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İlk Bakışta...

Çelik, kompozit ve betonarme yapı 
elemanlarının tek bir model üzerinde 
birlikte kullanılabilmesi.

Çoklu Pencere Sistemi ve Dinamik Veri 
Girişi ile kolay, hızlı ve sezgisel kullanım.

Döşeme ve perde duvarlarda kabuk 
elemanlarını destekleyen, kapsamlı 
seçeneklere sahip dünya standartlarında 
analitik model ile 3B sonlu elemanlar analizi 
ve detaylı görsel sorgulama.

Düşey ve Yatay Statik Analiz, Eşdeğer 
Deprem Yükü, Mod Birleştirme, Time-History, 
Pushover, İnşaat Aşamaları, P-Delta, Isı 
Hesapları, Deprem İzolatörleri gibi ileri düzey 
analiz tekniklerini içeren genel amaçlı 3B sonlu 
elemanlar analiz modülü.

Yeni “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)” 
ve “Türkiye Çelik Tasarım Yönetmeliği” desteği.

Uluslararası betonarme/çelik tasarım yönetmelikleri ve deprem 
yönetmeliklerine uyumlu analiz ve tasarım.

Riskli Bina Tespiti, Doğrusal Hesap Yöntemleri ve Doğrusal Olmayan 
Artımsal İtme yöntemleriyle mevcut binaların performans analizleri ve 
güçlendirilmesi.

Otomatik ve kullanıcı tanımlı çelik bağlantılar, gelişmiş numaralandırma 
seçenekleri, imalat, genel yerleşim resimleri ve tip bağlantı
paftalarının otomatik oluşturulması.

Otomatik betonarme detay çizimleri, otomatik donatı pozlama, akıllı 
donatılar kullanılarak elle detaylandırma, revizyonların çizimlere ve 
metraja dinamik olarak yansıtılması, istinat duvarı, çelik iskele, kazık 
analiz ve tasarımı gibi hızlı mühendislik makroları.

Önde gelen Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) platformları Autodesk 
Revit ve Tekla Structures ile betonarme ve çelik modellerin paylaşımı 
ve senkronizasyonu. IFC aktarımı ile disiplinler arası koordinasyon.

Edirne Keşan Devlet Hastanesi (Sismik İzolatörlü)

Ofis ve Alışveriş Merkezi, Malezya



Modelleme

Makas, Aşık, Kuşak, Çapraz, Gergi Çubukları
gibi çelik elemanların esnek yerleşim makroları ile 
modellenmesi. Çelik kolon, kiriş ve makaslarda 
bindirme yerlerinin kullanıcı tarafından hassas 
şekilde belirtilebilmesi.

Farklı projelerin tamamının, bazı katlarının 
veya sadece temel kolonlarının tek bir 
modelde birleştirilmesi.

Benzer kat sistemi ile tipik katların hızlı modellenmesi.

Mimari çizimden aks, kolon ve perde elemanlarının transferi.

ProtaStructure, yapısal nesnelere dayanan 
modelleme araçlarıyla betonarme, çelik 
ve kompozit yapı elemanlarını aynı model 
üzerinde kolay, hızlı ve sezgisel bir şekilde 
tanımlama imkanı sunmaktadır.

Yay ve çok parçalı akslar/kirişler, eğimli elemanlar ve düzgün 
olmayan plana sahip yapılar.

Boşluklu, panel ve poligon şekilli çekirdek perdelerin 
bütünleşik modellenmesi.

Düzensiz veya yay şeklinde kenarlara sahip döşemelerin 
serbest bir şekilde modellenmesi.

Kolon ve kiriş kesitlerinin bir noktadan sabitlenmesi ile kesit 
değişikliklerinde eleman yerleşimlerinin istediğiniz şekilde kalması.

Düzlem tanımları ile eğimli döşeme, kiriş, kolon ve 
perde elemanlarının kolay ve hızlı tanımı.

Kolon ve perdelerin alt uçlarına elastik yaylar ve 
farklı mesnetler atayabilme.

Kolon ve perdelere kullanıcı tanımlı Noktasal Yük, 
Moment ve Açıklık Yüklerinin etki ettirilebilmesi.

Plak, nervür ve kaset döşemelerden otomatik yük aktarımı, 
tüm yüklerin Kırılma Çizgileri ve/veya Sonlu Elemanlar 
ile hesaplanması ve noktasal, çizgi ve bölgesel alan 
yükleri tanımı.

Döşeme ve bölme duvar yüklerinin kütüphaneler 
yardımıyla dinamik olarak tanımlanması.

Çoklu pencere sistemi ile farklı kat planlarında ve 3-Boyutlu 
model üzerinde aynı anda çalışma imkanı. Her pencerede 
farklı renklerde Görsel Sorgulama ve Filtreler kullanılarak 
modelin kolay bir şekilde kontrolü.

Dinamik Veri Giriş Sistemi ile etkileşimli yerleşim, taşıma, 
döndürme ve koordinat girme.

Proje genelinde, kat ve eleman bazında farklı malzeme ve 
donatı çeliği tanımlayabilme.



Analiz

Kapsamlı İnşaat Aşamaları analizi, P-Delta analizi ve eşit/
gradyan sıcaklık farkı tanımlanabilmesi.

Her türlü temel sisteminin yapı ile birlikte modellendiği Zemin-
Yapı Etkileşimli Analiz.

Kolon ve perdelerde istenen seviyeye ve farklı özelliklere sahip 
Deprem İzolatörleri tanımlama.

Kapsamlı Analiz Son-İşlemcisi ile modelin deformasyonlarının, 
diyagramların ve konturların grafik ortamda gerçek zamanlı 
olarak irdelenmesi.

Deprem yüklerinin Eşdeğer Statik ve Mod Birleştirme 
Yöntemleri ile yönetmelikler bazında otomatik hesabı.

Mevcut binaların Doğrusal Yöntem ve Doğrusal Olmayan 
Statik Artımsal İtme (Pushover) yöntemleri ile performans 
değerlendirmesi ve güçlendirilmesi, Riskli Binaların 
Değerlendirilmesi ve detaylı şekilde raporlanması.

3-Boyutlu analitik ve fiziksel modelin tüm detayları ile genel 
amaçlı analiz programları ile paylaşımı (ETABS, SAP2000™, 
Sframe™, LUSAS™, Autodesk™ Revit Structure™, Tekla, 
IFC), SAP2000™ programı için Artımsal İtme veri dosyasının 
otomatik oluşturulması.

Dünya standartlarında 3-Boyutlu sonlu elemanlar modeli 
ve analiz modülü.

ASCE7 (2010), EN1991-4 (2005), MS1533 (2002) ve 
BS6399-2 (1997) yönetmeliklerine göre rüzgar yüklerinin 
otomatik hesaplanması.

Döşeme sistemlerinin sonlu elemanlar kullanılarak yapı ile 
bütünleşik veya bağımsız analizi.

Katlarda birden fazla rijit diyafram, esnek diyafram veya 
diyaframsız analiz. Seçilen döşemelerin rijit diyaframa 
katkısının ihmal edilebilmesi.

Bodrumlu yapılarda iki aşamalı analiz yönteminin tek bir 
analizde otomatik olarak uygulanabilmesi.

Etkin kesit rijitliklerinin tek bir analizde sadece depremli 
kombinasyonlar (veya istenen herhangi bir yük hali) için 
otomatik olarak kullanılabilmesi.

Kat bazında diyafram seçeneklerinin belirlenebilmesi. 
Sadece seçilen katlarda esnek-diyaframlı ve/veya 
diyaframsız çözüm.

Otomatik rijit bağlantılar ve rijit bölgelerin detaylı 
modellenmesi ve rijit bölgeler dikkate alınarak 
asimetrik mafsal tanımı.

Boşluklu veya boşluksuz perde duvarların, poligon 
çekirdek perdelerin sonlu elemanlar kabuk, orta-kolon 
ve tek-kolon modelleriyle analizi.

Yapısal analiz, özel olarak geliştirilmiş 3-Boyutlu 
sonlu elemanlar analiz motoru ve dünya 
standartlarında bir analitik model kullanılarak 
otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Titreşim Modları



Tasarım ve Temeller                      

İçindekiler tablosu, set oluşturma ve sıralama, özel 
rapor ekleme, bütünleşik bildirim sistemi (uyarı, hata ve 
bilgi mesajları özeti) gibi özelliklere sahip Mühendislik 
Raporları.

Tekil, sürekli, kazıklı ve kirişli/kirişsiz radye temel 
sistemlerinin analitik ve sonlu elemanlar yöntemleriyle 
tasarımı.

Farklı dilatasyon 
bloklarının ortak
temel için 
birleştirilebilmesi.

Radye temellerde 
farklı plak kalınlıkları 
ve bazı plaklarda farklı 
yatak katsayıları 
kullanılabilmesi.

Her türlü kesite sahip boşluklu/boşluksuz kolonların, başlıklı/
başlıksız perdelerin çift eksenli donatı hesapları, etkileşim 
diyagramlarının hazırlanması ve donatı optimizasyonu.

Otomatik sargılama sistemi ile kolon geometrisine uygun etriye 
ve çiroz yerleşiminin yönetmelik şartlarına göre belirlenmesi.

“I, H, L, T, U, E, +” gibi kesitlere sahip kolonların ve birleştirilmiş 
çekirdek perdelerin donatılarının otomatik yerleştirilmesi.

Dikdörtgen/tablalı kirişlerin aks bazında etkileşimli ve komple 
donatı hesabı, donatı optimizasyonu ve gruplanarak
tipleştirilebilmesi.

Plak, nervür ve kaset döşeme sistemlerinin analitik ve 
sonlu elemanlar yöntemleri ile tasarımı.

Kirişli plak, nervür/kaset, mantar döşeme ve radye temel 
sistemlerinin bina ile birlikte veya bağımsız olarak Sonlu 
Elemanlar (SE) yöntemiyle tasarımı ve otomatik zımbalama 
kontrolleri.

SE analizinde döşemelerin üzerindeki boşlukların ve yüklerin 
detaylı şekilde dikkate alınması ve kolon kesitlerinin SE ağına 
dahil edilmesiyle ekonomik tasarım.

Çelik elemanların tasarımında Yeni Türk Çelik Tasarım 
Yönetmeliği (GKT, YDKT), AISC 360-10 (ASD, LRFD), 
Eurocode 3 ve BS5950 yönetmeliklerinin kapsamlı 
desteği.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018, TDY 2007 
ve Eurocode 8 esaslarına uygun kapsamlı analiz 
ve tasarım.

Betonarme tasarımda ACI318-02, TS500, Eurocode 2, 
Eurocode 1, BS8110-1997, CP65, HK2004, BS6399 ve 
TS498 yönetmeliklerine tam uyumluluk.

Çelik bağlantıların otomatik tasarımı, tipleştirilmesi ve 
benzer birleşimlere kopyalanması.

Otomatik ve etkileşimli tasarım imkanlarıyla en uygun 
çelik profilin kolayca seçilmesini ve tipleştirilmesini 
sağlayan araçlar.

Çelik makas tasarımı için özel olarak geliştirilmiş arayüz 
sayesinde alt başlık, üst başlık, dikme ve diyagonal 
elemanların hızlı ve kontrollü bir şekilde tasarımı.

Perde ve döşemelerde hasır çelik ile tasarım imkanı.

Ofis Binası, Malezya Konut Binası, Rize



TBDY 2018 şartlarına uygun hazırlanmış detay çizimleri 
(kolon boyuna donatılarının ortada bindirilmesi, boşluklu 
perdelerin detaylandırılması, perde kesit çizimleri gibi)

Tüm detay çizimlerinin tasarımı tamamlanmış 
ProtaStructure modellerinden tek dokunuşla otomatik 
olarak oluşturulması.

Paftaya sığmayan kiriş detaylarının otomatik veya 
elle bölünebilmesi.

Firmanıza özel antetli paftalar kullanılarak, çizimlerin 
otomatik veya etkileşimli bir şekilde oluşturulması ve 
dinamik metraj tablolarının yerleştirilmesi.

Çelik İskele Sistemlerinin parametrik olarak 
modellenmesi, TS EN 12810 ve 12811 standartlarına 
uygun 3-Boyutlu sonlu elemanlar analizi, kesit tasarımı 
ve detay çizimleri.

Geliştirilmiş Konsol istinat duvarlarının kapsamlı 
stabilite kontrolleri, tasarım ve detay çizimleri.

Kazıkların kapasite hesaplarının zemin profili girilerek 
ayrıntılı hesabı, yanal analiz eğrileri, kazık donatı 
hesapları ve otomatik detay çizimleri. 

Menfezler, Güçlendirme Perdeleri, Merdivenler, Temel 
Çukurları, Tekil Temeller, Kısa Konsollar, Parametrik kiriş 
detayları gibi hızlı tasarım ve çizim makroları ile hesap 
ve detay çizimlerinin tek tıklamayla oluşturulması.

Akıllı Donatı Kütüphanesi ile otomasyon 
sağlanamayan en karmaşık geometrilerde bile esnek 
bir şekilde donatı detay çizimlerinin hazırlanması, 
dinamik kesit ve görünüşlerin oluşturulması.

Kalıba Donatı Yerleştirme ve Donatıya Dönüştür 
komutları ile akıllı donatıların hızlı bir şekilde 
tanımlanması ve otomatik pozlanması.

Farklı ölçekteki detayların aynı paftada yanyana 
gösterilebilmesi. Ölçüler, çizim ve yazı boyutlarının  
Akıllı Ölçekleme Sistemi ile otomatik ayarlanması.

Alışkanlıklara paralel çizim komutları ve CAD özellikleri 
ile başka programa ihtiyaç duymadan çizim yapma 
imkanı. DWG/DXF desteği, komut satırı kullanımı, 
ölçü, katman, stil desteği ve çok daha fazlası 
ProtaDetails’te…

ProtaDetails ile merkezi bir 3-Boyutlu model 
üzerinden tüm betonarme detay çizimleri hızlı 
ve hatasız bir şekilde hazırlanır. 

Akıllı Donatı nesnelerinde tüm özellikler 
parametrik olarak değiştirilebilir. Taşı ve Sündür 
gibi komutlarla donatı düzenlendiğinde tüm 
kesitler, görünümler ve metrajlar dinamik olarak 
güncellenir.

Betonarme Detay Çizimleri

Gemlik Devlet Hastanesi (Sismik İzolatörlü)



Çelik Bağlantı ve Detay Çizimleri

IntelliConnect özelliği ile tipik bir projede bile sayıları bini bulabilen 
düğüm noktalarını tek tıklamayla bağlayarak çakışmasız ve imal 
edilebilir bağlantıların otomatik oluşturulması.

Tüm detay çizimlerinin ve bağlantı tasarımlarının, 
ProtaStructure’dan otomatik aktarılan 3-Boyutlu yapısal model 
üzerinde, konstrüktörlerin ve mühendislerin alışkanlıklarına en 
uygun şekilde düzenlenmiş arayüz ve komutlarla hassas şekilde 
gerçekleştirilmesi.

Kapsamlı parametrik bağlantı kütüphanesi ile çelik bağlantıların 
kolayca yerleştirilebilmesi.

Levha, cıvata, kaynak, kesim, delme, pah kırma, yuvarlatma, 
otomatik berkitme, profil kesimi (notch ve fitting) gibi araçlar ile 
kullanıcı tanımlı bağlantıların kolayca oluşturulması ve tüm benzer 
noktalarda kullanılabilmesi.

Gergi çubuğu, aşık, kuşak, merdiven, tali kiriş, 
damlalık aşığı gibi yardımcı çelik elemanların 
kolayca tanımlanabilmesi.

Tüm çakışmaları hassas bir şekilde tespit eden 
Otomatik Çakışma Kontrolü.

Kapsamlı kullanıcı tercihlerine sahip Otomatik Parça 
ve Marka Numaralandırması.

Genel Yerleşim Paftaları, Makas Çizimleri, Tip 
Bağlantı Detayları, İmalat Resimleri ve Malzeme 
Listelerinin çizimlerde sonradan müdahaleye gerek 
bırakmadan otomatik olarak hazırlanması.

İmalatçılar ile Tekla Structures™ verilerinin paylaşımı 
ve IFC veri transferi ile displinler arası koordinasyon.

Yeni Makas-Mahya, Makas-Kolon, Çelik Kiriş-Betonarme 
Duvar/Kolon Bağlantıları ve Gömülü Çelik makroları.

Detaylı bağlantı tasarım raporlarının oluşturulması ve 
tasarım durumlarının renk kodlarıyla kolayca takibi.

Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede 
değişik ve projeye özel  yapısal detay çözümleri 
üretmeyi gerektirir.

Otomatik bağlantılar ve modelleme makroları 
çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkarırken, 
hassas çözüm gerektiren standart dışı tüm 
detaylarda konstrüktörlerin ve mühendislerin 
ihtiyaç duyduğu tüm araçlar ProtaSteel’de yer alır.

ProtaSteel, çelik konstrüksiyon projeleri ve imalatı 
konusunda uzman Proya Yazılım ekibi tarafından 
15 yıldan bu yana geliştirilmekte olan ve sayısız 
projede güvenle kullanılan Comosys platformu 
üzerinde geliştirilmiştir.

Ofis Binası, Ankara
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Güvenilirlik ve Uluslararası Yaygın Kullanım
ProtaStructure’ın arkasında Prota Mühendislik bilgi 
birikimi ve tecrübesi yer almaktadır. Aktif olarak 
proje yapan ve dolayısıyla mühendislik projelerindeki 
işleyişleri ve gereksinimleri yakından tanıyan bir 
ekip tarafından inşaat mühendisleri için özel olarak 
geliştirilmektedir.

ProtaStructure’ın ürettiği hesap sonuçları sayısız 
örnek üzerinde denenerek test edilmiştir.

Prota tarafından üretilen yazılım çözümleri, 
yurtiçinde ve yurtdışında binlerce profesyonel 
inşaat mühendisi tarafından yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır ve çeşitli yapı projeleri üretiminde 
vazgeçilmez mühendislik aracı haline gelmiştir.

Sismik tehlikenin çok yüksek olduğu bir coğrafyada yer alan Türkiye’mizde 
ekonomik ve güvenli yapı tasarımı en önemli hedefimizdir. 

Ücretsiz Öğrenci Sürümü
Geleceğin profesyonelleri olarak gördüğümüz 
inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitimlerine 
katkı sağlamak amacıyla ProtaStructure’ı ücretsiz 
olarak projelerinde kullanma olanağı sunuyoruz. 
ProtaStructure, üniversitelerin tasarım derslerinde 
eğitim aracı olarak kullanılmakta ve her yıl binlerce 
inşaat mühendisliği öğrencisi ProtaStructure’ı etkin 
bir şekilde kullanarak mezun olmaktadır. 

Ücretsiz deneme ve öğrenci sürümlerini internet 
sitemizden indirebilirsiniz.

Kaliteli Eğitim ve Teknik Destek
ProtaStructure, ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri 
içeren kullanım kılavuzları, eğitim dokümanları ve 
videolar ile birlikte gelmektedir. Bununla birlikte, 
sadece destek ve eğitim konularında hizmet veren, 
konularında uzman inşaat yüksek mühendislerinden 
kaliteli ve hızlı teknik destek alabilirsiniz. 
Tam donanımlı eğitim sınıflarımızda ProtaStructure’ın 
tüm detaylarını uygulamalı olarak öğrenme 
imkanından da faydalanabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü
ProtaStructure’ın deneme sürümünü internet 
sitemizden indirerek tüm üstün özelliklerini programı 
satın almadan tanıyabilirsiniz. Deneme sürecinizin 
en verimli şekilde geçmesi için tüm yardım 
dokümanlarımızdan ve eğitim videolarımızdan 
faydalanabilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Hastanesi, İstanbul (Sismik İzolatörlerle Güçlendirme)

Ofis ve Alışveriş Merkezi, Malezya
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