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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 2019 versiyonu özellikle Türkiye için dönüm noktası niteliğindedir. 1 Ocak 2019’dan 

itibaren Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) yürürlüğe girmiştir ve yapılacak projelerin bu 

yeni yönetmeliğe uyumlu olması gerekmektedir. ProtaStructure Suite 2019, TBDY 2018’in hesap ve 

tasarım esaslarını kapsamlı bir şekilde desteklemektedir. 

 ProtaStructure 2018 ve önceki versiyonlara sahip kullanıcılarımız TBDY2018 koşullarına uygun olarak 

proje yapmak için ProtaStructure 2019 versiyonunu kullanmalıdırlar. 

 

 TBDY 2018 desteği, yayınlanacak olan güncelleme paketleriyle daha da kapsamlı hale getirilecektir. 

Destek kapsamı genişledikçe bu dokümana da eklemeler yapılacaktır. 
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TBDY 2018 Deprem Hesap Parametreleri 

TBDY 2018 Bölüm 2, Bölüm 3 ve Bölüm 4 kurallarına göre belirlenen parametreler yeni deprem 

arayüzünde kullanıcı tarafından seçilebilir. Seçilen girdi parametrelerine göre gerekli diğer tüm 

parametreler ve tepki spektrumu otomatik olarak hesaplanır. 

Yerel Zemin Sınıfları 

TBDY 2018 – Madde 16.4 

Projenin yapılacağı yerde zemin etüd raporu ve/veya geoteknik rapor ile bildirilen ‘Yerel Zemin Sınıfı’ 

kullanıcı tarafından seçilmelidir. Zemin sınıfları TBDY 2018 – Tablo 16.1’de belirtilmiştir. 

 
Yerel Zemin Sınıfları (TBDY 2018 Tablo 16.1) 

Harita Spektral İvme Katsayıları ve Tasarım Spektral İvme Katsayıları  

TBDY 2018 - Madde 2.3.2 

DD-1, DD-2 ve DD-3 deprem düzeyleri için “Kısa Periyot Harita Spektral Katsayısı, Ss” ve “1.0 saniye 

Periyot için Harita Spektral İvme Katsayısı, S1” kullanıcı tarafından “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” 

kullanılarak projenin yapılacağı yerdeki Enlem ve Boylam değerleri için seçilmelidir. E-Devlet web 

sitesinde yer alan deprem tehlike haritasına arayüzde bulunan düğme yardımıyla otomatik olarak 

yönlendirilirsiniz. E-Devlet kullanıcı adı ve şifrenizle proje yapacağınız bölgenin Enlem ve Boylam 

değerlerini haritada sorgulayarak spektral ivme değerlerini alabilirsiniz. 

 
ProtaStructure Spektral İvme ve Zemin Faktörleri Girdi Arayüzü 
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Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği – TBDY 2018, Deprem Parametreleri Arayüzü 

Yerel Zemin Etki Katsayıları ve Tasarım Spektral İvme Katsayıları 

TBDY 2018 – Madde 2.3.2 ve 2.3.3 

Deprem tehlike haritasında verilen değerler ‘Referans Zemin Sınıfı’ için verilmiştir. Dolayısıyla, haritadan 

elde edilen değerlerin yerel zemin sınıfına uygun hale getirilmesi gereklidir. Bu amaçla, kullanıcı 

tarafından girilen Zemin Sınıfı, Ss ve S1 değerlerine bağlı olarak Yerel Zemin Katsayıları Fs ve F1,  Tablo 

2.1 ve Tablo 2.2 yardımıyla otomatik olarak hesaplanır.  

 
Yerel Zemin Etki Katsayıları (TBDY2018 Tablo 2.1 ve Tablo 2.2) 
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Spektrum karakteristik periyotları TA ve TB ise Denklem (2.3) yardımıyla yine otomatik olarak hesaplanır. 

Yönetmelik uyarınca TL = 6 saniye olarak ele alınır. 

 

Yukarıdaki parametreler kullanılarak Elastik Tasarım Spektrum eğrisi hesaplanır ve hesaplanan nokta 

değerleri grafiksel ve tablo şeklinde gösterilir. DD-1, DD-2, DD-3, DD-4 deprem düzeylerine ait 

spektrumlar aynı arayüzde görüntülenebilir. 

 
Yatay Elastik Tepki Spektrumu (TBDY2018 Şekil 2.1) 

 
 

       
 

      
DD-1, DD-2, DD-3 ve DD-4 Deprem Düzeyinde Hesaplanan Elastik ve Tasarım Tepki Spektrumları 
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Spektral İvme Kütüphanesi 

 
ProtaStructure 2019 Deprem Parametreleri Kütüphanesi 

Kullanıcılarımıza kolaylık sunmak açısından, Enlem, Boylam, Zemin Sınıfı ve İvme değerlerinin 

saklanabileceği bir kütüphane geliştirilmiştir. Kütüphanenin sol alt tarafında Türkiye şehir merkezlerine 

ait bazı ön değerler hazır bir şekilde kullanıma sunulmuştur. Bununla birlikte kendi projenize ait detaylı 

Enlem, Boylam, Zemin Sınıfı ve İvme değerlerini bu kütüphanede sonraki kullanımlarınız için 

saklayabilirsiniz. Kütüphanede seçtiğiniz herhangi bir değeri “Seçilen Parametreleri Kullan” düğmesini 

tıklayarak deprem parametreleri arayüzüne aktarabilirsiniz. 

Kendi projenize ait değerleri girerken haritanın sağ üst köşesinde bulunan ‘Arama’ özelliğini kullanarak 

geo-lokasyon bilgisi elde edebilirsiniz. Alternatif olarak ‘Haritada Seç’ düğmesine tıklayarak harita 

üzerinde nokta göstererek Enlem ve Boylam değerlerini sorgulayabilirsiniz. 

Dikkat: 

Bu arayüz ‘Türkiye Deprem Haritası’na dinamik olarak bağlı değildir. Tasarımda kullanacağınız spektral 

ivme değerleri için proje sahasına ait hassas ‘Enlem’ ve ‘Boylam’ bilgileri ile ‘Türkiye Deprem Tehlike 

Haritası’na başvurabilirsiniz ve elde ettiğiniz değerleri bu kütüphanede saklayabilirsiniz. 

Burada listelenen ön değerler bazı merkezlere ait spektral ivmeleri bilgi amaçlı olarak içermektedir. 
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Bina Kullanım Sınıfları (BKS) ve Bina Önem Katsayıları 

TBDY 2018 – Madde 3.1.1 

Projeye uygun ‘Bina Kullanım Sınıfı (BKS)’nın kullanıcı tarafından seçilmesi gereklidir. Seçilen bina 

kulllanıcı sınıfına uygun ‘Bina Önem Katsayısı, I’ Tablo 3.1’e uygun olarak program tarafından otomatik 

belirlenir. 

 
Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları (TBDY2018 Tablo 3.1) 

Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) 

Referans: TBDY2018 – Madde 3.2 

Önceki adımlarda hesaplanan SDS ve seçilen BKS değerlerine göre Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) Tablo 3.2 

yardımıyla otomatik olarak belirlenir. 

 
Deprem Tasarım Sınıfları (TBDY2018 Tablo 3.2) 

Sonunda ‘a’ son-eki bulunan deprem tasarım sınıfları deprem sonrası hemen kullanılması gereken 

önemli binaları temsil etmektedir. Dolayısıyla DTS1a en kritik tasarım sınıfı olarak görülebilir. 
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Bina Yüksekliği, Bina Yükseklik Sınıfları (BYS) ve Bodrum Katlar 

TBDY2018 – Madde 3.3.2 

ProtaStructure’da bina yüksekliği kullanıcının “Kat Bilgileri Düzelt” menüsünde girdiği “Rijit Bodrum Kat 

Adedi” ve “Etkin En Üst Kat No” parametrelerine bağlı olarak hesaplanır. Bodrum kat adedi girilmişse, 

bina yüksekliği en üst bodrum katın üstünden itibaren ölçülür. Etkin en üst kat ise bina yüksekliği ve 

düzensizlik kontrollerinde dikkate alınacak en üst kattır.  

 
Kat Bilgileri Düzelt Penceresi – Bodrum Kat Adedi ve Etkin En Üst Kat Tanımı 

Bina yüksekliği, HN ProtaStructure 2019 tarafından otomatik hesaplanır ve Bina Yükseklik Sınıfı, BYS 

otomatik olarak belirlenir. Belirlenen Bina Yükseklik Sınıfı taşıyıcı sistem seçiminde, analiz ve tasarım 

yaklaşımlarında önemli bir rol oynamaktadır. 

 
Bina Yükseklik Sınıfları (TBDY2018 Tablo 3.3) 
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Süneklik Düzeyleri 

TBDY 2018 – Madde 4.3.3 

Kullanıcı, projesinde kullanacağı Süneklik Düzeyi’ne karar vermelidir. Süneklik düzeyi arayüzde bulunan 

listeden seçilebilir. Ancak, DTS ve BYS parametrelerine ve yapıda var olan düzensizliklere bağlı olarak 

seçilen süneklik düzeyi ile taşıyıcı sistem birlikte kullanılamayabilir. ProtaStructure bu durumlarda 

kullanıcıya mesaj ve raporlar aracılığıyla uyarı verecektir. 

Taşıyıcı Sistem Türüne Göre R ve D Katsayıları 

TBDY 2018 – Madde 4.3.2 

Seçilen süneklik düzeyine uyumlu olan taşıyıcı sistemler, Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, R ve Dayanım 

Fazlalığı Katsayısı, D ile birlikte kullanıcının seçimine bir tablo aracılığıyla sunulur. Bu tabloda ayrıca 

taşıyıcı sistemin kullanılmasına izin verilen Bina yükseklik sınıfları da belirtilmiştir. 

 
ProtaStructure Taşıyıcı Sistem Tipleri, R ve D Katsayıları (Yüksek Sünek) 

Kullanıcının seçmeye çalıştığı bir taşıyıcı sistem, yapının BYS ve/veya DTS değeri ile uyumlu değilse 

ProtaStructure uyarı verecektir ve arayüzden çıkılmasını engelleyecektir. TBDY 2018 Madde 4.3.4.1.a, 

4.3.4.1.b, 4.3.4.3 ve Tablo 4.4 kontrolleri otomatik olarak yapılır ve kullanıcıya bilgi verilir. 

 
ProtaStructure Taşıyıcı Sistem Uyarı Penceresi 

Taşıyıcı sistem seçildiği zaman, yönetmelik uyarınca belirtilen R ve D katsayıları da otomatik olarak 

dikkate alınır. BYS limitleri otomatik olarak kontrol edilir. 
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Bina Tabanı ve Bina Yüksekliği 

TBDY 2018 – Madde 3.3.1.1.a ve 3.3.1.1.b 

TBDY 2018 Madde 3.3.1.1.a uyarınca rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan 

çevrelemesi gerekmektedir. Bunun kontrolü kullanıcıya aittir. 

Madde 3.3.1.1.b’de ise Tp,Tüm ≤ 1.1 Tp,Üst koşulunun sağlanması istenmektedir. Aksi takdirde belirtilen 

katlar bodrum kat olarak ele alınamaz ve bina yüksekliği temel üst kotundan itibaren ölçülür. 

 
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu – Bina Tabanı ve Bina Yüksekliği Kontrolü 

Taşıyıcı Sistem Seçimi için Detaylı Akış Diyagramları  

TBDY 2018 – Madde 4.3.4 

Binanın taşıyıcı sistem seçiminde rol oynayan başlıca parametreler şunlardır: 

• Taşıyıcı Sistem Tipi (Kiriş-Plak, Tek Yönlü Dişli Döşeme, Kirişsiz Döşeme) 

• Binada perde olup olmaması 

• Kullanılmak istenen süneklik düzeyi 

• Bina Yükseklik Sınıfı 

• Binanın Deprem Tasarım Sınıfı 

• Perde-Çerçeve Kontrol sonuçları 

TBDY 2018’de yukarıdaki parametrelerin etkileşimi ile oldukça karışık bir algoritma ile taşıyıcı sistem 

seçimi yapılmaktadır. ProtaStructure bu süreci çok büyük oranda otomatik hale getirmiştir. 

1. Kullanıcının seçtiği taşıyıcı sistem tipi ve süneklik düzeyine göre binaya ait BYS ve DTS gibi 

parametreler kontrol edilir. Taşıyıcı sistem seçilemiyorsa ‘Deprem Parametreleri’ arayüzünde 

iken kullanıcıya uyarı verilir ve doğru sistem seçilmeden arayüzden çıkılmasına izin verilmez. 

2. Deprem Parametreleri arayüzünde taşıyıcı sistem tipi seçimini kolaylaştıracak detaylı akış 

diyagramları bulunur. Taşıyıcı Sistem Yardım düğmesine basıldığında bu diyagramlar 

görüntülenebilir. 

3. Analiz işlemi sırasında Perde-Çerçeve kontrolleri otomatik olarak yapılır. Yönetmeliğe göre R, D 

ve BYS parametrelerinin değişmesi gerektiği durumlarda bu değişimler otomatik olarak yapılır 
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ve kullanıcıya detaylı raporlar sunulur. Bu raporlar ‘Analiz Öncesi Kontrolleri Raporu’ ve ‘Analiz 

Sonrası Kontrolleri Raporu’dur.  

 
ProtaStructure Taşıyıcı Sistem Seçimi için Detaylı Akış Diyagramları 

Perde Boşluklarının Tanımlanması 

Yeni ‘Duvar Boşluk Editörü’nü kullanarak dikdörtgen veya poligon perde duvarlarda birden fazla boşluk 

tanımlayabilir ve sonlu elemanlar analizinde hassas bir şekilde dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. 

TBDY 2018 Madde 7.6.9’a göre perdelerde boşluk düzenlenmesi durumunda boşluğun kenarlarına, 

üstüne ve altına etriyelerle sarılı ilave düşey ve yatay donatı yerleştirilmesi gerekmektedir. Boşluk 

boyutları perde genişliğinin ve kat yüksekliğinin %20’sinden büyük olmamalıdır ve perdenin orta üçte 

birlik bölgesinde yer almalıdır.  

ProtaStructure 2019’da bu şartlar kontrol edilmekte ve perde donatı açılımı da boşlukları da dikkate 

alacak şekilde otomatik olarak hazırlanmaktadır. 
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Betonarme Elemanlarda Etkin Kesit Rijitlikleri 

TBDY 2018 – Madde 4.5.8 

Betonarme elemanlarda çatlamış kesitlerin kullanımı için var olan ‘Etkin Kesit Rijitlikleri Tablosu’, 

ProtaStructure 2019 ile birlikte daha da genişletilmiş ve yeni katsayılar tanıtılmıştır. Bu tablodaki 

değerler TBDY 2018’in öngördüğü şekilde düzenlenmiştir. TBDY2018 dışında bir yönetmelik seçilirse 

tablodaki varsayılan değerler buna göre değişecektir. 

Bu tabloya yönetmelik tarafından önerilen değerler dışında bir değer girildiğinde, tablo hücresi turuncu 

renkte boyanarak kullanıcıya uyarı verilmektedir. 

Bu çarpanlar “Model ve Analiz Sonuçları Çizimi” bölümünde yer alan Sonlu Elemanlar Özellikleri 

tablosundan ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Bununla birlikte, modeli SAP2000 gibi genel amaçlı analiz 

programlarına aktardığınız zaman, “Section Modifiers” tablosunda görme imkanınız bulunmaktadır. 

Etkin Kesit Rijitlikleri Tablosu aynı zamanda “Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu”nda da ayrıntılı olarak 

verilmektedir. 

  
ProtaStructure Etkin Malzeme ve Kesit Rijitliği Katsayıları ve Analiz modeli üzerinde incelenmesi 

 
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu: Etkin Malzeme ve Kesit Rijitliği Katsayıları 
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TBDY2018 Uyumlu Yük Kombinasyonu ve Yük Halleri 

TBDY 2018 – Madde 4.4.3, 4.4.4, 4.5.8.3 

TBDY2018 Madde 4.5.8.3 uyarınca etkin kesit rijitlikleri betonarme elemanlar için sadece deprem yük 

halleri ve deprem ile birlikte birleştirilen düşey yük halleri için kullanılmalıdır. 1.4G + 1.6Q gibi sadece 

düşey yüklerin yer aldığı bir yükleme durumunda etkin kesit rijitlikleri kullanılmazken, G + Q + E gibi bir 

depremli kombinasyonda G, Q ve E yük halleri için etkin kesit rijitliklerinin dikkate alınması gereklidir. 

ProtaStructure 2019’da her yük hali için etkin kesit rijitliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı kullanıcı 

tarafından belirlenebilir. Deprem yük halleri için etkin kesit rijitlikleri otomatik olarak kullanılmaktadır. 

Düşey yük halleri olan G ve Q’nun, etkin kesit rijitliklerini kullanan Gc ve Qc karşılıkları otomatik olarak 

tanımlanır ve bunlar depremli kombinasyonlarda kullanılır. Bu özellik sayesinde tek bir bina analizinde 

düşeyli kombinasyonlarda çatlamamış kesitler, depremli kombinasyonlarda çatlamış kesitler otomatik 

olarak kullanılır. 

ProtaStructure 2019’da “Otomatik Yükleme Editörü” bu zorunluluğu dikkate alacak şekilde 

geliştirilmiştir. Çatlamış ve Çatlamamış Kesit özelliklerini kullanması gereken yük halleri otomatik olarak 

oluşturulmakta ve yönetmeliğe uygun katsayılarla birleştirilmektedir. 

Yapıda bodrum kat tanımı yapılmışsa alt yapı ve üst yapının ayrı ayrı analiz edilmesini sağlayan ExB ve 

EyB gibi yük halleri de otomatik olarak oluşturulur. 

ProtaStructure 2019’da bir adım ileri gidilerek, mühendislere farklı yüklemeler altındaki çatlamış kesit 

kullanma özgürlüğü de tanınmıştır. Örneğin, mühendis sadece deprem ve düşey yükler değil; rüzgâr, 

zemin yüklemesi ve ısı hesabında da isterse çatlamış kesitleri kullanabilir. ProtaStructure 2019’daki 

Otomatik Yükleme Editörü ile bunların tamamını yapmak mümkündür. 

 
ProtaStructure Otomatik Yükleme Editörü 
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Düşey Deprem Yüklerinin Hesaplanması 

TBDY 2018 – Madde 4.4.3.1, 4.4.3.2 

ProtaStructure 2019’da TBDY 2018 Madde 4.4.3.2’ye göre düşey deprem etkisi tüm kombinasyonlarda 

otomatik olarak dikkate alınır ve tüm elemanlara uygulanır.  (Denklem 4.10) 

𝐸𝑑
𝑧 ≈ (

2

3
)𝑆𝐷𝑆𝐺 

𝐺 + 𝑄 + 0.2𝑆 + 𝐸𝑋 + 0.3𝐸𝑑
𝑧 + 0.3𝐸𝑌 

0.9𝐺 + 𝐸𝑋 − 0.3𝐸𝑑
𝑧 + 0.3𝐸𝑌 

 

Poligon Perde Duvarlar (Çekirdek Perdeler) 

TBDY 2018 Madde 4.5.3’te dikdörtgen ve I, T, L, U ve C kesitlik 

perdelerin modellenmesi için kurallar belirtilmiştir.  

ProtaStructure 2019’da birden fazla perde duvar panelini seçerek 

tek bir poligon şekilli tek bir perde duvar haline getirebilirsiniz. 

Analiz, tasarım ve donatılandırma birleştirilmiş kesite uygun bir 

şekilde otomatik olarak yapılır. ProtaStructure 2019 versiyonuyla 

birlikte perde başlık bölgelerinin otomatik tanımlanması için 

komutlar geliştirilmiştir. 

ProtaStructure 2019’da deprem perdeleri, bodrum perdeleri ve I, 

T, L, U, C gibi poligon perdeler TBDY 2018 Madde 4.5.3.7’ye uygun 

olarak sonlu elemanlar kabuk elemanlar ile modellenirler. 

Betonarme Bağ Kirişli Perdeler 

TBDY 2018 – Madde 4.5.4 

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, bağ kirişi ve bağ kirişli 

(boşluklu) perde tanımları yapılmıştır. 

ProtaStructure 2019’da iki perde duvarın birlikte bağ kirişli (boşluklu) 

perde olarak kabul edilmesi için aralarındaki bağ kirişi özel bir kiriş 

elemanı kullanılarak tanımlanmalıdır. Bunun için “Kiriş Özellikleri” 

penceresindeki “Tip” bölümünden “Perde Bağ Kirişi” tipi seçilmelidir. 

TBDY 2018 Madde 4.5.4.7.’ye göre bağ kirişleri çubuk elemanlarla 

modellenebilir. Bağ kirişlerinin etkin kesit çarpanları Madde 4.5.8’e 

göre diğer elemanlardan farklı bir şekilde verilmektedir. 
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Bağ Kirişli Perdelerde ‘Bağ Katsayısı’ Hesabı 

TBDY 2018 – Madde 4.5.4.3, 4.5.4.4 ve 4.5.4.5 

TBDY2018 Madde 4.5.4.5’e göre perdelerin bağ kirişli (boşluklu) kabul edilebilmesi için Bağ Katsayısı 

Ω ≥ 1/3 şartı sağlanmalıdır. Ayrıca bu değer 2/3 değerini de aşmamalıdır. Aksi durumlarda perde bağ 

kirişli perde olarak kabul edilemez. ProtaStructure 2019 bağ katsayısının verilen sınırlar dahilinde olup 

olmadığını Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu’nda yer alan Perde/Çerçeve Sistemi Kontrolü bölümünde 

kontrol ederek raporlamaktadır. 

Benzer şekilde bağ kirişli (boşluklu) perdelerin taban devrilme momentleri Madde 4.5.4.3’e göre 

hesaplanmaktadır. Bağ kirişli perdelerin arasında yer alan bağ kirişinin her iki ucunda depremden dolayı 

oluşan kesme kuvvetleri toplanarak perdelerin altındaki birbirine eşit çekme ve basınç eksenel kuvvet 

çifti bulunur. Bu kuvvet, iki perdenin geometrik merkezi arasındaki mesafe ile çarpılarak c.Nv 

parametresi hesaplanır. Daha sonra, perdelerin altındaki momentler ile c.Nv toplanarak devrilme 

momenti elde edilir. Hesaplanan bu devrilme momenti ve bağ katsayısı Ω,  Analiz Sonrası Kontrolleri 

Raporu’nda yer alan Perde/Çerçeve Sistemi Kontrolü bölümünde raporlanır. 

 Çekirdek perdelerin bağ kirişleriyle bağlandığı durumlarda da bu çekirdek perdeler bağ kirişli 

(boşluklu) perde olarak otomatik olarak tespit edilir ve kontrolü gerçekleştirilir. 

 
ProtaStructure’da Bağ kirişleriyle bağlanmış çekirdek perdeler 

 
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu- Perde Bağ Katsayısı Kontrolü 
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Bina Taban Devrilme Momenti, MO 

TBDY2018 – Madde 4.7.2.6, 4.8.2 ve 4.8.3 

Bina taban devrilme momenti, Mo, yönetmelik uyarınca her katta Eşdeğer Deprem Yükü veya Mod 

Birleştirme Yöntemiyle hesaplanan kat kesme kuvvetlerinin, ilgili katın bina tabanına uzaklığı ile 

çarpılmasından elde edilmektedir. Bodrum katların olması durumunda bina tabanı bodrum katların üst 

seviyesi olarak dikkate alınmaktadır. 

 
ProtaStructure Taban Devrilme Momenti Tablosu (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 

Perde-Çerçeve Kontrolleri 

TBDY2018 – Madde 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 

Perdelerin taşıdığı toplam devrilme momenti (∑MDEV), bina taban devrilme momenti (Mo) ile 

oranlanarak αM katsayısı elde edilmektedir. Bu katsayı, Taşıyıcı Sistem Tipi, R ve D değerlerinin 

belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.  

Kullanıcı “Deprem Parametreleri” arayüzünden projelendireceği yapıya uygun taşıyıcı sistem tipini 

seçmelidir. Yapının taşıyıcı sistemine,  yapıda perde olup olmamasına, kullanılmak istenen süneklik 

düzeyine, deprem tasarım sınıfına ve bina yükseklik sınıfına bağlı olarak seçilebilecek taşıyıcı sistem 

tipi, R ve D katsayıları yönetmelikteki Tablo 4.1’de verilmektedir. 

Taşıyıcı sistem tipinin seçilebilmesi için ProtaStructure’da detaylı akış diyagramları verilmiştir. Bu 

diyagramlar ile hangi durumlarda ne tür bir yol izleneceği açık bir şekilde görülebilir. 

Örneğin, A14 taşıyıcı sistem tipi seçilerek R=8 ve D=2.5 ile analiz yapılır. Perde-Çerçeve kontrolleri 

sonucu üst sınır olan 0.75’in aşıldığı tespit edilirse program tarafından otomatik olarak A12 taşıyıcı 

sistemine ait R=7, D=2.5 ve BYS≥2 değerleri ile tüm tasarımlar ve kontroller yapılır. Başka bir 

deyişle,yönetmeliğin öngördüğü cezalar otomatik olarak uygulanır. 

Aşağıda Perdeli ve Yüksek Sünek Kirişli Sistemler için Tipik akış diyagramı verilmiştir. 
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Perdeli ve Yüksek Sünek Kirişli Sistemler için taşıyıcı sistem seçimi akış diyagramı 

 
ProtaStructure Perde-Çerçeve (Alfa-M) Kontrolü (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu). P5 ve P6 perdeleri poligon perde olup bağ 

kirişleriyle bağlanmıştır. 

Yapıdaki perdelerin durumuna göre perde-çerçeve kontrollerinde dikkate alınan devrilme 

momentlerinin (MDEV) nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmıştır. 
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Bağ Kirişsiz (Boşluksuz) Perde Duvarlar 

Perde-çerçeve kontrolü yapılırken, sadece hesap yapılan doğrultuda çalışan boşluksuz perde 

panellerinin altındaki devrilme momentleri kullanılır. Hesap yapılan doğrultuya göre planda eğimli 

olarak modellenmiş perdelerin ise ilgili yöndeki izdüşüm momentleri hesaplanarak kullanılır.  

Bağ Kirişsiz (Boşluksuz) Poligon Perdeler 

Modelde, bağ kirişsiz poligon perdeler olması durumunda, bu poligon perdelerin geometrik 

merkezlerinde otomatik olarak hesaplanan bileşke devrilme momenti hesap yapılan doğrultuda 

kullanılır. Perdeyi oluşturan paneller ayrıca perde-çerçeve kontrolüne katılmaz. 

Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdeler 

İki adet ‘standart’ perde panelinin bağ kirişiyle birleştirildiği durumlarda, analiz sonucunda perdelerin 

altında hesaplanan devrilme momentleri bağ katsayısı ve devrilme momenti hesaplarında kullanılır. 

Bağ kirişli perde sisteminin altında Denklem 4.13’te verilen M1 + M2 + c.Nv formülüyle hesaplanan 

devrilme momenti MDEV, Madde 4.5.4.3’te de belirtildiği gibi hem bağ katsayısı hesabında, hem de 

perde-çerçeve kontrollerinde kullanılmaktadır. 

Bağ Kirişli (Boşluklu) Poligon Perdeler 

İki adet poligon perdenin bağ kirişleriyle birleştirilmesi durumunda, analiz 

sonucunda poligon perdelerin ayrı ayrı geometrik merkezlerinde hesaplanan 

bileşke momentler bağ katsayısı ve devrilme momenti hesaplarında kullanılır. 

Nv değeri ise tüm katlar boyunca bağ kirişlerinde hesaplanan kesme 

kuvvetlerinin toplamıdır.  

Bağ kirişli perde sisteminin altında Denklem 4.13’te verilen M1 + M2 + c.Nv 

formülüyle hesaplanan devrilme momenti MDEV, Madde 4.5.4.3’te de 

belirtildiği gibi hem bağ katsayısı hesabında, hem de perde-çerçeve 

kontrollerinde kullanılmaktadır. 

Perdeyi oluşturan paneller ayrıca perde-çerçeve kontrolüne katılmaz. 
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Perde Moment Kontrolleri ve R Katsayısı Azaltımı 

TBDY2018 – Madde 4.3.2.4 

DTS = 1, 1a, 2, 2a olan ve deprem yüklerinin tamamının perdeler tarafından taşındığı sistemlerde 4.3.2.4.a 

ve 4.3.2.4.b maddelerinde verilen koşullardan birinin sağlanmaması durumunda davranış katsayısı R 

yerine (4/5)R olarak gözönüne alınmalıdır. 

Madde 4.3.2.4.a’da belirtilen kontrol ProtaStructure tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Sonuçlar 

analiz sonrası kontrolleri raporunda yer alır. 

 Bu kontrolün amacı deprem yüklerinin sadece perdelerle taşındığı sistemlerdeki hiperstatik fazlalığın 

perdeli ve çerçeveli sistemlere oranla daha az olduğu; sadece perdelerle taşınan sistemlerde herhangi bir 

perdenin toplam devrilme momentinin 1/3’ünden daha fazla moment taşıması halinde, yapıda ciddi bir 

risk oluşturmasının engellenmeye çalışılmasıdır. 

Bodrum Perdelerinin Tanımlanması 

TBDY2018 – Madde 4.5.5.2 

Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, bodrum perdelerinin etkin rijitliklerini 

diğer elemanlardan farklı olarak belirlemiştir. Buna göre bodrum 

perdelerinin Eksenel Alan Katsayısı 0.80, Düzlem-İçi Eğilme Katsayısı 0.80, 

Düzlem-Dışı Eğilme Katsayısı 0.50 ve Düzlem-İçi Kayma Alanı Katsayısı 0.50 

olarak kullanılmalıdır. Ayrıca bodrum perdeleri Madde 4.5.5.2’ye göre Sonlu 

Elemanlar Kabuk elemanları kullanılarak modellenmelidir. 

Dolayısıyla, ProtaStructure 2019’da bodrum perdesi modellerken “Perde 

Özellikleri” penceresinde “Perde Modeli” olarak “Bodrum Perdesi (Kabuk)” 

seçeneği kullanılmalıdır. 
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Bodrumlu Binalar için İki-Aşamalı Analiz 

TBDY2018 – Madde 4.7.5.1, 4.8.5.1 

Bodrumlu binalarda yatay rijitlik bakımından üst bölüm ile göreceli olarak çok rijit olan alt bölüm 

(bodrum katları) dinamik davranış ve dayanım açılarından çok farklı özelliklere sahiptir. TBDY 2018, 

bodrumlu yapıların eşdeğer statik veya mod birleştirme yöntemleriyle çözüldüğü durumda iki farklı 

yükleme durumunu içeren İki-Aşamalı Analiz Yöntemi önermektedir.  

Bu yöntemde her zaman bodrum ve üst yapının birlikte yer aldığı ortak bir taşıyıcı sistem modeli 

kullanılmaktadır. ProtaStructure 2019’da oluşturulan model bu şekildedir. 

ProtaStructure 2019’da hem üst yapı (bodrum katların kütleleri sıfırlanarak) hem de alt yapı (üst yapı 

kütleleri sıfırlanarak) hesabı tek bir analizde gerçekleştirilir. Bu özellik, analiz modülümüzün yük hali 

bazında farklı kütle matrisleri kullanabilme kabiliyeti sayesinde tek bir analizle gerçekleştirilir.  

Tek bir analizde gerçekleştirdiğimiz bu iki aşamalı hesaptan sonra tasarıma esas iç kuvvetler ve temele 

aktarılan kuvvetler Madde 4.10.1, 4.10.2 ve 4.10.3’e uygun olarak hesaplanır. 

       
ProtaStructure’da Üst Yapı ve Alt Yapı Analizlerinin Sonuçlarının İncelenmesi 

İki aşamalı analiz sonuçları “Analiz Sonrası Kontrolleri” raporundaki Deprem Yükleri bölümünden 

incelenebilir. 

     
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu – Üst ve Alt Bölüm Deprem Yükleri 
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Genel Modelleme Kuralları 

TBDY2018 – Madde 4.5.1 

ProtaStructure’da kullanıcı tarafından kolon, kiriş, perde, döşeme, aşık, kuşak, makas vb. yapısal 

elemanlar oluşturulan fiziksel model otomatik olarak analiz modeline çevrilmektedir. 

Analiz modeli yönetmelikte belirtildiği gibi daima 3-Boyutludur. Biribiriyle kesişen elemanlar, perdeler 

ve döşemeler için Sonlu Elemanlar ağı otomatik olarak oluşturulur ve bu elemanlar ortak düğüm 

noktalarından bağlanırlar. 

Deprem etkisi birbirine dik doğrultular olan X ve Y yönlerinde otomatik olarak dikkate alınır. Kullanıcı 

isterse “Deprem Parametreleri” arayüzünde “Spektrum Açısı” tanımlayarak depremin açılı bir şekilde etki 

ettirilmesini sağlayabilir. Özellikle binanın kalıp planının açılı bir şekilde modellendiği projelerde 

kullanılabilir. 

Düşey etkileri ise Madde 4.4.3.2 uyarınca dikkate alınmaktadır. 

Sönüm oranı %5 olarak kabul edilmektedir ve otomatik olarak hesaplanan Elastik ve Tasarım 

spektrumları %5 sönüm oranı kullanmaktadır. Ancak, izolatörlü yapılar gibi özel yapıların tasarımında 

daha fazla sönüm oranlarıyla hesaplanmış olan tepki spektrumları da “Deprem Parametreleri” 

arayüzünden ProtaStructure’a tanıtılabilir. 

Kiriş ve Kolonların Modellenmesi 

TBDY2018 – Madde 4.5.3 

ProtaStructure’da kiriş ve kolonlar çerçeve (çubuk) elemanlar olarak modellenirler. Bu elemanların 

uçlarında 6 adet serbestlik derecesinin tamamı gözönüne alınarak eleman rijitlik matrisleri oluşturulur. 

Kolon ve kirişlerin birleştiği bölgelerde “Rijit Bölgeler” otomatik olarak gözönüne alınır. Kullanıcı isterse 

rijit bölgelerin azaltılmasını veya hiç dikkate alınmamasını da isteyebilir. Buna ek olarak, çubuk 

elemanların uçlarında asimetrik bir şekilde mafsallar tanımlanabilmektedir. 

Madde 4.5.8 uyarınca Etkin Kesit Rijitlikleri, çubuk elemanlarda yük haline bağlı olarak otomatik kullanılır. 

Betonarme Perdelerin Modellenmesi 

TBDY2018 – Madde 4.5.3 

Yeni deprem yönetmeliğinde boşluksuz, boşluklu betonarme dikdörtgen veya poligon perdelerin 

modellenmesi için kullanılması gereken teknikler detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

Buna göre, perdelerin iki uçta kolon ve arasında rijit gövde kirişi şeklinde modellendiği durumlar 

yasaklanmıştır. Bunun yerine, ProtaStructure’da da uzun bir süredir kullanılmakta olan ‘Sonlu Elemanlar 

Kabuk’ modelinin kullanılması istenmiştir. 

Perde duvarların modellenmesi konusunda yayınlamış olduğumuz bildiri ve makalelere erişmek için 

aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: 
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Comparison of Practical Approaches for Modelling Shearwalls in Structural Analysis 

Perdeli Yapılar için Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleri 

Döşemelerin Modellenmesi ve Esnek Diyaframlar 

TBDY 2018 Madde 4.5.6 ve 4.5.7’ye göre kat döşemelerinin 

rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği durumlarda, 

A2 ve A3 düzensizliği olan binalarda, kirişsiz döşemeli 

binalarda, bodrum kat tavanı döşemelerinde ve geçiş 

katlarında bulunan döşemelerde Sonlu Elemanlar Kabuk 

modeli kullanılarak analiz modeli oluşturulması 

gerekmektedir.  

ProtaStructure’da döşeme sistemleri binadan bağımsız 

hesaplanabileceği gibi, sadece seçilen katlarda bina ile 

birlikte Sonlu Elemanlar modeli oluşturularak tüm 

kombinasyonlar altında tasarlanabilir. 

• Plak, nervür ve kaset döşemelerin bina ile birlikte 

sonlu elemanlarla analizinin yapılması, 

(Sadece seçtiğiniz katlardaki döşeme sistemleri bina 

ile modellenir.) 

• Kirişsiz mantar döşemelerin (mantarbandı kirişlere 

gerek olmadan) daha gerçekçi modellenmesi ve tüm 

kombinasyonların zarfına göre otomatik 

donatılandırılması, 

• Sonlu elemanlar ağı kullanılarak döşemelerden 

kirişlere otomatik yük aktarımı, 

• Opsiyonel olarak SE Kiriş Yükleri ve Kırılma Çizgileri 

yüklerinin döşeme ağı ile birlikte kullanılabilmesi, 

• Eğimli ve kademeli döşeme sistemlerinin hassas şekilde 

modellenebilmesi, 

• Esnek (Yarı-Rijit) Diyafram kullanımı ile geçiş katlarında 

daha gerçekçi yatay ve deprem analizleri, (örneğin alışveriş 

merkezi – kule geçişleri, mantar döşemeler, A2-A3 

düzensizliği olan yapılar) 

• Büyük açıklıklı, süreksiz kolon/perde taşıyan kat 

sistemlerinin (transfer katların) daha gerçekçi tasarımı, 

• Döşeme boşluğu, noktasal, çizgisel ve alan yüklerinin sonlu elemanlar ağına detaylı olarak dahil 

edilebilmesi, 

• Kolon Kesitlerinin modelde dikkate alınması ile gerçekçi olmayan büyük gerilme ve momentlerin 

doğru şekilde değerlendirilmesi sayesinde daha ekonomik tasarım, 

https://www.protayazilim.com/documents/publications/Comparison_of_Practical_Approaches_for_Modelling_Shearwalls_in_Structural_Analysis.pdf
https://www.protayazilim.com/documents/publications/Perdeli_Yapilar_icin_Dogrusal_Olmayan_Analiz_Metotlari.pdf
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• Kontrol edilebilir ağ sıklığı ile model üzerinde tam hakimiyet 

• TBDY 2018 Madde 4.5.8’e göre döşemelerin Düzlem-İçi (Membran) ve Düzlem-Dışı (Eğilme) 

rijitliklerinin ayrı ayrı ölçeklenebilmesi imkanı.  (Bu sayede döşemelerin çatlaması, kiriş ve 

perdelere mesnetlenme durumları kontrol edilebilir.) 

 
Örnek BA-1 binasının ProtaStructure analiz modeli (Geçiş katı olduğu için sadece bodrum kat döşemeleri SE Kabuk ile 

modellenmiştir. Bodrum ve çekirdek perdelerinde de SE Kabuk modeli kullanılmıştır.) 

  
Kat planında büyük boşluklar bulunan binanın esnek diyafram varsayımıyla analizi 
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Kirişsiz Döşemeli Sistemler için İki Aşamalı Analiz 

TBDY 2018 Madde 4.3.4.4’e göre kirişsiz döşemeli sistemler ‘İki Aşamalı Analiz’ yöntemiyle 

hesaplanmalıdır. İlk analizde kolonların her iki ucu mafsallı olarak tanımlanmalı; ikinci analizde ise 

kolonların her iki ucu monolitik (mafsalsız) olarak modellenmelidir. Tasarım bu iki modelden elde edilen 

en kritik etkilere göre yapılır. İki aşamalı analiz yöntemi ProtaStructure 2019’da aşağıda tarif edildiği 

şekilde yapılır: 

1. Kirişsiz Döşemeli model oluşturulur. İlk aşama analiz için bütün kolonların alt ve üst uçlarında 

mafsal tanımlanır ve analiz işlemi gerçekleştirilir. 

2. Yapısal eleman tasarımları ilk aşama analize göre gerçekleştirilir. Betonarme elemanlardaki 

donatılar belirlenir. 

3. İkinci aşama analiz için model farklı bir isimle kaydedilebilir veya aynı model üzerinden devam 

edilebilir. 

4. İkinci aşamada, kolonların alt ve üst uçlarından mafsal tanımları kaldırılır ve analiz tekrarlanır. 

Fakat bu analizde donatılar yeni baştan seçtirilmez. 

5. Eleman tasarımları yapılırken “Donatı Kontrolü Yap (Yetersizlere Yeniden Donatı Seç)” seçeneği 

ile birinci aşamada hesaplanan donatılar kontrol edilir. 

6. Düzensizlik kontrolleri, göreli ötelemeler ve diğer deprem kontrolleri ikinci aşama sonucunda 

Analiz Sonrası Kontrolleri Raporundan elde edilebilir. 

7. Eşdeğer Statik Deprem Yüklemesi 

8. Mod Birleştirme Analizi 

9. Eşdeğer Statik ile Mod Birleştirme Karşılaştırması 

10. Eşdeğer Statik Yöntemin Kullanılabilirliği Kontrolü 

Bina Titreşim Modlarının Belirlenmesi 

TBDY2018 – Madde 4.7.3 

ProtaStructure 2019, titreşim modlarının belirlenmesi amacıyla oldukça detaylı 3-Boyutlu Özdeğer 

Analizi gerçekleştirir. Bu analizde katlarda olabilecek bir veya birden fazla rijit diyafram varsayımları, 

(varsa) diyaframa bağlı olmayan serbest düğüm noktaları ve kat bazında esnek diyafram varsayımlarının 

tamamı gözönüne alınır. Her bir düğüm noktasında UX, UY, UZ ve RZ serbestlik derecelerinde kütle ve 

kütle atalet momentleri hesaplanır.  

Madde 4.7.3.2 uyarınca, eşdeğer deprem yükü yönteminde detaylı özdeğer analizinden elde edilen 

hakim titreşim modu periyodu Denklem 4.27 ile hesaplanan 1.4.TpA üst limit değeri ile kontrol 

edilmektedir. Mod birleştirme analizinin sonuçlarının eşdeğer deprem yükü ile karşılaştırıldığı 

durumlarda gerçekleştirilen eşdeğer deprem yükünün hesabında da bu üst limit uygulanır. 

 
ProtaStructure Deprem Yükleri Tablosu (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 
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Yapıda bodrum kat(lar) bulunuyorsa, özdeğer hesabı tek bir analizde  tüm bina, alt bölüm ve üst bölüm 

için ayrı ayrı yapılır. 

ProtaStructure’da her bir titreşim modunun kütle katılım oranı belirlenerek hangi yönde daha etkin 

olduğu raporlanır. Mod birleştirme analizi yapıldığı durumlarda dikkate alınan modların toplam etkin 

kütle katılım oranları %95’in altında ise program otomatik olarak uyarı verecektir.  Yapıya ait titreşim 

modlarının detayları “Deprem Hesap Sonuçları” ve “Analiz Sonrası Kontrolleri” raporunda görülebilir. 

 
 ProtaStructure Dinamik Etkin Kütle Katılım Oranı Kontrolleri (Analiz Sonraası Kontrolleri Raporu) 
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Deprem Yüklerinin Hesaplanması 

ProtaStructure 2019’da deprem yükleri Madde 4.7.2 ve Madde 4.8.2’de tarif edilen Eşdeğer Deprem 

Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemlerine uygun olarak hesaplanabilir. 

Deprem Parametrelerinin Seçilmesi 

Dokümanın önceki bölümlerinde açıklandığı gibi, mühendis, Deprem Parametreleri bölümünden 

projelendireceği yapıya uygun deprem parametrelerini belirlemelidir. ProtaStructure, kullanıcıyı 

seçebileceği parametreler konusunda yönlendirmektedir ve seçilen parametrelere uygun bir şekilde 

Elastik ve Azaltılmış Tepki Spektrumları otomatik olarak oluşturulur. 

Eşdeğer Deprem Yükü Kombinasyonların Hazırlanması 

Mühendis, öncelikle Yükleme Hazırlayıcısı’nı kullanarak “Eşdeğer Deprem Yükü” yük hallerini içeren bir 

kombinasyon seti oluşturmalıdır. 

Kombinasyon seti oluşturulurken yapıda bodrum katlar varsa, EX+, EY+, EXB+, EXB+, EX-, EY-, EXB-, EXB- 

gibi dışmerkezlik etkilerini de içeren yük halleri alt ve üst yapıyı dikkate alacak şekilde otomatik olarak 

oluşturulur.  

 Kombinasyonlarda EXB, EYB gibi yük hallerinin katsayılarını ‘Sıfır’ olarak göreceksiniz. Bu katsayıların 

sıfır olması bodrum yüklerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmemektedir. Sonuçlar birleştirilirken EXB, 

EYB gibi yük hallerinden otomatik olarak sonuçlar toplanarak tasarım ve temel yükleri elde edilmektedir. 

Ayrıca Madde 4.5.8’de tarif edilen Etkin Kesit Rijitlikleri de dikkate alınarak düşey ve depremli yük 

kombinasyonları için farklı G, Gc, Q ve Qc yük halleri de otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

Örneğin X yönünde oluşturulan kombinasyonlara diğer yöndeki (Y) deprem etkisinin %30’u kritik tasarım 

sonuçları oluşturacak şekilde otomatik olarak dahil edilir ve kombinasyon tablosunda gösterilir. Benzer 

şekilde Y yönündeki kombinasyonlara da X yönündeki deprem etkilerinin %30’u otomatik olarak 

eklenmektedir. 

Düşey Deprem Etkilerini içeren Ez yük halleri de otomatik olarak oluşturulur ve yük kombinasyonlarına 

dahil edilir. 

Kütlelerin ve Kat Ağırlıklarının Hesaplanması 

ProtaStructure’da model oluşturulurken döşemelerde tanımlanan yükler otomatik olarak kirişlere 

aktarılır. Kirişlerin olmadığı durumda ise bu yükler kolon ve perdelere Sonlu Elemanlar ile otomatik 

olarak transfer edilmektedir. Bunlara ek olarak, kullanıcıların tanımladığı duvar yükleri, kullanıcı tanımlı 

yükler, döşemelerdeki noktasal, alan ve çizgisel yükler de yapısal elemanlara otomatik olarak dağıtılır. 

Binanın öz ağırlığı ise tamamen otomatik olarak malzeme birim ağırlığı ve eleman kesitleri kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Elemanların birbirleriyle yaptığı girişimlerden kaynaklanabilecek mükerrer yükler ise 

yine otomatik olarak önlenir. 

Binadaki kütleler her bir düğüm noktasında hesaplanır. Kütlelerin devreye alınması diyafram 

seçeneklerine bağlıdır. ProtaStructure’daki diyafram seçenekleri aşağıdaki gibidir: 
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• Döşemeler Diyaframı Oluştursun seçeneği ile katlardaki diyaframlar döşemelerin birbirine temas 

etmesine ve kademe yapmasına bağlı olarak otomatik olarak oluşturulur. Bir katta birden fazla 

diyafram olabilir. Hatta kattaki bazı düğüm noktaları hiçbir diyaframa bağlı olmadan hareket 

edebilir.  

• Her Katta Tek Rijit Diyafram seçeneği ile döşemelerin durumu ne olursa olsun katlarda tek rijit 

diyafram varsayımı yapılır. 

• Rijit diyafram Yok seçeneği ise yine döşemelerin durumuna bakmaksızın tüm yapıda rijit 

diyafram varsayımını iptal eder.  

• Esnek Diyaframlar ise döşemelerin bina ile birlikte modele dahil edildiği durumlarda otomatik 

olarak kullanılır. Bu durumda Rijit Diyafram Yok seçeneği aynı anda işaretlenmelidir veya istenen 

katlardaki rijit diyafram varsayımları iptal edilmelidir. 

Yapıda rijit diyaframlar tespit ediliyorsa kütleler diyafram merkez noktasına toplanır. Rijit diyaframa bağlı 

olmayan düğüm noktalarının üzerinde de kendi kütleleri otomatik olarak tanımlanır. Bu kütleler UX, UY, 

UZ yönlerindedir. Aynı zamanda dönme ataletlerini de temsil eden ve dışmerkezlik etkisini de içeren RZ 

(Z etrafında) kütleleri otomatik olarak hesaplanır. 

 
ProtaStructure Kat Kütleleri, Kat Ağırlıkları ve Ağırlık Merkezleri hesapları  

Bina Titreşim Periyodlarının Belirlenmesi 

Bu dokümanın önceki bölümlerinde bina titreşim periyodlarının nasıl tespit edildiği açıklanmıştır. Özetle, 

bina titreşim periyodları etkin kesit rijitliklerini de dikkate alan kapsamlı bir özdeğer analizi ile hesaplanır 

ve eşdeğer deprem yükü yöntemi için yönetmelikte verilen periyod üst limiti ile karşılaştırılır. 

Binada bodrum katlar bulunması durumunda ise sadece alt yapı için ve tüm yapı için periyodlar ayrı ayrı 

otomatik olarak belirlenir. 
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Eşdeğer Deprem Yüklerinin Hesaplanması 

TBDY2018 – Madde 4.7.5.1 

Bodrumlu veya bodrumsuz yapılarda eşdeğer deprem yüklerinin hesabı Madde 4.7.5.1’e uygun olarak 

iki aşamalı hesap yöntemiyle gerçekleştirilir ve sonuçlar otomatik olarak birleştirilir. 

 
TBDY 2018 Şekil 4.2. Bodrumlu ve bodrumsuz yapıların eşdeğer deprem yüklerinin hesaplanması 

 
ProtaStructure Deprem Yükleri (Üst Bölüm) Tablosu (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 
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Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemin Kullanılabileceği Durumlar 

Tablo 4.4’de verilen koşullar ProtaStructure tarafından otomatik olarak kontrol edilir ve Eşdeğer Deprem 

Yükü yönteminin kullanılıp kullanılamayacağı Analiz Sonrası Kontroller Raporunda bildirilir. 

Binada B2 Düzensizliği VAR ise Tablo 4.4’e göre, DTS=1, 1a, 2, 2a için BYS≥5 olan binalarda; DTS=3, 3a, 

4, 4a için BYS≥6 olan binalarda Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi kullanılabilir.  

Binada Yumuşak Kat Düzensizliği YOK ve aynı zamanda Burulma Düzensizliği Katsayısı 2’den KÜÇÜK ise 

Tablo 4.4’e göre, DTS=1, 1a, 2, 2a için BYS≥4 olan binalarda; DTS=3, 3a, 4, 4a için BYS≥5 olan binalarda 

Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi kullanılabilir. 

Düzensizlik kontrolleri dokümanın sonraki bölümünde açıklanmaktadır. 

 
TBDY 2018 Tablo 4.4: Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin uygulanabileceği binalar 

Mod Birleştirme Yöntemi ile Deprem Yüklerinin Hesaplanması 

TBDY2018 – Madde 4.8.2 

ProtaStructure, binaların mod birleştirme yöntemine göre deprem yüklerini Madde 4.8.2 ve Ek 4B’ye 

uygun olarak hesaplamaktadır. Yapının titreşim modları 3-Boyutlu özdeğer analizi ile otomatik olarak 

belirlenir ve yeterli sayıda olup olmadığı kümülatif kütle katılım oranlarına bakılarak kontrol edilir. 

Her mod için elde edilen modal büyüklükler CQC yöntemiyle birleştirilir. Dışmerkezlik etkileri de dönme 

kütleleri hesaplanarak otomatik olarak gözönüne alınmaktadır. 

Modların Yeterliliğinin Kontrol Edilmesi 

Hesaplanan titreşim modlarının yeterli sayıda olup olmadığı kümülatif kütle katılım oranlarına bakılarak 

otomatik olarak kontrol edilir ve EK 4B’ye göre %95’in altında ise mühendise bilgi verilir. Modal hesap 

sonuçları Deprem Hesap Sonuçları ve Analiz Sonrası Kontrolleri raporlarında detaylı olarak sunulmaktadır. 

Hesaba alınacak mod adedi ise mühendis tarafından Deprem Parametreleri arayüzünde tanımlanmalıdır. 
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Eşdeğer Deprem Yükü ile Mod Birleştirme Sonuçlarının Karşılaştırması 

TBDY2018 – Madde 4.8.4 

ProtaStructure ile mod birleştirme analizi yapıldığında, otomatik olarak bir eşdeğer deprem yükü analizi 

de gerçekleştirilir. Daha sonra mod birleştirme analizinin sonuçları otomatik olarak eşdeğer deprem 

yükü ssonuçları ile karşılaştırılarak hesaplanan tüm etkiler artırılır. 

 

Yapıda A1, B2 veya B3 türü düzensizlikler bulunuyorsa 𝛾𝐸 = 0.90 olarak gözönüne alınır. Düzensizliklerin 

bulunmadığı durumda ise  𝛾𝐸 = 0.80 olarak kullanılır. 

Karşılaştırma sonuçları Analiz Sonrası Kontrolleri Raporunda yer almaktadır. 

 
ProtaStructure’da Mod Birleştirme Sonuçları ile Eşdeğer Deprem Yüklerinin karşılaştırılması (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu)  
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Düzensiz Binalar ve Düzensizlik Kontrolleri 

TBDY2018 – Madde 3.6 

A1 Burulma Düzensizliği 

ProtaStructure A1 Burulma Düzensizliği kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirir ve Analiz Sonrası 

Kontrolleri Raporunda kullanıcıya sunar. Düzensizlik katsayısı 𝜂𝑏𝑖 bir kattaki maksimum göreceli 

deplasmanın, ortalama göreceli deplasmana oranlanmasıyla elde edilir. 

Burulma düzensizliği binada istenmeyen bir durumdur. Eşdeğer Deprem Yükü yöntemiyle hesap 

yapıldığı durumlarda  𝜂𝑏𝑖 katsayısının 1.2’den büyük (ve 2’den küçük) ise başlangıçta %5 olarak 

gözönüne alınan ek dışmerkezlikler Madde 4.7.4 Denklem 4.29 uyarınca otomatik olarak artırılır ve bina 

analizi otomatik olarak tekrarlanır. 

 

   𝜂𝑏𝑖 katsayısı 2’den büyük ise Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılamaz. ProtaStructure bu 

durumda otomatik olarak uyarı vererek mühendisi bilgilendirecektir. 

Mod Birleştirme Yöntemiyle deprem yüklerinin hesaplandığı durumlarda da A1 Düzensizliği kontrolü 

otomatik olarak yapılır. Fakat bu kez, A1 Düzensizliği tespit edilirse yönetmeliğe uygun olarak ek 

dışmerkezlikler artırılmaz. Bunun yerine Eşdeğer Deprem Yükü Karşılaştırmasında  𝛾𝐸 = 0.90  olarak 

gözönüne alınır. 

 
TBDY 2018 Şekil 3.1 – Burulma Düzensizliği Tarifi 
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ProtaStructure’da X Yönü için yapılmış A1 Düzensizliği Kontrolü Tablosu (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 

Yukarıdaki tabloda bir binadaki X Yönü Burulma Düzensizliği Kontrolü örnek olarak verilmiştir. Bu 

tabloda, düzensizlik katsayısının 1.2’yi aştığı katlar otomatik olarak tespit edilmiş ve artırılmış ek 

dışmerkezlikler hesaplanmıştır. Bina analizi, artırılmış dışmerkezlikler ile tekrar edilmiştir. Aynı zamanda 

yapının Deprem Tasarım Sınıfı (DTS), Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) Tablo 4.4’e göre kontrol edilerek Eşdeğer 

Deprem Yükü yönteminin kullanılıp kullanılamayacağı da kontrol edilmiştir.  

A2 Döşeme Süreksizlikleri ve A3 Planda Çıkıntılar Bulunması 

Bir katta yerel döşeme boşluklarının fazla olması ve döşemelerin düzlem içi rijitliklerinde ani 

azalmaların olması durumunda yapıda A2 düzensizliği yer alır. 

Binanın kat planının birbirine dik doğrultuda %20 oranından daha fazla çıkıntılar yapması durumunda 

da A3 düzensizliği yer almaktadır. 

Madde 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 düzensizliklerinin bulunması durumunda, bu döşemeler Membran 

(Levha) veya SE Kabuk elemanları ile modellenmelidir.  

ProtaStructure’da istenen katlar SE Kabuk elemanları ile modellenerek bina ile birlikte analiz edilebilir. 

Ayrıca bu katlarda Esnek Diyafram kabulü de yapılarak A2 düzensizliğinden dolayı oluşacak ek 

gerilmeler otomatik olarak hesaplanır. 
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TBDY 2018 Şekil 3.2 ve 3.3– A2 ve A3 Düzensizlik Tarifleri Süreksizliği 

 

B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) 

ProtaStructure B1 Zayıf Kat düzensizliği kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirir ve Analiz Öncesi 

Kontrolleri Raporunda kullanıcıya sunar. 

Binada, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki Toplam Etkili 

Kesme Alanı’nın, bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranı olan 𝜂𝑐𝑖 katsayısı otomatik olarak 

hesaplanır. Bu katsayısının 0.8’den küçük olması durumunda binada B1 Zayıf Kat düzensizliği 

mevcuttur. 

Madde 3.6.2.3 uyarınca, bu düzensizliğin olduğu mevcut olduğu durumda, bina davranış katsayısı R, 

1.25 (𝜂𝑐𝑖)𝑚𝑖𝑛ile çarpılarak otomatik bir şekilde azaltılır ve bina analizi bu azaltılmış R katsayısı 

kullanılarak otomatik olarak yapılır. 

   𝜂𝑐𝑖 katsayısı 0.6 değerinden küçük ise zayıf katın dayanımı ve rijitliği artırılarak analiz 

tekrarlanmalıdır. Bu katsayının 0.6’dan küçük olduğu durumlarda ProtaStructure otomatik olarak 

mühendise uyarı vermektedir.  
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B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) 

ProtaStructure B2 Burulma Düzensizliği kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirir ve Analiz Sonrası 

Kontrolleri Raporunda kullanıcıya sunar. Düzensizlik katsayısı 𝜂𝑘𝑖 bir kattaki ortalama göreceli 

deplasmanın, bir üst kattaki ve bir alt kattaki ortalama göreceli deplasmana oranlanmasıyla elde edilir. 

Yumuşak Kat Düzensizliği binaların yumuşak katındaki kolonlarda mekanizma oluşumuna ve 

istenmeyen bir şekilde göçmesine sebep olabilen tehlikeli bir düzensizliktir. 

𝜂𝑘𝑖 katsayısının 2’den büyük olduğu durumlarda yapıda Yumuşak Kat Düzensizliği mevcuttur. 

Binada B2 Düzensizliği VAR ise Tablo 4.4’e göre, DTS=1, 1a, 2, 2a için BYS≥5 olan binalarda; DTS=3, 3a, 

4, 4a için BYS≥6 olan binalarda Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi kullanılabilir.  

Binada Yumuşak Kat Düzensizliği YOK ve aynı zamanda Burulma Düzensizliği Katsayısı 2’den KÜÇÜK ise 

Tablo 4.4’e göre, DTS=1, 1a, 2, 2a için BYS≥4 olan binalarda; DTS=3, 3a, 4, 4a için BYS≥5 olan binalarda 

Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi kullanılabilir. 

ProtaStructure bu koşulları otomatik olarak kontrol etmektedir ve mühendise Analiz Sonrası Kontrolleri 

raporunda bilgi vermektedir. 

 
ProtaStructure X yönü Yumuşak Kat Düzensizliği Kontrolü (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 
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B3 Taşıyıcı Sistemin düşey Elemanlarının Süreksizliği 

Madde 3.6.2.4.a’ya göre kolonların herhangi bir katta konsol kirişlerin ve alttaki kolonlarda oluşturulan 

guselerin üstüne oturtulmasına izin verilmemektedir. 

Madde 3.6.2.4.b’ye göre ise kolonlar iki ucundan mesnetli kirişlere oturtulması durumunda Madde 

4.4.3’e göre Düşey Deprem Etkilerinin gözönüne alınmalıdır. ProtaStructure Madde 4.4.3.2’ye uygun 

olarak düşey deprem etkilerini dikkate alabilmektedir. 

Madde 3.6.2.4.c’ye göre perdelerin altta kolonlara oturtulmasına izin verilmez. 

Madde 3.6.2.4.d’ye göre perdelerin kendi düzlemleri içinde herhangi bir katta kirişlerin açıklıklarına 

oturtulmasına izin verilmez. 

 ProtaStructure, yapıda süreksiz elemanlar bulunsa da analiz modelini başarıyla oluşturup yük 

aktarımlarını 3-Boyutlu sonlu elemanlar analizi ile otomatik olarak hesaplayabilir. ProtaStructure’ın 

yoğunlukla kullanıldığı deprem tehlikesi Türkiye’ye oranla çok düşük olan bazı ülkelerde 

kolon/perdelerin döşemelerin ve kirişlerin açıklıklarına oturtularak oluşturulduğu ‘Transfer Kiriş’ veya 

‘Transfer Döşemelere’ sıkça rastlanmaktadır.  

Binada süreksiz kolon ve perdelerin saptanması durumunda, alt kat kalıp planında bu süreksiz 

elemanlar görsel bir şekilde belirtilir. Ayrıca analiz işlemine başlamadan önce kullanıcıya uyarı mesajı 

verilir. 

  

 
ProtaStructure’da süreksiz elemanların modellenmesi 

 



Sayfa - 41 

 

Göreli Kat Ötelemeleri Kontrolü ve Dolgu Duvar Bağlantı Tipleri 

TBDY 2018 – Madde 4.9.1.3 

Kullanıcı, projesinde kullanılmasını öngördüğü dolgu duvarların derz tipini bu arayüzde belirtmelidir.  

 

 
Dolgu duvar bağlantı tipleri ve Göreli Öteleme Kontrolüne Etkisi 

Denklem 4.34’te yer alan parametresi DD-3 deprem yer hareketi için hesaplanan elastik spektral 

ivmenin, DD-2 deprem yer hareketi için hesaplanan elastik spektral ivme’ye oranıdır. Bu oran 

ProtaStructure 2019 tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Göreli Kat Ötelemeleri kontrolünün 

detayları “Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu”nda yer almaktadır. 

 
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu – Göreli Kat Ötelemeleri Kontrolü 
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İkinci Mertebe Etkileri 

TBDY 2018 – Madde 4.9.2 

İkinci mertebe etkilerin tasarıma esas iç kuvvetlerin hesabında gözönüne alınıp alınmayacağı Denklem 

4.35’te verilen İkinci Mertebe Gösterge Değeri ile hesaplanır. Bu kontrol otomatik olarak 

gerçekleştirilerek Analiz Sonrası Kontrolleri Raporunda sunulur. 

 
 

 
ProtaStructure Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu – İkinci Mertebe Etkilerin Gerekliliği Kontrolü 

Boşluklu Perdelerin Detaylandırılması ve Perde Detay Açılımları 

TBDY 2018 Madde 7.6.9’a göre perdelerde boşluk düzenlenmesi durumunda boşluğun kenarlarına, 

üstüne ve altına etriyelerle sarılı ilave düşey ve yatay donatı yerleştirilmesi gerekmektedir. Boşluk 

boyutları perde genişliğinin ve kat yüksekliğinin %20’sinden büyük olmamalıdır ve perdenin orta üçte 

birlik bölgesinde yer almalıdır.  

ProtaStructure 2019’da bu şartlar kontrol edilmekte ve perde donatı açılımı da boşlukları da dikkate 

alacak şekilde otomatik olarak hazırlanmaktadır. 

ProtaStructure 2019 artık üstü veya altı eğimli perdelerin detaylarını da oluşturabilmektedir. 
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Kolon Donatılarının Orta Bölgede Bindirilmesi 

TBDY 2018 – Madde 7.3.3.1’e göre kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest 

yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Bindirmeli ekinin boyu lb’den küçük olmayacaktır. 

Bindirmeli ek boyunca yerleştirilecek enine donatıların aralığı kolonun en küçük boyutunun 1/3’ünden 

ve 150 mm’den büyük olmayacaktır. 

ProtaStructure 2019’da kolon donatı bindirmeleri kolonun orta bölgesinde yapılır ve bindirme boyunda 

sıklaştırılmış etriyeler kullanılır. Alt kolondan gelen donatı filizleri kesikli çizgilerle gösterilir. 

 Kolon bindirmelerinin orta bölgede veya mesnette yapılması “Kolon Tasarım Ayarları ve Parametreleri 

> Detay Çizimleri > Genel > Boyuna Donatı Bindirme Konumu” seçeneği ile ayarlanabilir. Türkiye (TS500, 

TBDY2018) şablonu ile yeni proje yaptığınızda bu ayar otomatik olarak orta bölgeye ayarlanmış olarak 

gelecektir. Aksi takdirde bu ayarı elle değiştirmeniz gerekmektedir. 
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Kesit Değiştiren Kolonlar ve Boyuna Donatı Gönyeleri 

Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi, donatının devam etmemesi ve/veya kolona saplanan kiriş 

bulunması durumlarında kolon boyuna donatılarının nasıl düzenleneceği TBDY 2018 Madde 7.3.3.2’de 

açıklanmaktadır. 

ProtaStructure 2019’da Madde 7.3.3.2’nin gerekleri otomatik olarak yerine getirilir. Bir kolonun katlar 

boyunca açılımı çizildiğinde bu detay net bir şekilde görülebilir. 

   
Gönye kırma işlemi “Ayarlar > Kolon Tasarım Ayarları ve Parametreleri > Detay Çizimleri > Donatı Gönye 

Kontrolü” seçeneği ile detaylı olarak kontrol edilebilir. 

Üst Gönyeyi Kirişin İçine Uzat veya Üst Gönyeyi U şeklinde Kır (Eğer Kiriş Yoksa) seçeneği ile yönetmelik 

uyarınca ankraj kadar gönye yapılır. Kolon içine U şeklinde dönmek gerekirse “Alt Gönye Faktörü” alanına 

girilen faktörden daha az olmamak kaydıyla ek gönye yapılır. 

Üst Gönyeyi Kolon Yüzünde Kes seçeneği ile gönye kiriş içine uzatılmaz veya kiriş yoksa kolon içerisine U 

şeklinde dönülmez. Gönye uzunluğu hesabında “Alt Gönye Faktörü” uygulanır. 
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Eğimli Kolonların Boy Açılımları 

Kolonların üst ve alt uçlarının farklı akslara bastığı durumlarda detay çizimlerinin oluşturulabilmesi 

sağlandı. Önceki versiyonlarda bu kolonlar düz olarak detaylandırılıyordu. 

 

Perde Kesit Çizimleri 

TBDY2018 – Madde 7.6.4 

Perdelerde gövde donatılarının düzenlenmesine ilişkin koşullar Madde 7.6.4’te ve Şekil 7.11’de 

verilmiştir. ProtaStructure 2019 ile birlikte, perde gövde donatıları başlık bölgesinin içerisine sokularak 

düzenlenmektedir. 
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Yerinde Dökme Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı  

TBDY2018 – Bölüm 7 

ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 7’de verilen tasarım kurallarını detaylı olarak desteklemektedir. 

Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlar 

Madde 7.3.1. Enkesit Koşulları 

ProtaStructure’da model oluşturulurken, yönetmelikte belirtilen minimum kesit boyutları kontrol 

edilerek kullanıcıya uyarı verilmektedir. 

Madde 7.3.1.2. Kolonlardaki Maksimum Eksenel Yük 

Depremli kombinasyonlar arasından hesaplanan en büyük eksenel yük ile 𝐴𝑐 ≥ 𝑁𝑑𝑚/(0.40𝑓𝑐𝑘) koşulu 

otomatik olarak kontrol edilir. Koşul sağlanmadığı zaman kullanıcıya uyarı verilerek tasarım durdurulur 

ve kullanıcının kolon kesitlerini gözden geçirmesi istenir. 

 
ProtaStructure’da tasarımı yapılmış bir kolonun etkileşim diyagramı ve eksenel yük limitleri 

Madde 7.3.3. Boyuna Donatıların Düzenlenmesi 

Dokümanın önceki bölümlerinde de açıklandığı gibi, boyuna donatıların bindirmeli ekleri otomatik 

olarak kolonun orta üçte birlik bölümünde yapılır. Bindirme ekinin boyu ℓ𝑏’den daha küçük 

hesaplanmaz. Ayrıca bindirme boyunca etriye aralıkları kolonun en küçük boyutunun 1/3’ünden ve 150 

mm’den daha büyük seçilmez. 

Kolonun boyutu katlar arasında değişiyorsa Madde 7.3.3.2’de verilen kurallar uygulanır.  
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Madde 7.3.4. Enine Donatı Koşulları 

ProtaStructure, kolon etriyelerinin ve sarılma bölgelerinin hesabında Madde 7.3.4. kurallarını 

uygulamaktadır. 

Madde 7.3.5, 7.3.6. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu 

Kolonların uçlarında kirişlerden daha önce plastik mafsal oluşumunu engellemek için sadece 

çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerde her kolon-kiriş 

düğüm noktasında Kuvvetli Kolon-Zayıf Kiriş Kontrolü yapılmalıdır. 

 

ProtaStructure bu kontrolü otomatik olarak gerçekleştirmekte ve Analiz Sonrası Tasarım Kontrolleri 

Raporunda sunmaktadır. 

 

 Bu bir tasarım sonrası kontrol olduğu için, bu hesabın yapılabilmesi için kolon ve kiriş donatılarının 

seçilmiş olması gerekmektedir. Çünkü kolon ve kirişlere ait taşıma gücü momentleri hesaplanmalıdır. Bu 

yüzden öncelikle kolon ve kirişlere donatı seçtirmeniz ve donatı tasarımınızı son haline getirmiş olmanız 

gereklidir. 
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Madde 7.3.7. Kolonların Kesme Güvenliği 

ProtaStructure süneklik düzeyi yüksek kolonların etriye miktarını hesaplarken Madde 7.3.7.’de verilen 

kurallara uymaktadır. 

Enine donatı hesabına esas olan ‘Kapasite Kesme’ kuvveti Denklem 7.5’te verilen  formülle hesaplanır. 

 

Denklem 7.3’te verilen kuvvetli kolon koşulunun sağlandığı durumlarda Madde 7.3.7.2, sağlanmadığı 

durumlarda ise Madde 7.3.7.3. uygulanmaktadır. 

 Enine donatılar hesaplanırken kullanılan kritik kombinasyon, boyuna donatılarda bulunan kritik 

kombinasyon farklı olabilir. ProtaStructure hem boyuna hem de enine donatılar için ayrı ayrı tüm 

kombinasyonları deneyerek en kritik sonucu veren kombinasyonu kullanmaktadır. 

Dolayısıyla Mpa ve Mpü momentlerinin hesabında depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en 

büyük yapan Nd eksenel kuvvetleri kullanılır. 

Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler 

Madde 7.4.1. Enkesit Koşulları 

7.4.1.1.a’da verilen Kiriş gövde genişliğinin en az 250 mm olma koşulu otomatik olarak kontrol edilerek 

kullanıcıya modelleme esnasında bilgi verilmektedir. 

7.4.1.1.b’de verilen kiriş gövde genişliğinin 300 mm’den daha küçük olmaması koşulu otomatik olarak 

kontrol edilmektedir ve kullanıcıya modelleme esnasında bilgi verilmektedir. 

7.4.1.1.b’de verilen kiriş gövde yüksekliğinin, gövde genişliğinin 3.5 katından büyük olmaması koşulu 

otomatik olarak kontrol edilmekte ve kullanıcıya modelleme esnasında bilgi verilmektedir. 

Madde 7.4.2. Boyuna Donatı Koşulları 

ProtaStructure, süneklik düzeyi yüksek kirişlerin boyuna donatılarının hesabında Madde 7.4.2’te 

verilen kurallara uymaktadır. 

Madde 7.4.3. Boyuna Donatıların Düzenlenmesi 

ProtaStructure, süneklik düzeyi yüksek kirişlerin boyuna donatılarının düzenlenmesinde Madde 

7.4.3’te verilen kurallara uymaktadır. 

Madde 7.4.4. Enine Donatı Koşulları 

ProtaStructure, süneklik düzeyi yüksek kirişlerin enine donatılarının düzenlenmesinde Madde 7.4.4’te 

verilen kurallara uymaktadır. 

Madde 7.4.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği 

ProtaStructure süneklik düzeyi yüksek kirişlerin etriye miktarını hesaplarken Madde 7.4.5.’de verilen 

kurallara uymaktadır. 
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Enine donatı hesabına esas olan ‘Kapasite Kesme’ kuvveti Denklem 7.9’da verilen  formülle hesaplanır. 

Düşey yük ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan ve D ile artırılmış kesme kuvveti Ve’den küçük 

ise, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılır. 

 

Hesaplanan Ve kesme kuvvetinin Denklem 7.10’da verilen koşulları sağladığı otomatik olarak kontrol 

edilir. Aksi durumda kullanıcıya kiriş boyutlarını değiştirmesi gerektiği  şeklinde bilgi verilir. Bu kirişlerin 

tasarımları başarısız olarak kırmızı renkte gösterilecektir. 

 

Süneklik Düzeyi Yüksek Çerçeve Sistemlerinde Kolon Birleşim Bölgeleri 

Madde 7.5.1. Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler 

ProtaStructure, bir kolon-kiriş birleşim bölgesinin kuşatılmış veya kuşatılmamış olduğunu Madde 

7.5.1.a ve 7.5.1.b’deki koşullara uygun olarak otomatik olarak belirlemektedir. 

Madde 7.5.2. Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği 

Birleşim bölgelerine etki eden kesme kuvveti Denklem 7.11 ile otomatik olarak hesaplanır. 

 

Hesaplanan bu kesme kuvvetinin limitleri ise kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşimler için Denklem 7.12 

ve Denklem 7.13 ile otomatik olarak belirlenir. 

 

 

bj değerleri Şekil 7.10’da belirtildiği gibi otomatik olarak hazırlanır. 
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Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler 

Madde 7.6.1.1 Enkesit Koşulları 

Depremli kombinasyonlar arasından hesaplanan en büyük eksenel yük ile 𝐴𝑐 ≥ 𝑁𝑑𝑚/(0.35𝑓𝑐𝑘) koşulu 

otomatik olarak kontrol edilir. Koşul sağlanmadığı zaman kullanıcıya uyarı verilerek tasarım durdurulur 

ve kullanıcının perde kesitlerini gözden geçirmesi istenir. 

7.6.1.2.’de yer alan perdenin planda uzun kenarının kalınlığına oranının en az 6 olması koşulu 

ProtaStructure’da otomatik olarak kontrol edilir. Bu koşullara uymayan elemanların perde olarak 

tanımlanmasına izin verilmez. 

7.6.1.3. Deprem yüklerinin sadece perdeler tarafından taşındığı taşıyıcı sistemlerde (A12, A13) 

Denklem 7.14’te belirtilen koşullar otomatik olarak kontrol edilir. 
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ProtaStructure Perde Duvar Oranı Kontrolü (Analiz Sonrası Kontrolleri Raporu) 

Madde 7.6.2. Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği 

Hw/Lw > 2.0 olan perdeler için 7.6.2.1 ve 7.6.2.2’de verilen koşullar otomatik olarak kontrol edilerek 

perde başlık uzunlukları ve perde kritik bölgeleri otomatik olarak tespit edilmektedir. Kritik yükseklik 

bodrum kat tavanından itibaren hesaplanır ve perdelerin %20’den fazla daraldığı durumlar da otomatik 

olarak tespit edilir. 

Kritik yükseklik içindeki perdelerde başlık uzunluğu, plandaki toplam uzunluğun %20’si, kritik bölge 

dışındaki perdelerde ise %10’u olarak hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan kritik yükseklikler Kolon Donatı Hesapları penceresinde yer alan Perde Kritik Yükseklik 

Kontrolü ile görülebilir ve kullanıcı tarafından istenirse değiştirebilir. 

 

Madde 7.6.3. Gövde Donatısı Koşulları 

ProtaStructure, 7.6.3.’te gövde donatıları için verilen koşulları otomatik olarak kontrol etmektedir. 

Madde 7.6.4. Gövde Donatılarının Düzenlenmesi 

ProtaStructure, 7.6.4.’te gövde donatılarının düzenlenmesi için verilen koşulları otomatik olarak 

kontrol etmektedir. 
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ProtaStructure’da hazırlanmış perde kesit çizimi 

Madde 7.6.5. Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları 

ProtaStructure, 7.6.5.’te perde uç bölgelerindeki donatılar için verilen koşulları otomatik olarak kontrol 

etmektedir. 

 
TBDY 2018 Şekil 7.11 – Perde Donatılarının Düzenlenmesi 
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Madde 7.6.6. Tasarım Eğilme Momentleri ve Kesme Kuvvetleri 

7.6.1.1. uyarınca Hw/Lw > 2.0 olan perdeler için tasarıma esas eğilme momentleri Tasarım Zarfı 

oluşturularak otomatik olarak hesaplanır. Hw/Lw ≤ 2.0 olan perdelerde ise Bölüm 4’e göre yapılmış 

analizden elde edilen momentler kullanılır. 

 
TBDY 2018 Şekil 7.12 Perde Tasarım Zarfları 

 

7.6.6.3 maddesine göre Hw/Lw > 2.0 olan perdeler için enine donatı hesabında kullanılacak kesme 

kuvveti Denklem 7.16 ile otomatik olarak hesaplanır. 

 

Madde 7.6.7 Perdelerin Kesme Güvenliği 

Perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr, Denklem 7.17 ile otomatik olarak hesaplanır. 

 

Ve tasarım kesme kuvvetinin Denklem 7.18 koşullarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. 
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∞ Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır ∞ 
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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. 
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