeneği 

işaretlenmezse, bu durumda döşemelerden kirişlere Kırılma Çizgileri veya Sonlu Elemanlar Kiriş Yükü 

Hesabı ile aktarılan yükler gözardı edilir. Kirişlerin üzerinde sadece özağırlıkları, duvar yükleri, kullanıcı 

tanımlı yükler ve düzeltme yükleri tanımlanır. Kirişler döşemeler ile uyumlu olarak otomatik parçalandığı 

için döşemelerden yük aktarımı sonlu elemanlar ağı kullanılarak otomatik gerçekleştirilir. Bu durumda 

döşeme kabuklarının üzerinde döşeme özağırlığını, hareketli yükleri ve ilave sabit yükleri tariflemek için 

basınç kuvvetleri otomatik olarak tanımlanmaktadır. 
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SE Ağı Oluşturulmuş Katlarda Kirişlere Aktarılmış Döşeme ve Nervür Yükleri Kullan seçeneği işaretlenirse, 

bu durumda döşeme yükleri kullanıcının tercihine göre Kırılma Çizgileri veya Sonlu Elemanlar Kiriş Yükü 

hesabı yöntemlerinden biri kullanılarak kirişlere aktarılmaya devam eder. Döşeme kabuklarının üzerinde 

herhangi bir basınç kuvveti tanımlanmaz. 

 

Kolon Kesitlerini Modele Dahil Et seçeneği ile kolonların dış kenarları sonlu elemanlar ağından çıkarılarak 

döşeme kabukları kolon kenarlarından başlayarak oluşturulur. Kolon noktası ise çevre düğümlere rijit 

bağlantılarla bağlanır. Eğimli ve kademeli döşeme sistemlerinde kolon kesitleri geometriye uydurulur. 

Kolon kesitinin döşeme dışına taştığı durumlarda ise taşan kısım gözönüne alınmaz. Bu modelleme 

yöntemiyle kolon noktalarında oluşan sivri gerilme ve moment değerleri daha gerçekçi bir şekilde elde 

edilmiş olur. 

Döşeme Rijitlik Oranları alanlarına döşemelerde kullanılacak Düzlem-içi ve Eğilme rijitlik katsayılarını 

girebilirsiniz. Bu katsayılar sadece çatlamamış kesit kullanan (G,Q, Isı, Zemin İtkisi vb.) yük hallerine 

uygulanmaktadır. Depremli durumlara uygulanmaz.  

Eğilme katsayısı olarak döşemenin düzlem dışı çatlamış kesit özelliğine göre 0.35-0.70 arası değerler 

kullanılması mantıklı değerlerdir. Düzlem-içi rijitlik konusunda ise küçük değerler diyaframın 

olduğundan daha esnek davranmasına sebep olacaktır.  
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Bina Modeli Kontrolü  

Analiz işlemini başlatmadan önce, modelin 

doğruluğunun kontrol edilmesi önerilmektedir.  

1. Analiz sekmesine gidin. 

2. Bina Modeli Kontrolü butonuna tıklayın. Tüm 

Katlar’ı seçin ve Başla’yı tıklayın. 

Bina modeli kontrolü, modelleme hatalarını 

gösterecektir. Analizi gerçekleştirmeden önce, belirtilen 

hataları gözden geçirip modelde gereken düzeltmeleri 

yapmanız gerekmektedir 

Analiz İşleminin Başlatılması 

1. Bina analizini başlatmak için Analiz sekmesinde 

bulunan Bina Analizi butonuna basın. 

2. Ekrana gelen Otomatik Tasarım Seçenekleri 

penceresinde dilerseniz kolon, perde ve kiriş 

tasarımı yapılabilmesini de sağlayabilirsiniz.  

Bu işlemi sonuçların doğruluğundan emin 

olduğunuzda yapmanızı öneririz. 

3. Otomatik Tasarım Seçenekleri penceresinde 

belirtilen kutucukları işaretleyiniz.  

4. Modelin analizini yapmak için Bina Analizi butonuna basınız. 

Analiz işlemi sırasında, mekanizma ve büyük deformasyon oluşumları da kontrol edilerek herhangi bir 

sorun bulunduğu takdirde uyarı verilecektir. 

Deprem yönetmeliği seçildiği takdirde, yönetmelikte yer alan hesap kuralları ve düzensizlik kontrolleri 

de analiz sırasında otomatik olarak gerçekleştirilir. Artırılmış ek dış merkezlikler gerekiyorsa 

hesaplanarak bina analizi otomatik olarak tekrarlanır. 

Mod adedi yetersizliği, Göreli Kat Ötelemeleri, Yumuşak Kat, Zayıf Kat düzensizliği gibi kontroller de 

otomatik olarak yapılarak bilgi verilir. 

Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu  

Analiz modelinde kullanılan düşey yüklerin doğruluğunun kontrolü açısından Eksenel Yük Karşılaştırma 

Raporu önemli bir araçtır. Tüm düşey yükler kirişlere dağıtılmadan önce, kirişlere dağıtıldıktan sonra ve 

analiz sonrasında oluşan kolon/perde reaksiyonları ile üçlü bir karşılaştırma yapılarak kat bazında 

raporlanır. Böylece herhangi bir yük kaybı oluşuyorsa önüne geçilmesi hedeflenir. Hesaplanan değerler 
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arasındaki farkın belli bir tolerans aralığında (varsayılan değer % 5’tir) olması gerekir. Farkın fazla 

olduğu durumlarda, uyuşmazlığın sebebi araştırılmalıdır. 

Analiz sekmesinden Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu’nu seçin.  

Bölüm 1: TOPLAM YÜKLER (Döşemeler 

kullanılarak) Kirişlere dağıtım yapılmadan 

önce yapısal eleman hacimleri ve malzeme 

birim ağırlıkları kullanılarak hesaplanan öz 

ağırlıklar, ek sabit yükler, kullanıcı tanımlı 

yükler ve hareketli yüklerin kat kat 

toplamlarını özetler.  

Bölüm 2: TOPLAM YÜKLER (Kirişlere 

dağıtıldıktan sonra)  Döşeme yükünün, 

kırılma çizgileri veya sonlu elemanlar metodu 

ile kirişlere aktarımından sonra hesaplanan 

toplamları raporlar. Kiriş yüklerine artık 

döşemeden gelen yükler de eklenmiştir (bu 

nedenle döşeme kolonunda değerler sıfır 

olarak gösterilmiştir). 

Bölüm 3: YAPI ANALİZİ KOLON VE PERDE 

EKSENEL YÜKLER  Yapı analizi sonrası oluşan 

kolon ve perde eksenel yüklerinin toplamını 

verir. 

İlk olarak, Bölüm 1 değerlerinin Bölüm 2 değerlerine yakın olup olmadığını kontrol edin.  Değerlerin 

birbirine yakın olması, tüm döşeme yüklerinin kirişlere doğru bir şekilde aktarıldığını gösterir. 

Daha sonra Bölüm 2 değerlerinin Bölüm 3 değerlerine yakın olup olmadığını kontrol edin.  Değerlerin 

birbirine yakın olması, üst yapı yüklerinin kolonlara ve perdelere doğru bir şekilde aktarıldığını gösterir. 

Analitik Model 

ProtaStructure oluşturulan analitik modeli ve analiz sonuçlarını görsel bir şekilde detaylı incelemenize 

olanak sağlayan kapsamlı bir analiz sonrası son işlemciye sahiptir.  

Analitik modeli ve analiz sonuçlarını incelemek için: 

1. Çizim ekranında Analiz sekmesine gidin. 

2. Analitik Model    ikonuna tıklayın. Bina Analizi Modeli seçeneğini işaretleyiniz. 
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Analitik Model penceresinde Eleman Filtresi bölümündeki seçenekleri kullanarak katlara, akslara ve 

eleman tipine göre gösterim seçeneklerini filtreleyebilirsiniz. 

3. Elemanlar sekmesine tıklayın. Geometriye ait detayları bu araç çubuğunda yer alan 

seçenekler ile açıp kapatabilirsiniz. 

 

4. Sonuçlar sekmesine geçiniz. 

Deplasmanlar ikonuna tıklayarak yapıda tanımlanmış yüklemeler sonucunda oluşan deformasyonlar 

incelenebilir ve animasyon yapılabilir. Mesnetlenmemiş elemanlar (varsa) bu sayede kolayca görsel 

olarak da tespit edilebilir. 

 

Diyagramlar ikonuna tıklayarak yapısal elemanlardaki Eksenel Kuvvet (N), Kesme (V2, V3), Burulma (T) 

ve Eğilme Momenti (M2, M3) diyagramları detaylı olarak incelenebilir. Yük halleri ve kombinasyonları 

ekranın sağında yer alan listeden değiştirilebilir. 

5. Eksenel yük (N) ikonuna tıklayarak Eksenel Kuvvet Diyagramı’nı görüntüleyin (G yük hali 

için). 
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Kolon ve Perde Donatı Hesabı 

Betonarme kolon ve perde donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için; 

Tasarım sekmesinde yer alan Kolonlar   ikonuna basın.  

Bina Analizi sırasında kolon donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kolonlar ve perdelerin 

donatıları hesaplanmış ve listede ✓ işareti ile belirtilmiştir.  

 

Eğer tasarlanmamışlarsa, tüm kolonların donatı seçimlerini otomatik olarak yapmak için araç 

çubuğundan Donatı Hesabı (Komple) komutunu kullanabilirsiniz. 

Kolon ve perde listesinde filtreleme yaparak listeyi küçültebilirsiniz. Örneğin sadece belli katlara ait kolon 

ve perdelerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. 

Listedeki kolon ve perdelerin karşılarındaki Yaz 

işaretini kaldırarak raporda görünmemesini 

sağlayabilirsiniz.  

Raporlar sekmesindeki Tüm Kolonları İşaretle ve 

İşaretleri Kaldır komutlarını kullanarak 

yazdırılacak kolon ve perdeleri topluca 

belirleyebilirsiniz.  

Tasarım yapıldıktan sonra özelleştirdiğiniz 

listede yer alan kolon ve perdelere ait donatı 

hesap raporunu görmek için Raporlar 

sekmesindeki Hesap Raporu butonuna basınız. 

Karşınıza Rapor Seçenekleri gelecektir.  

Rapor Seçenekleri diyalog penceresinde 

raporda görmek istediğiniz detayları belirterek 

Tamam düğmesine basın. 
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Hazırlanan rapor kaydedilerek Rapor Yöneticisinde saklanacaktır. Bu aşamada istenirse PDF veya Word 

formatına çevrilerek de görüntülenebilir.  

İnteraktif Kolon Tasarımı ile kolon ve perdelerin tasarımlarını detaylı olarak inceleyebilir, donatıları 

isteğiniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden S1 kolonuna çift tıklayarak Donatı 

Hesabı penceresini yükleyin. 
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Dikdörtgen kolonlar için Köşe, 1-Ara ve 2-Ara donatı adetleri ve çapları güncellenerek donatılar 

değiştirilebilir. Gerekli ve Sağlanan donatı oranları gösterilerek kesitin içindeki donatının yeterli olup 

olmadığı belirtilir. 

Poligon kolonlar için donatı koordinatları her bir donatı için ayrı ayrı verilir. 

Analiz sonucunda elde edilen tasarıma esas iç kuvvetler pencerenin sağ tarafında bulunan listede 

kolon/perde alt ve üst uçları için listelenir. Tüm kombinasyonlar için donatı hesabı otomatik olarak 

yapılarak en büyük donatı alanını veren kombinasyon kritik olarak belirlenir ve tabloda Kırmızı renk ile 

gösterilir. 

Tablodan istenen satırlar seçilerek İşaretlileri Kullanıcı Yükleri Olarak Seç düğmesine basılarak tasarım 

kuvvetleri kullanıcı tanımlı hale getirilebilir ve istenen değerler girilebilir. Başka bir deyişle, Kolon Donatı 

Hesabı ekranı mutlaka ProtaStructure analiz sonuçlarını kullanmak zorunda değildir. Dışarıdan veri 

girilerek de hesap makinesi gibi kullanılabilir. 

Etriyeler sekmesinde Etriye Tipi butonunu tıklayarak kolon/perde içindeki sargılama yöntemi 

değiştirilebilir. (Tek Etriye/Çift Etriye vb.). Sargılama yöntemleri Kolon Tasarım Ayarları kullanılarak tüm 

kolonlar ve/veya perdeler için belirtilebilir. 
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Etriye Hesabı sekmesinde kesme hesabı detayları raporlanır. Hesaplanan etriye çapı, aralığı ve etriye kol 

adedi kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu takdirde, ProtaStructure bu kolon/perde için kesme hesabı 

yapmaz. 

Narinlik sekmesinde seçilen tasarım yönetmeliğinde belirtilen yöntemlere göre narinlik hesaplarının 

sonuçları belirtilir. TS500’e göre Moment Büyütme Yöntemi ile hesaplanan Beta katsayıları burada 

belirtilmektedir. P-Delta Analizi kullanıldığı durumda Moment Büyütme Yöntemi kullanılmaz. 

Kolon Analizi butonuna basılarak kolon/perdeye ait 3 boyutlu etkileşim diyagramları görüntülenebilir. 

Yükleme kombinasyonları da ayrıca etkileşim diyagramı üzerinde işaretlenerek kolon donatılarına göre 

hesaplanan kapasite zarfının yüklemeleri karşılayıp karşılamadığı görsel olarak takip edilebilir. 
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Kiriş Donatı Hesabı 

Betonarme kiriş donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için; Tasarım sekmesinde yer alan 

Kat Kirişleri   ikonuna basın.  

Bina Analizi sırasında kiriş donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kiriş akslarının donatıları 

hesaplanmış ve listede ✓ işareti ile belirtilmiştir. 

 

Eğer tasarlanmamışlarsa, tüm kiriş akslarının donatı seçimlerini otomatik olarak yapmak için araç 

çubuğundan Donatı Hesabı (Komple) komutunu kullanabilirsiniz. 

Aksları Filtrele ikonunu kullanarak kiriş aksları listesinde filtreleme yapabilir ve listeyi küçültebilirsiniz. 

Örneğin sadece belli katlara ait kiriş akslarının listelenmesini sağlayabilirsiniz. 

Listedeki kiriş akslarının karşılarındaki Yaz işaretini kaldırarak raporda görünmemesini sağlayabilirsiniz. 

Tasarım sekmesindeki Tüm Aksları İşaretle ve İşaretleri Kaldır komutlarını kullanarak yazdırılacak kiriş 

akslarını topluca belirleyebilirsiniz.  

Tasarım yapıldıktan sonra özelleştirdiğiniz listede 

yer alan kiriş akslarına ait donatı hesap raporunu 

görmek için Tasarım sekmesindeki Hesap Raporu 

butonuna basınız.  

Karşınıza Rapor Seçenekleri gelecektir. 

Rapor Seçenekleri diyalog penceresinde raporda 

görmek istediğiniz detayları belirterek Tamam 

düğmesine basın. 
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Hazırlanan rapor kaydedilerek Rapor Yöneticisinde saklanacaktır. Bu aşamada istenirse PDF ve Word 

formatına çevrilerek de görüntülenebilir. 

İnteraktif Kiriş Tasarımı ile kiriş akslarının tasarımlarını detaylı olarak inceleyebilir, donatıları isteğiniz 

doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden ilk kiriş aksını çift tıklayın ve Donatılar 

sekmesini tıklayınız. 

 

Aks üzerinde bulunan her kirişin mesnet ve açıklıklarında alt ve üst kenar olmak üzere 6 adet gerekli 

donatı alanı (Gerekli As) hesaplanır. Gerekli donatı alanları tüm yükleme kombinasyonlarının zarf 

diyagramları oluşturularak elde edilir. Tasarım diyagramları araç çubuğundan Diyagramlar düğmesine 

basılarak incelenebilir. 
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• Etkileşimli (Interaktif) Kiriş Donatı Editöründe donatılar kesit içindeki pozisyonlarına göre  

Montaj, Üst Düz, Üst İlave, Pilye, Alt Düz, Alt İlave, Gövde ve Etriye olarak sınıflandırılır ve 

pencere içinde şematik olarak gösterilir.  

Çizim üzerindeki donatılara tıklanıldığında ilgili donatıya 

ait Çap ve Adet değiştirilebilir. 

 

 

Editördeki donatılar değiştirildiğinde kesit donatı hesapları gerçek zamanlı olarak tekrarlanır. Sağlanan 

donatılar, Gerekli As ve aktif yönetmelikler tarafından belirlenen minimum donatı alanları olan As-min 

(Üst) ve As-min (Alt) ile karşılaştırılır. Sınırın altındaki değerler kullanıcıya Kırmızı olarak bildirilir. 

Donatıların kesite sığıp sığmadığı Min-bw (Üst) ve Min-bw (Alt) alanları ile ve gerekli donatıdan fazla 

koyulan donatı miktarı da Fazla As alanı ile gösterilen bilgiler arasındadır.  

Kirişlerin gruplandığı (tipleştirildiği) durumlarda, tasarım grubunun içindeki her bir benzer aksın 

diyagramı birleştirilerek tasarım grubuna ait zarf diyagramı oluşturulur. Benzer kiriş akslarının tasarım 

için gruplanması bu kılavuzun kapsamı dışındadır.  
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Döşeme Donatı Hesapları  

Kirişli plak döşeme modelleri için, döşeme donatıları, X ve Y yönünde döşeme hesap aksları oluşturarak 

elde edilmektedir. Analitik Hesap Aksları kullanılırsa TS 500’de yer alan moment katsayıları yöntemi 

kullanılır. Döşeme hesapları, genel yapı analizinden bağımsızdır ve bu nedenle genel yapı analizinden 

önce veya sonra da yapılabilir.  

Moment katsayıları yöntemini kullanmak için, tüm Döşeme Tiplerinin 

TS 500’deki tablolara uygun olarak doğru bir şekilde atanmış olması 

önemlidir.  

1. Çizim alanında herhangi bir döşemeyi seçiniz. İşaretleyicinizin 

sağ tuşuna bastığınızda gelen kısayol menüsünden Döşeme 

Tiplerini Belirle komutunu seçerek tüm döşemelerin tipleri 

otomatik olarak belirlenebilir.  

 

2. Model sekmesinde yer alan Döşeme Hesap Aksı    ikonuna tıklayın.  

Döşeme Hesap Aksı özellikler penceresi açılacaktır. TS500 Moment 

Katsayıları yöntemine göre tasarım yapmak için  

Analitik Hesap Aksı tipinde bir hesap aksı kullanılması gerekmektedir.  

Sonlu Elemanlar yöntemi ile döşeme donatı hesabı yapılacağı zaman SE Aksı 

kullanılmalıdır. 

 

3. Hesap Akslarını tanımlarken, başlangıç ve bitiş koşullarının Başta ve Sonda 

alanlarındaki seçenekler ile belirtilmesi gereklidir. 

 Döşeme – Hesap aksı bir döşemenin içinde başlar (veya biter). Komşu 

Döşemelerin alt donatısı atanmaz ancak döşemenin açıklığı tanımlanabilir ve bu 

değer mesnet donatısının belirlenmesinde kullanılır. 

 Gönye  – Hesap aksı, bir kenar kirişi veya perdede başlar (veya biter). Kenardaki 

mesnet donatısı kirişin/perdenin içine doğru aşağı bükülür. 

 Konsol – Hesap aksının başında (veya sonunda) yer alan döşeme konsoldur. 

Donatılar konsol şartlarını sağlayacak şekilde seçilir. 

1. Döşeme Hesap Aksı penceresinde Hesap aksı Yönünü X olarak ayarlayın. 

 

2. Hesap Aksı numarasını ‘1’ olarak ayarlayın. Böylece ilk hesap aksının etiketi X1 olacaktır. 

 

3. Tip: Analitik H. Aksı olarak ayarlayın. 

 

4. Sınır Durumlarını Başta: Gönye ve Sonda: Gönye olarak ayarlayın.  

 

5. Grafik editörde A ve B aksları arasında ancak 1 Aksının solunda bir nokta seçin.  CTRL tuşunu 

basılı tutarak 4 aksının sağına tıklayıp hesap aksının bitişini belirtin. 
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B-C ve 1-2 aksları arasındaki döşemenin tasarımı için de benzer bir hesap aksı, X2’yi, çizin. 

B-C ve 3-4 aksları arasındaki döşemenin tasarımı için de benzer bir hesap aksı, X3’ü, çizin. 

C-D ve 1-4 aksları arasındaki döşemelerin tasarımı için de benzer bir hesap aksı, X4’ü, çizin. 

 

Döşemenin Y yönündeki donatıların tasarımı için düşey hesap akslarını benzer şekilde tanımlayın.  

Hesap akslarının ve döşeme donatılarının bitmiş haldeki yerleşimi aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır: 



Sayfa - 62 

 

 
 

Döşeme Donatı Hesabı Raporunu hazırlayabilmek 

için Tasarım  sekmesinde yer alan Döşeme 

Hesapları  ikonuna tıklayın. 

Açılan pencerede, Donatı Kontrolü Yap (Mevcut 

Donatıları Değiştirme) seçeneğini işaretleyerek 

Hesap butonuna basın. 

Ardından Hesap Raporu butonuna basın. Plak 

Döşeme Donatı Hesapları raporu örüntülenecektir.   

Tasarımdaki herhangi bir hata, rapor önizleme  

penceresindeki Bildirimler bölümünde belirtilecektir. 
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Sayfa - 64 

 

Görsel Sorgulama 

ProtaStructure, görsel sorgulama filtreleriyle projeye ait farklı özelliklerin farklı model pencerelerinde 

aynı anda görüntülenmesine olanak tanımaktadır. Örneğin, bir pencerede farklı Kiriş Duvar Tiplerini 

taşıyan kirişler farklı renklerle belirtilirken, başka model pencerelerinde Döşeme Hareketli Yükleri, 

Kullanılan Malzemeler, Tasarım Durumu gibi farklı görsel sorgulamalar ayarlanabilir.  

Görsel sorgulama aktifken de modelleme yapmaya devam edilebilir. Modelleme yaptıkça renkler 

otomatik olarak güncellenecektir. 

Yapısal elemanların Tasarım Durumlarını görsel  

olarak takip edebilmek için:  

Herhangi bir model penceresini aktif hale getirin. 

Görüntü sekmesi altında yer alan Görsel Sorgulama 

  ikonunu tıkladığınızda Aktif Pencere Ayarları 

ve Görsel Sorgulama penceresi ekrana gelecektir. 

Listeden Tasarım Durumu’nu seçin. Aktif olan model 

penceresindeki renkler değişerek elemanların 

tasarım durumlarını yansıtmaya başlayacaktır. 

Renklerin neyi ifade ettikleri ekran üzerinde yer alan 

Lejand yardımıyla takip edilebilir. 

 

 

 



Sayfa - 65 

 

Metraj Raporları 

Beton ve Kalıp metraj raporlarını oluşturmak için: 

1. Çizimler & Raporlar sekmesinde yer alan Metraj Tabloları    ikonuna tıklayın. 

 

2. Beton Metrajı Tablosu veya Kalıp Metrajı Tablosu seçeneklerinden birini seçin ve Hesapla 

butonuna basınız. 

 

Donatı Metrajları için donatı tasarımlarının yapılmış ve aktif yönetmeliklere uygun olarak çizilerek 

pozlanmış olması gerekmektedir. Tasarımı ProtaStructure’da tamamlanmış bir projenin detaylı donatı 

metrajları ProtaDetails programı kullanılarak elde edilmektedir. 

Rapor Yöneticisi 

Rapor Yöneticisi ile tüm analiz ve tasarım raporlarına erişilebilir ve yönetilebilir. 

Çizimler & Raporlar sekmesinde yer alan Rapor Yöneticisi    ikonuna tıklayın. 

 



Sayfa - 66 

 

Rapor Yöneticisi penceresinin orta bölümünde yer alan liste kategorize edilmiş bir şekilde modelde 

hazırlanmış veya hazırlanmamış tüm raporları içerir. 

Hazırlanmış olan raporlar koyu renkle gösterilir. Ayrıca hazırlanmış olan raporlara ait RTF dosyalarının 

diskteki yeri ve son güncelleme tarihi de listede belirtilir. Kategorilerin tümünü açmak veya kapamak için 

Grupları Genişlet ve Grupları Daralt komutlarını kullanabilirsiniz. 

Sol bölümde yer alan panel Aktif Rapor Setinin içeriğini gösterir. Rapor Yöneticisi otomatik olarak bir 

Varsayılan Set oluşturacaktır. 

Rapor Yöneticisinde istediğiniz sayıda Rapor Seti 

oluşturarak, hazırlanmış raporlardan istediklerinizi 

ana listeden set listesine sürükle-bırak yöntemiyle 

ekleyebilirsiniz. Mevcutları Ekle, Tümünü Ekle ve 

Tümünü Çıkar düğmeleri ile rapor seti içeriğini 

hızlıca değiştirebilirsiniz. 

Aktif sete eklenen raporun sırasını değiştirmek için sürükle-

bırak yöntemini veya araç çubuğundaki ok düğmelerini 

kullanabilirsiniz. 

Araç çubuğundaki Rapor Görüntüle düğmesine basıldığında Aktif Rapor Setinde yer alan tüm raporlar 

sıralandıkları şekilde birleştirilerektir. 

Rapor Seti panelinin üst kısmında yer alan seçeneklere 

bağlı olarak birleştirilen raporun en başına Özet Bildirim 

Raporu ve İçindekiler Tablosu eklenebilir. 

Rapor setindeki raporlarda gerçekleştirilen mühendislik kontrolleri 

sonucunda oluşan Bilgi Mesajları, Uyarılar ve Hatalar rapor 

yöneticisindeki Bildirimler panelinde otomatik olarak gösterilir. 

Bu bildirimler aynı zamanda ilgili raporun Önizleme Penceresinde de 

görüntülenir. Önizleme penceresindeki Bildirimler panelinde yer alan 

bu bildirimlere çift tıklandığında rapor içinde mesajın bulunduğu yere 

otomatik olarak yönlendirilir. 

Rapor setindeki bu bildirimler bir Bildirim Özet Raporu olarak ayrıca 

basılabilir veya birleştirilmiş raporun başına eklenebilir. 
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Çelik Yapı Modelinin Oluşturulması  

Bu bölümde çelik kolon, kiriş, çapraz, makas, aşık ve kuşak elemanlarının nasıl tanımlanacağını; analiz ve 

tasarım işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini kısaca göreceğiz.  

Yeni    ikonuna tıklayın ve boşluk yerine ‘_’ karakteri kullanarak aşağıda gösterildiği gibi proje adını 

girin. 
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Yeni proje adını girdikten sonra standart şablonların yer aldığı hemen alttaki Şablonlar bölümünden 

isteğinize uygun şablonu seçiniz. Şablonlar, tasarım kodları, malzeme özellikleri, eleman tasarım ayarları 

vb. varsayılan parametrelerle modelinizi hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Dilerseniz Projeler kutucuğunu tıklayarak da mevcut bir projedeki ayarların güncel projenizde 

kullanılmasını sağlayabilirsiniz.  

Türkiye (TS 500, TBDY2018) şablonunu seçin ve Tamam butonunu tıklayın.  

Bu işlem, varsayılan Proje Dizini içerisinde otomatik olarak aynı adlı bir klasör oluşturacaktır. Bu modele 

ait tüm veriler bu projeye ait klasör içerisinde kaydedilecektir. 

Plan görünümü gösteren boş bir model penceresi otomatik olarak yüklenecektir. 

 

 

 

Model sekmesinde yer alan Ortogonal Aks Editörü  ikonuna tıklayın. 

Sol alt köşede bulunan orijin noktasına yakın kesişimi seçin. (500, 500 koordinatları) 

Ortogonal Aks Editörü’nde 2 yönü aksları aks aralıklarını 500*2 olarak yazın ve Tamam butonunu basın. 
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Yapı Ağacındaki Katlar başlığına sağ tıklayın ve Yeni Kat Ekle’yi seçin. Bu komuta Bina sekmesinden de 

ulaşılabilir. 

 

Toplam kat adedini “2” yazarak Tamam butonuna tıklayın. 

Çelik Kolonların Tanımlanması 

Model sekmesinde yer alan Kolon ikonuna    tıklayın  . 

Kolon özelliklerinde Boy Kat değerini “2”  olarak girin. 

Kolonların 2 kat boyunca tanımlanacağı anlamına gelir. Böylece 1 . kata herhangi bir 

kolon tanımlamak durumunda kalmayacağız. 

Çelik profil seçmek için Kesit Yöneticisi butonuna tıklayın.  

Açı değerini 90 derece olarak değiştirin. Bu şekilde kolon kesitlerinin yönlerini 

değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirdiğiniz açı değeri aynı zamanda kolonların lokal 

eksenlerini de etkileyecektir. Kolonun lokal eksenlerini değiştirmeden sadece kesit 

yönünü değiştirmek için Kesit Yöneticisi’nde yer alan Kesit Açısı parametresini de 

kullanabilirsiniz. 

Kesit Yöneticisi diyalog penceresinde Avrupa profil kütüphanesini seçin. 
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Sol taraftaki panelde profil aileleri listelenmektedir. HEA profil ailesini tıkladığınızda, bu ailede yer alan 

tüm profiller sağ tarafta boyut ve ağırlığa göre listelenir. HEA 300’ü seçin ve Seç butonuna tıklayın. 

Tamam butonuna tıklayarak kesit yöneticisinden çıkabilirsiniz. 

Kesit Yöneticisinden çıkmadan önce isterseniz Kesit Açısı alanını kullanarak kesiti döndürebilirsiniz veya 

ayna görüntüsünü oluşturabilirsiniz. 

Kat 2’ye geçerek 1/A-D ve 3/A-D aksları arasına 8 adet kolon tanımlayın. 

Yapı Ağacındaki Görünümler başlığı üzerine gelerek sağ tıklayın ve 3B Fiziksel Model’i seçin. 

 

Yeni bir 3-B model penceresi açılacaktır.  

Ekranın üstünde yer alan Görünümler sekmesinde Pencereleri Dikey Döşe ikonuna   tıklayın.  

O ana kadar açılmış tüm model pencereleri otomatik olarak ana program penceresine yan yana 

sığdırılacaktır. 
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Kat:2 (Plan) görünümüne tıklayarak aktif hale getirin. Aktif görünümde bulunan pencerenin kenarları 

daha koyu renkte görünecektir. 

1. katın üzerine çift tıklayarak 1. kata geçiş yapın. 

Kolon özelliklerinde Boy Kat değerini “1”  olarak girin. 

Çelik profil seçmek için Kesit Yöneticisi butonuna tıklayın.  

Açı değerini 90 derece olarak değiştirin. Bu şekilde kolon kesitlerinin yönlerini değiştirebilirsiniz. B/2, 

C/2, D/2 aks kesişimlerine HEA 300 profillerini tanımlayın. 
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Çelik Kirişlerin Tanımlanması  

Model sekmesinde yer alan Kiriş ikonuna   tıklayın. Kiriş penceresi açılacaktır. 

Çelik profil seçmek için Kesit Yöneticisi butonuna tıklayın.  

Kesit Yöneticisi diyalog penceresinde Avrupa profil kütüphanesini seçin. 

IPE seçeneğinin üzerine gelerek farenizin sol butonu  ile tıkladığınızda IPE profilleri listelenecektir.  

IPE 160’ı seçin. Seç butonuna tıklayın. Tamam butonuna tıklayarak kesit yöneticisinden çıkabilirsiniz. 

 

Kat 1’de 2-3 ve B-D akslarını çevreleyen 7 adet kiriş tanımlayalım. Aşağıdaki görünüm oluşacaktır. 
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Model sekmesinde yer alan Kiriş ikonuna   tıklayarak kiriş penceresini açın.  

Kesit Yöneticisi diyalog penceresinde Avrupa profil kütüphanesini seçin. Avrupa profil kütüphanesinden 

IPE 120’yi seçin ve Seç butonuna tıklayın. Tamam butonuna tıklayarak kesit yöneticisinden çıkın. 

Aşağıda gösterildiği gibi 4 adet kirişi tanımlayın. 

 

 

Yatay Çaprazların Tanımlanması  

Planda yatay çaprazlar tanımlamak için Model sekmesinde yer alan Çaprazlar    ikonuna tıklayınız.  

 

1 ve 2 ile gösterilen kirişleri seçiniz. Çapraz penceresi ekrana gelecektir. 
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Çapraz penceresinde aşağıdaki tanımlamalar yapılabilir: 

Çapraz Profilleri 

Çapraz Tipleri (Diyagonal, X Çapraz, Dışmerkezlikli ve Dışmerkezliksiz V Çapraz, K çapraz) 

Bu arayüzde çapraz elemanların fiziksel yerleşiminin bağlandığı elemanların geometrik merkezleriyle 

çakışmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Düzlem İçi Yerleşim seçeneğini kullanınız. Çaprazların analitik 

modeli değişmeden detaylandırma için daha doğru bir yerleşim elde edilir. 

Çapraz elemanlara tanım noktalarından ölçülen yatay ve düşey kaçıklık değerleri tanımlayabilirsiniz. Bu 

kaçıklıklar doğru detaylandırma için hassas şekilde ayarlanabilir. Kaçıklıkların analiz modelinde de 

uygulanmasını istiyorsanız Analiz Modeline Uygula seçeneklerini işaretleyebilirsiniz. 

Birden fazla Çapraz girmek istiyorsanız Adet alanına çapraz adedini girebilirsiniz. 

Çapraz penceresinde Profil alanını tıklayınız ve Kesit Yöneticisi diyalog penceresinde Avrupa profil 

kütüphanesini seçin. Avrupa profil kütüphanesinden L30x20x3 profilini seçin ve Seç butonuna tıklayın. 

Tamam butonuna tıklayarak kesit yöneticisinden çıkın. 

   

Çapraz penceresinde Çapraz Tipini: Diyagonal olarak değiştiriniz ve Tamam butonuna basınız. 

2 ve 3 ile gösterilen kirişleri seçiniz. Çapraz penceresi ekrana gelecektir. 

Çapraz penceresinde aşağıda belirtilen değişiklikleri yaparak Tamam butonuna basınız.  
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Son olarak 3 ve 4 ile gösterilen kirişleri seçiniz. Çapraz penceresi tekrar ekrana gelecektir. 

Çapraz penceresinde aşağıda belirtilen değişiklikleri yaparak Tamam butonuna basınız.  

 

 

Çizim alanında aşağıdaki ekran görüntüsü oluşacaktır. 
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Çelik Makasların Tanımlanması  

Bu bölümde çatı makaslarını modelleyeceğiz. Makaslar herhangi bir 3-Boyutlu veya Plan penceresinde 

kolaylıkla tanımlanabilir. 

Daha önce açtığınız 3-Boyutlu pencerelerden birini seçin. Yapı ağacında Kat 2’nin üzerinde çift tıklayarak 

2. kata geçin. 

Model sekmesinde yer alan Çatı Makası ikonuna   tıklayınız.  

A/1 aks kesişimini makasın başlangıç noktası olarak 

seçin. 

Modelde daha önce makas tanımlanmadıysa varsayılan 

özellikte bir çelik makas tanımlanır. Daha önce bir 

makas tanımlandıysa, en son tanımlanmış makasın 

özellikleri kullanılır. İkinci noktayı seçerken 

işaretleyicinizin her hareketinde oluşturulacak makas 

ekran üzerinde dinamik olarak gösterilir. 

Makasın bitiş noktası olarak A/3 aksını seçin. Bitiş 

noktasını seçtikten sonra Çelik Makas diyalog kutusu 

yüklenecektir.  
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Yukarıda işaretlenen makas tiplerini seçin. Herhangi bir makas tipini kullanıcı tanımlı makasa çevirerek 

ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. 

Makas Mesnet Yerleşimi’ni Üst Başlık olarak belirleyin. 

Mahya Yüksekliği’ni 150 cm, Sağ ve Sol Omuz Yüksekliği’ni ise 80 cm olarak değiştirin. 

Elemanlar sekmesine tıklayın. 

 

Üst ve Alt başlık Kesitlerini 2xL80x12 olarak seçin. Dikme ve çaprazları L50x6 olarak seçin. 

İlk ve Son Dikmeyi Sil butonunu seçin. Bu sayede ilk ve son dikmeyi silerek makasın kolona bağlanması 

sırasında oluşacak çakışmanın önüne geçmiş olacağız. 
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Çelik makas penceresinden Tamam butonuna basarak çıkın. Makas tanımlandıktan sonra ProtaStructure 

otomatik olarak kopyalama moduna geçecektir. 

B/1, C/1, D/1 kesişimlerine oluşturduğunuz makası kopyalayın. Klavyenizdeki ESC butonu veya farenizin 

sağ butonunu kullanarak bu komuttan çıkabilirsiniz. 

Makasları daha sonra da istediğiniz açıklıklara 

kopyalayabilirsiniz veya taşıyabilirsiniz. 

Tanımladığınız makası seçin ve farenin sağ butonuna 

tıklayarak Kopyala seçeneğini işaretleyin. 

Referans noktasını seçin. Referans noktası olarak mevcut 

makasınızın başlangıç noktasını işaretleyebilirsiniz.  

Kopyalayacağınız aks kesişimlerine tıklayın. 

Klavyenizdeki ESC butonu veya farenizin sağ tuşunu 

seçene kadar kopyalama komutu aktif olacaktır. 

Çelik Aşıkların Tanımlanması  

Çatı makaslarının üzerinde aşıklar tanımlayacağız. Aşıkları 3-Boyutlu görünümü kullanarak kolayca 

tanımlayabilirsiniz. 

Model sekmesinde yer alan Aşık ikonuna   tıklayınız.  

Aşıkların üstüne oturacağı makasları belirtmeniz gerekecektir. Önce ilk makası daha sonra da aradaki 

makasları atlayarak en son makası seçin. Aşık penceresi karşınıza gelecektir. 

Aşıklar varsayılan olarak makas düğüm noktalarına yerleştirilecektir. İsterseniz Türetme Yöntemi’ni 

değiştirerek sabit aralıklarla dizilmesini de sağlayabilirsiniz. Bu durumda aşıklar makas düğümlerine denk 

gelmeyebilir. 
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Kesit özelliklerinde yer alan Profil’in üzerine tıkladığınızda profil kütüphanesi açılacaktır. Avrupa 

kesitlerinin içerisinde yer alan UPN 120 seçeneğini işaretleyin. Tamam butonuna basarak çıkın. 

       

Aşıklar penceresinin Yükler sekmesinde aşıkların üzerinde yükler atanabilir. Örneğin yerçekimi 

doğrultusunda etki edecek bir kar yükü veya kaplama yükü tanımlayalım. 
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1 Girilecek yük halini seçin. Örnekte G yük hali seçilecektir. 

2 Yük Ekle seçeneğini seçin. L1 yükünün oluşturulduğunu göreceksiniz. 

3 Yüklerin koordinat sistemi, yük yönü ve değeri buradan girilebilir. 

4 Atanan Yükler sütunu ile Tüm elemanlar satırının kesiştiği bölümde oluşturulan yük tüm aşıklara 

atanabilir. 

5 Yük Etiketini (L1) seçin ve Tamam butonuna basın. 

6 Aşık penceresi üzerindeki 3-Boyutlu görünümü 

kontrol ederek yüklerin doğru atandığından emin 

olun. 

Yukarıdaki adımları takip ederek Z yönünde 0.2 t/m 

bir yükü G yük halini seçerek tüm aşıklara atayın. 

Tamam butonuna basıp Aşık penceresinden 

çıkabilirsiniz. Tüm makasların üzerine aşıklar 

tanımlanmış olacaktır. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Çelik Kolonlar Arasına Çaprazların Tanımlanması  

Çelik kolonlar arasında çelik çapraz elemanlar tanımlayacağız. 

Model sekmesinde yer alan Çaprazlar ikonuna   tıklayınız.  

A/1 ve B/1 kesişiminde yer alan kolonları seçin. Karşınıza çelik çaprazların özelliklerini girebileceğiniz 

Çapraz penceresi gelecektir. 

  

Varsayılan ayarları kullanarak Tamam butonuna basın. A/3 ve B/3 kesişimlerinde yer alan çelik 

kolonları seçerek  çapraz tanımlayın. 

 

 

 

C/3 ve D/3 akslarında yer alan çelik kolonlara çapraz tanımlayacağız.  
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Çaprazlar ikonuna tekrar tıklayın. 

C/3 ve D/3 aksında yer alan çelik kolonları 

seçin. 

Çapraz Tipini: Diyagonal olarak değiştirin. 

Sol ucunun kaçıklığını vermek için Sol Alt Düşey  

bölümüne “300” değerini girin. 

Altı Analiz Modeline Uygula seçeneğini 

işaretleyin. Bu işlem analizde bu kaçıklığın 

dikkate alınmasını sağlayacaktır. 

1. kata geçin. 

Çaprazlar  ikonuna tekrar tıklayın. 

C/3 ve D/3 aksında yer alan çelik kolonları 

seçin. 

Çapraz Tipini, Diyagonal olarak değiştirin. 

Sağ ucunun kaçıklığını vermek için Sağ Üst 

Düşey  bölümüne “300 cm” değerini girin. 

Üstü Analiz Modeline Uygula seçeneğini 

işaretleyin. 
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Çelik Kuşakların Tanımlanması  

Çelik kolonlar arasına kuşaklar tanımlayacağız.  

Model sekmesinde yer alan Kuşak ikonuna   tıklayınız.  

A/1 aks kesişiminde yer alan ilk kolonu seçin. Daha sonra C/1 aksında yer alan son kolonu seçin. Arada 

kalan kolonlar otomatik olarak bulunacaktır. 

Kolonların iç veya dış yüzeyleri aynı hizada değilse, en içteki veya en dıştaki kolonlar esas alınarak 

kuşaklar yerleştirilir. Bu gibi bir durumda, fiziksel model üzerinde kuşaklar kolonlardan ayrık gibi görünse 

de analiz modelinde kolonlara bağlanırlar. Bu kuşakların bağlantıları ProtaSteel’de detaylı olarak 

yapılabilir. 

Kuşak penceresinde profil, kesit yerleşimi, aralıklar, üstteki-alttaki elemanların silinmesi, sağ ve sol 

konsol boyları kontrol edilebilir. 

 

Avrupa kütüphanesinde yer alan UPN 100 profilini seçin. 

Kesit yerleşimi seçeneğini Kesitin altına olarak değiştirin. 

Tamam butonuna bastığınızda kuşaklar tanımlanmış olacaktır. 

Benzer şekilde A/3 ve C/3 aks kesişimlerinde yer alan kolonlar arasında uygulayın. Yukarıdaki 

uygulamadan farklı olarak Kesit Yerleşimi için Kesitin Üzerinde seçeneğini seçin. 
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Çelik Kolonlara Ek Yerlerinin Tanımlanması 

 

D/3 aks kesişiminde yer alan kolonunu seçip 

üzerinde sağ tıklayın.  

Ek Tanımla seçeneğini işaretleyin. 

Ek Yeri Tanımları penceresinde Yeni Ek Yeri 

Tanımla seçeneğini seçin. 

Eleman Ek Tanımı penceresinden referans katı, 

ek yeri mesafesi, ek genişliği tanımlanabilir. 

Belirtilen değerleri kullanarak Tamam butonuna 

basın. D/3 aksında yer alan kolonda ek yerinin 

oluşturulduğunu göreceksiniz. 

Not: ProtaStructure modeli ProtaSteel’e aktarıldığında bu kolonun iki parça olarak aktarıldığını 

görebilirsiniz. Tasarımda tek parça olarak işlem görecektir. 
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Bina Analizinin Yapılması 

Analiz sekmesinde yer alan Bina Analizi ikonuna tıklayın . Karşınıza gelen analiz formu penceresinde,  

Analiz Öncesi sekmesinde yer alan 

Malzemeleri Düzenle butonuna 

basın. 

Malzeme diyalog penceresini 

kullanarak çelik kolon, kirişler, 

makas, aşık, kuşak, çapraz 

elemanlarında kullanılacak 

varsayılan malzemeleri 

değiştirebilirsiniz. 

Çelik kolon, kiriş elemanlarının 

malzeme özellikleri, ilgili elemanın 

kesit yöneticisinde yer almaktadır. 

 

Yük halleri ve yükleme kombinasyonlarını otomatik olarak oluşturacağız. 

Analiz ve tasarımda kullanılacak yük halleri ve yük kombinasyonlarını belirlemek için Yükleme 

Kombinasyonları butonuna basınız. Seçilen yönetmeliğe uygun olarak kombinasyonları otomatik 

hazırlamak için Yükleme Hazırlayıcısı butonuna basınız. 

 

 

Çelik tasarımında kullanılacak kombinasyonları oluşturmak için Çelik Tasarımı İçin Ayrı Kombinasyon Seti 

Oluştur seçeneğini işaretleyiniz. Seçilen yönetmeliğe ve tasarım yöntemine (ASD, LRFD) göre 

kombinasyon setleri farklılık gösterebilir. 



Sayfa - 86 

 

Tamam butonuna bastığınızda kombinasyonlar otomatik olarak oluşturulacaktır. 

Analiz sekmesine geçin. 

Bina analizini başlatmak için Bina Analizi 

butonuna basın.  

Ekrana gelen Otomatik Tasarım Seçenekleri 

penceresinde Çelik Eleman Tasarım Kontrolü 

kutucuğunu işaretleyin.  Bu şekilde program 

analiz sonrasında çelik elemanların tasarımını 

da yapacaktır.  

Modelin analizini yapmak için Bina Analizi  

butonuna basınız. 

 

Analiz Sonrası sekmesine gidin. Analiz sonuçlarını incelemek için Model ve Analiz Sonuçları Göster 

butonuna basın. Mod şekilleri, elemanların iç kuvvetleri ve eleman özellikleri bu bölümde incelenebilir. 

Çelik Elemanların Tasarım Kontrolleri 

Çelik elemanların tasarım kontrolleri, Tasarım sekmesinde yer alan seçenekler kullanılarak 

gerçekleştirilebilir.  

 
 

İstenilen elemanın tasarımını yapmak için, ilgili eleman seçili durumdayken sağ tıklayarak Çelik Eleman  

Tasarımı’nı seçebilirsiniz. Eğer bina analizinde çelik tasarım kontrolü yapmadıysanız, Tasarım Kontrolü 

(Tümü) seçeneği ile tüm çelik elemanların tasarımını yaptırabilirsiniz. 

Kolonlar   ikonuna tıklayınız.  
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Herhangi bir kolonun üzerine çift tıklayarak dizayn detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

 

Tasarımı Kontrol Et:  Kolonun tasarımını yeniden kontrol eder. 

Kesiti Değiştir: Mevcut kesiti başka bir kesitle değiştirmenize izin verir. Yeni kesitin tasarım kontrolü 

otomatik olarak yapılacaktır. 

Tasarım Raporu: Tasarım raporunu hazırlar. 
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Sırada Ne Var? 

 

Tebrikler! ProtaStructure’da ilk modelinizi oluşturdunuz.  

Bu kılavuzda, basit ve küçük bir model oluşturduk, yapısal analizini gerçekleştirdik ve tasarımını yaptık. 

Bu deneyim size gerçek uygulamalarınız için gereken ön bilgileri vermektedir. 

Daha fazla bilgi ve yönlendirme için ProtaStructure yardım menüsü altından veya web sitemizdeki 

kullanıcı destek bölümünden erişilebilen bilgi bankası makalelerine başvurabilirsiniz. 

Yazılımın kullanımına dair daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğitim kurslarımıza katılabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için lütfen www.protastructure.com.tr adresini ziyaret ediniz veya bizimle temasa 

geçiniz. 

Betonarme elemanların detay çizimleri ProtaDetails ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. İstinat duvarı, 

çelik iskele gibi binadan bağımsız yapıların hesapları da ProtaDetails ile gerçekleştirebilir. Bir sonraki 

adım olarak ProtaDetails Başlangıç Kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. 

Çelik birleşimlerin oluşturulması ve çelik detay çizimleri için ProtaSteel Başlangıç Kılavuzuna 

başvurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protastructure.com/
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Teşekkür… 

ProtaStructure Suite ürün ailesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Ürünlerimizle olan tecrübenizi kusursuz hale getirmek birinci önceliğimizdir. Bu nedenle teknik soru, 

öneri, yorum ve eleştirilerinizi destek@prota.com.tr adresine gönderebilirsiniz.  

Alanlarında uzman tecrübeli destek mühendislerimiz, sorularınızı yanıtlamaktan ve ürünlerimizin 

özelliklerini detaylı olarak sizlere anlatmaktan mutluluk duyacaktır. 

 

 

mailto:destek@prota.com.tr

