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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 

1 Ocak 2019’dan itibaren Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) yürürlüğe girmiştir ve 

yapılacak projelerin bu yeni yönetmeliğe uyumlu olması gerekmektedir.  

Prota Yazılım ekibi olarak geliştirme sürecindeki birinci önceliğimiz TBDY 2018 desteğini olabilecek en 

kısa sürede en kaliteli şekilde kullanıcılarımıza ulaştırmak olmuştur. Fakat bununla yetinmeyerek, Türk 

mühendislerin rekabetçi gücünü artıracağını düşündüğümüz uluslararası mühendislik pratiğinde de 

yoğun olarak kullanılan tasarım ve deprem yönetmeliklerinin desteğini de geliştirdik. Tüm bunlarla 

birlikte, proje verimliliğinizi daha üst düzeye çıkaracak birçok yeni özelliği de ProtaStructure 2019 ile 

birlikte kullanıma sunuyoruz. 

 ProtaStructure Suite 2019, TBDY 2018’in hesap ve tasarım esaslarını kapsamlı bir şekilde 

desteklemektedir. 

TBDY 2018 Yönetmelik desteği “ProtaStructure 2019 – TBDY 2018 Uyumluluğu” dokümanında detaylı bir 

şekilde açıklanmaktadır. 

İlerleyen zamanlarda yayınlanacak olan servis paketleriyle yönetmelik destek kapsamı daha da 

geliştirilerek artırılacaktır. 

 

 ProtaStructure 2018 ve önceki versiyonlara sahip kullanıcılarımız TBDY2018 koşullarına uygun olarak 

proje yapmak için ProtaStructure 2019 versiyonunu kullanmalıdırlar. 
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ProtaStructure 2019 Yeni Özellikleri 

TBDY 2018: Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Desteği 

ProtaStructure 2019 ilk sürümüyle birlikte getirilen TBDY2018 Yönetmelik Desteği, özet olarak aşağıda 

sunulmuştur: 

• Deprem Tasarım Sınıfı, Yapı Yükseklik Sınıfı gibi Bölüm 3 ve 4’te belirtilen sınıflandırma ve 

performans hedefi belirleme işlemlerinin uygulanması, 

• Bodrumlu yapıların analizi (iki aşamalı analiz yönteminin tek bir analizde yapılabilmesi), 

• Etkin kesit rijitliklerinin tek bir analizde sadece depremli kombinasyonlar için otomatik olarak 

kullanılabilmesi, 

• İç kuvvetlerin dayanım fazlalığı katsayısıyla yönetmeliğe uygun olarak arttırılması, 

• Temele aktarılan kuvvetlerin yönetmeliğe uygun olarak hesaplanması, 

• Bodrumlu yapıların üstyapı/altyapı titreşim periyodu kontrolleri, 

• Perde-çerçeve sistemi kontrolleri ve bağ kirişli perdelerin tanımı ve gereksinimlerinin uygulanması, 

• Birleştirilmiş (çekirdek/poligon) perdelerin modellenmesi, analizi ve tasarımı, 

• Bodrum perdesi tanımı, 

• Döşemelerin ve perdelerin kabuk elemanlar ile modellenmesi, 

• İstenen katlarda esnek diyaframların kullanımı, 

• İleri performans hedefleri için doğrusal olmayan analizlerin istenmesi, 

• Kolon bindirmelerinin, perde kesitlerinin ve kiriş detay çizimlerinin tasarım esasları bölümüne 

uygun şekilde gerçekleştirilmesi, 

• Boşluklu perdelerde boşluk çevresindeki donatıların otomatik çizilmesi 

 

  TBDY 2018 Yönetmelik desteği “ProtaStructure 2019 – TBDY 2018 Uyumluluğu” dokümanında detaylı 

bir şekilde açıklanmaktadır. 
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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. 

 

Yeni ‘Etkin Kesit Rijitlikleri’ Tablosu 

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. 

Etkin Kesit Rijitlikleri tablosuna “Bina Analizi > Model Seçenekleri > Malzeme ve Etkin Rijitlik Katsayıları” 

bölümünden ulaşılabilir. 

 Etkin kesit rijitliklerinin kullanımı “ProtaStructure 2019 – TBDY 2018 Uyumluluğu” dokümanında 

detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 
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TBDY2018 Uyumlu Yük Kombinasyonu ve Yük Halleri 

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.  

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. 

 

Analiz sonrasında çatlamış ve çatlamamış kesit kullanan yük hallerinin analiz sonuçları Model ve Analiz 

Sonuçları Çizimi bölümünde detaylı bir şekilde incelenebilir. 
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Yeni Bodrum Perdesi Tanımı 

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. 

 

 Bodrum perdeleri ve bodrumlu yapılar ile ilgili detaylar “ProtaStructure 2019 – TBDY 2018 

Uyumluluğu” dokümanında yer almaktadır. 

Yeni Perde Bağ Kirişi Tanımı 

İki perde panelinin 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. 

 

 Bağ kirişleri ile ilgili detaylar “ProtaStructure 2019 – TBDY 2018 Uyumluluğu” dokümanında yer 

almaktadır. 
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Döşeme Sistemlerinin Bina ile Birlikte Analizi ve Esnek Diyaframlar 

 Bu özellik ProtaStructure 2016 versiyonunda eklenmiştir. 

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, 

• 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.) 
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Perde Boşluklarının Tanımlanması 

 Bu özellik ProtaStructure 2018 versiyonunda eklenmiştir. 

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. 

        

Poligon Perde Duvarlar (Çekirdek Perdeler) 

 Bu özellik ProtaStructure 2018 versiyonunda eklenmiştir. 

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. 
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Yeni Tasarım Diyagramları 

ProtaStructure 2019, artık çok daha hızlı ve detaylı bir diyagram altyapısı sunmaktadır. Eski diyagram 

hesaplama motoru tamamıyla terkedilmiş, yerine çok daha modern ve ölçeklenebilir bir teknolojiye 

sahip diyagram motoru geliştirilmiştir. 

 

Tüm İç Kuvvetlerin ve Deplasmanların Aynı anda Görülmesi 

Herhangi bir yapısal elemana (kolon, kiriş, perde, aşık, kuşak, çapraz, makas), kiriş aksına veya kiriş 

grubuna ait aşağıda belirtilen yükler, iç kuvvetler ve deplasman şekilleri detaylı şekilde incelenebilir. 

• Lokal eksen yükleri (L1, L2, L3),  

• Eksenel Kuvvet (N), 

• Kesme kuvveti (V2, V3),  

• Burulma ve moment diyagramları (T, M2, M3) 

• Deplasman Şekilleri (Mutlak, Başlangıç Değerine Göre ve Her iki Uç Değerine Göre Göreceli) 

Yapısal elemanların diyagramları çizilirken bu elemanların hangi çubuk elemanlardan teşkil edildiği de 

arayüzde gösterilerek mühendise en yüksek detay sunulması amaçlanmıştır. 

Daha Esnek ve Gelişmiş Grafik Arayüzü 

Yeni diyagram arayüzü daha gelişmiş grafik teknolojileri sunmaktadır. Yatay ölçekleme, yakınlaşma, 

uzaklaşma, yazı boyutlarının ayarlanması, şeffaflık gibi birçok özellik mevcuttur. 

Gruplanmış Kirişlerin Zarf Diyagramları ve Ayrı Ayrı Gösterimleri 

Tasarım için gruplanmış kirişlerin zarfları otomatik olarak önceki versiyonlara oranla çok hızlı bir şekilde 

hesaplanır. Kombinasyonların kendi aralarında zarf diyagramı oluşturulduğu gibi, benzer kiriş akslarının 
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da zarf diyagramları otomatik olarak hesaplanır. Gruba ait en son zarf diyagram veya gruptaki herhangi 

bir kirişe ait diyagram isteğe bağlı olarak görüntülenebilir. Diyagram istasyonları optimize edilerek en 

yüksek performans elde edilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıntılı Değer Gösterme 

Diyagramlar oluşturulduktan sonra, değerler ayrıntılı olarak fare imlecinin 

bulunduğu yerde raporlanır. Böylece hiçbir noktayı gözden kaçırmazsınız. 

Depreme Göre Artırılmış/Artırılmamış Sonuçların Gösterimi 

Yeni deprem yönetmeliğimiz de dahil olmak üzere, çoğu deprem 

yönetmeliğinde depremli yük hallerine ait analiz sonuçları analizde 

hesaplandığı gibi kullanılmaz.  

• Mod-Birleştirme analizi yapılıyorsa Eşdeğer Statik Yüklere göre artırım yapılması,  

• Dayanım fazlalığı katsayısı ile çarpım,  

• İki aşamalı analiz yapılıyorsa yapının alt ve üst bölümleriyle sonuç birleştirilmesi, 

• Farklı R faktörlerine göre sonuçların ölçeklenmesi, 

• Temele aktarılan kuvvetlerin belirlenmesi, 

• Kapasite Momentlerine ve Kesmelerine göre tasarım, 

durumlarında analizde bulunan iç kuvvetlerin artırılması gerekir. ProtaStructure 2019, her zaman 

tasarımda yönetmelik kurallarına uygun olarak artırılmış değerleri kullanır. Ancak diyagram ara yüzünde, 

mühendisin ne kadarlık bir artış olduğunu görmesini sağlayacak bu özellik getirilmiştir. 

Diyagram Raporlama  

Çalışmanızın herhangi bir anında görüntülediğiniz 

diyagramı rapor olarak elde etmek isteyebilirsiniz. 

Diyagramlara ait görsel ve detaylı değerleri içeren 

tablolar ayrıntılı bir şekilde rapor haline getirilir. Bu 

raporu Word veya PDF olarak saklayabilirsiniz veya 

ProtaStructure genel raporlarının arasına 

ekleyebilirsiniz. 
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Geliştirilmiş Çelik Tasarımı 

ProtaStructure 2019 çelik elemanların tasarımı konusunda da yenilikler ve iyileştirmeler içermektedir.  

  Bu konuda yapılacak geliştirmeler servis paketlerinde de devam edecektir. 

İstasyon ve Diyagrama Dayalı Kapsamlı Tasarım 

Diyagram sisteminin de yeni baştan geliştirilmesiyle çelik tasarımında ele 

alınan istasyona dayalı tasarım sistemi daha da geliştirilmiştir. Herhangi bir 

yapısal elemanın diyagramı detaylı bir şekilde taranarak elemanın her bir 

noktasında tasarım yapılmakta ve tüm kombinasyonlar ve istasyonlar 

arasından en kritik kullanım oranını veren çift kritik olarak 

belirlenmektedir. 

Yeni Aşık/Kuşak ve Çapraz Tasarım Ara yüzü 

Aşık, kuşak ve çapraz elemanların her biri detaylı bir şekilde tasarlanarak 

kendilerine özel geliştirilen ara yüzde mühendise sunulmaktadır. Bu ara 

yüzde bir aşık/kuşak/çapraz grubunun içindeki her bir elemanın tasarımı 

ve tasarım etkileri incelenebilir ve renk kodlarıyla görüntülenebilir. 

Çelik Sehim Hesapları 

  Bu özelliğin ProtaStructure 2019 servis paketlerinde yayınlanması planlanmaktadır. 

Çelik Gergi Çubuklarının Tanımlanması 

Çelik yapıların analiz ve tasarımında çelik gergi çubukları “ikincil 

çelik eleman” kabul edildiği için çoğu zaman analize dahil 

edilmezler. Bu konuda tek bir doğru veya yanlış olmamakla 

birlikte tercih genelde mühendise aittir. 

ProtaStructure 2019’da aşık ve kuşaklardaki gergi çubukları 

istenirse modellenerek analize dahil edilebilir. Gergi 

çubuklarının analize dahil edilmesi aşık ve kuşaklardaki iç 

kuvvetleri ve tasarımlarında kullanılan burkulma boylarını 

değiştirecektir. Böylece daha detaylı bir tasarım imkanı elde 

edilecektir. 
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Çelik Çaprazların Çoklu Şekilde Tanımlanması 

  Bu özelliğin ProtaStructure 2019 servis paketlerinde yayınlanması planlanmaktadır. 

ProtaStructure 2019 ile kolon, kiriş ve makas başlıkları arasına ‘birden fazla’ çelik çapraz tek bir seferde 

tanımlanabilir ve tanımlanan çaprazların özellikleri toplu olarak değiştirilebilir. 

 

Haç Şeklinde Yapma-Çelik Kolonların Tanımlanması 

Özellikle yüksek eksenel yük taşıyan sistemlerde ve her iki yönde moment bağlantısı yapılmak istenen 

durumlarda I profiller kesilerek veya levhalar kaynatılarak haç şeklinde kolonlar oluşturulmaktadır. 

ProtaStructure 2019’da bu tip haç kolonlar Kesit Yöneticisi yardımıyla parametrik olarak tanımlanabilir. 
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Rüzgâr Yüklerinin Otomatik Hesaplanması 

  Bu özellik ProtaStructure 2018 SP3 servis paketinde eklenmiştir. 

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

yükleri otomatik olarak hesaplanarak yapıya farklı açılarda etki ettirilebilir. (Az katlı endüstriyel yapılar 

ve 150 m’yi aşan yapılar hariç.) 

 

 

Yeni Analiz Özeti Penceresi 

Bina analizi işlemi sonrasında yapılan tüm deprem kontrolleri detaylı bir arayüz ile bilgi amaçlı olarak 

kullanıcıya sunulmaktadır. 
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ACI 318-02: Amerikan Betonarme Tasarım Yönetmeliği 

Amerikan Betonarme  Yönetmeliği (Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-02) 

birçok ülkede referans olarak kullanılan tasarım yönetmeliklerinden birisidir. ProtaStructure 2019, tüm 

betonarme elemanların tasarımında bu yönetmeliği desteklemektedir. ACI318-02, “Proje Parametreleri 

> Tasarım Yönetmelikleri” bölümünden aktif hale getirilebilir. 

 

IBC2018, UBC97: Amerikan Deprem Yönetmelikleri Desteği 

Amerikan betonarme yönetmeliği gibi, Amerikan deprem yönetmelikleri olan IBC2018 ve UBC97 de bir 

çok ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. ProtaStructure 2019, bu yönetmeliklerin öngördüğü hesap ve 

tasarım esaslarını desteklemektedir. Tepki spektrumlarının otomatik hesaplanması, düzensizlik 

kontrollerinin gerçekleştirilmesi, bodrumlu yapıların iki aşamalı analizi, sünek tasarım esaslarının 

uygulanması gibi birçok madde kapsam dahilindedir.  IBC2018 ve UBC97, “Proje Parametreleri > Deprem 

Yönetmelikleri” bölümünden aktif hale getirilebilir. 
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Japon Çelik Profil Veritabanı Desteği 

Çelik profil veritabanına japon profilleri de eklenmiştir. 

 

Kat Atlayan Kolonların Ara Kat Planlarında Gösterimi 

Ara katlarda hiçbir kirişin veya döşemenin bağlanmadığı kolonlar Probina’da ve ProtaStructure’da uzun 

zamandan beri modellenebilmektedir. ProtaStructure 2019 ile birlikte, bu kolonların atladığı katların 

kalıp planı çizilirken, kolon kesitleri gri renkte çizilerek gösterilir. Kolon eğimli ise, geçtiği kat seviyesini 

kestiği yerdeki kesit gösterilir. 
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IFC Veri Transferi ve BIM Veri Paylaşımı 

Bir yapının tasarımı, projelendirilmesi, imalatı, işletilmesi, tadilatı ve yıkımını içeren yaşam döngüsünde 

mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve inşaat mühendisliği değişik disiplinler rol oynamaktadır. Özellikle 

tasarım, projelendirilme ve imalat aşamalarında değişik disiplinler tarafından oluşturulan modellerin 

yine bu disiplinler arasında paylaşımı ve koordinasyonu çağımızın en önemli ve vazgeçilmez bir 

gereksinimi olmuştur. 

ProtaStructure 2019, veri paylaşımı ve koordinasyon için çok güçlü araçlar içermektedir. Aşağıdaki 

entegrasyon özellikleri ProtaStructure 2019 tarafından desteklenmektedir: 

• Autodesk Revit ile iki yönlü veri paylaşımı ve modellerin senkronizayonu 

• Tekla Structures ile detaylandırılmış çelik modelinin paylaşımı (gerçek Tekla nesnelerine çevrilerek) 

• IFC veri formatıyla Tekla, Autodesk Revit gibi platformlar dahil bir çok programla veri paylaşımı ve 

koordinasyon 
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∞ Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır ∞ 

 

ProtaDetails 2019 Yeni Özellikleri için lütfen sonraki sayfadan devam ediniz. 
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ProtaDetails 2019 Yeni Özellikleri 

ProtaDetails, betonarme detay çizimlerinin hazırlanması amacıyla geliştirilmiş bir verimlilik 

platformudur. ProtaDetails dört ana temel işlev üzerine konumlandırılmıştır: 

• ProtaStructure’da analiz ve tasarımı tamamlanmış yapıların betonarme detay çizimlerini tek 

tıklamayla hazırlayabilir ve otomatik olarak paftalayabilirsiniz. Oluşturulan çizimler akıllı 

nesnelerden oluşur ve ProtaStructure’daki değişiklikler çizimlere yansıtılabilir. Tek başına bu 

özellik size yüzlerce saatlik hız kazandırır. 

• Tasarım ve Çizim makrolarını kullanarak bina dışında ihtiyacınız olan yapı bileşenlerinin 

hesaplarını yapabilir; detay çizimlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. İstinat duvarı, kazıklı 

temeller ve kazık grup hesapları, çelik iskeleler, kısa konsollar, merdivenler, güçlendirme 

perdeleri, hidrolik akım hesapları, kiriş akslarının yarı otomatik donatılandırılması, menfezler, 

kademeli temeller bu makrolar arasında sayılabilir. 

• “Akıllı Donatı” ve “Akıllı Donatı Yerleştirme” araçları ile otomasyon sağlanamayan geometrilerde 

bile yarı-otomatik bir şekilde donatıları yerleştirerek dinamik metraj tabloları oluşturabilirsiniz. 

ProtaDetails’de yer alan tüm nesneler akıllı nesnelerdir. 

• Endüstri standardı tüm CAD programlarında yer alan komutlar ve özellikler ProtaDetails’de de 

yer almaktadır. Dolayısıyla, ProtaDetails temelinde CAD altyapısı üzerine oturturduğunda, 

sunduğu tüm özelliklerin yanında, safkan bir CAD programı olarak da kullanılabilir. 

ProtaDetails 2019’da öncelikle yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) desteği üzerine 

çalışılmıştır ve detay çizimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlarla birlikte çalışma hızınızı ve 

verimliliğinizi artıracak yenilikler ve iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu dokümanda bunların bir özetini 

bulabilirsiniz. 
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Kolon/Perde 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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Boşluklu Perdelerin Detaylandırılması ve Perde Detay Açılımlarındaki 

Yenilikler 

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. 

  

Eğimli Kolonların Boy Açılımları 

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

sağlandı. Önceki versiyonlarda bu kolonlar düz olarak detaylandırılıyordu. 
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Yeni İstinat Duvarı Modülü 

ProtaDetails 2019’da istinat duvarı modülü yeni baştan ele alınmış, özellikle tasarım prosedürlerinde 

kapsamlı iyileştirmeler ve yenilikler eklenmiştir. 

Amerikan, Eurocode ve Yeni Deprem Yönetmeliği Desteği 

Amerikan ACI318-14, ASCE7-16;  Avrupa EC2, EC7, EC8 (3 ayrı tasarım yaklaşımı ile); Yeni deprem 

yönetmeliğimiz TBDY2018 desteklenmeye başlamıştır. Eurocode için EQU, STR ve GEO limit durumları 

kısmi faktörler ve detaylandırma gereksinimleri dikkate alınır. Her bir limit durum için değişik yük setleri 

otomatik olarak oluşturulur. 

Geliştirilmiş Toptan Göçme Kontrolü 

Toptan göçme kontrollerinde Fellenius (İsveç Dilimleri) yöntemine ek olarak, ‘Bishop’ yöntemi de 

kullanılmaya başlanmıştır. TBDY2018 Madde 16.13’de ‘Şevlerin Duraylılığı’ ile ilgili verilen kontroller 

desteklenmektedir. 

Yeni Kesit Analiz Sistemi 

İstinat duvarının betonarme tasarımı yapılırken tüm kritik kesitler otomatik olarak dikkate alınır. Bunun 

için kapsamlı bir Kesit Analiz Sistemi geliştirilmiştir. Böylece istinat duvarının her bir parçasındaki kritik 

kesitlerde hesaplanan tasarım kuvvetlerini, gereken ve sağlanan donatıları görsel bir şekilde 

inceleyebilirsiniz. 

           

Kohezyonlu Ön ve Arka Dolgu için Kısa Dönem/Uzun Dönem Etkiler ve Çekme Çatlakları 

Yeni versiyon ile birlikte ön ve arka dolgunun kohezyonlu olabilmesi seçeneği geliştirilmiştir. Kohezyonlu 

zemin seçildiğinde Drenajlı ve Drenajsız kohezyon katsayıları ve kesme dayanımları istenmektedir. 

Drenajlı ve drenajsız durumlara göre farklı yük setleri ile birden fazla analiz yapılarak en kritik etkiler 

dikkate alınır. Çekme çatlaklarının su dolu olup olmaması seçenekleri de kullanıcıya sunulur. 
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Görsel Donatı Seçimi 

İstinat duvarındaki tüm kritik kesitler için seçilen 

şartnameye uygun olarak donatılar otomatik 

olarak hesaplanır. Mühendis isterse bu donatıları 

görsel ve etkileşimli bir şekilde değiştirebilir. 

Değiştirilen donatı yeterli değilse görsel uyarılar 

verilir. 

 

Kapsamlı Yük Gösterimleri 

Stabilite kontrollerinde ve istinat duvarı 

parçalarının analiz ve tasarımında kullanılan 

yükler ayrıntılı bir şekilde görsel olarak kullanıcıya 

sunulur. 

          

Taban Plağı Üst Donatısında İlave Kullanma İmkanı 

Taban plağı donatılandırılırken tek bir sabit donatı yerleştirilip 

kurtarmayan kesitlerde ilave donatı kullanılmak istenebilir. 

Bu aynı zamanda daha ekonomik bir tasarım da sağlayacaktır. 

ProtaDetails 2019 versiyonunda taban plaklarında 3 katmana 

kadar ilave donatılar kullanılabilir. 

 

 

Sınırsız GERİ AL / İLERİ AL (UNDO/REDO) 

ProtaDetails’in önceki versiyonlarında sadece basit CAD nesneleri üzerinde yapılan CAD işlemleri geri 

alınabiliyordu. Yeni 2019 versiyonuyla birlikte akıllı objeler ve makrolar üzerinde yapılan işlemler de 

UNDO ve REDO komutları ile GERi veya İLERİ alınabilir. 
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Yeni Kiriş Donatılandırma Makrosu 

  Bu özellik ProtaStructure 2019 servis paketlerinde kullanıma açılacaktır. 

Bilindiği gibi, ProtaStructure’da kiriş tasarımları seçilen yönetmeliğe uygun şekilde otomatik olarak  

yapılmaktadır. Tasarım işlemi tamamlanmış kiriş akslarının detay çizimleri ise ProtaDetails tarafından 

otomatik olarak çizilebilmektedir. 

Tüm bu kolaylıklara ek olarak, kiriş donatıları ProtaDetails çalışma ortamı içerisinde parametrik olarak da 

makro yardımıyla sıfırdan çizdirilebilir. Yeni Kiriş Detay Makrosu ile bu işlem çok rahat bir şekilde 

yapılabilir. 

Kiriş Aksının Görsel Bir Şekilde Oluşturulması 

Kiriş aksını sıfırdan görsel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Kiriş Açıklıkları, kiriş kesitleri, mesnet şartları 

(Kolon, Kiriş, Perde, Konsol mesnet olması durumları), mesnet kesitleri, aksa göre dışmerkezlikler, aks 

isimleri, kiriş kotları etkileşimli bir şekilde değiştirilebilir. Kiriş, kolon boyutlarını ve aks açıklıklarını ‘Donatı 

Editörü’nde yer alan ölçülere tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Tüm bunları yaparken kiriş aksına ait 3-

Boyutlu bir ön-izleme size dinamik olarak gösterilir. 

 

Donatı Tasarımının Otomatik Yapılması 

Tasarıma esas olan mesnet ve açıklık momentleri ile kesme kuvvetlerini biliyorsanız (başka bir 

programda hesaplattıysanız) ‘Kiriş Tasarım Parametreleri’ arayüzünü kullanarak gerekli donatı 

miktarlarını ve kesit yeterlilik durumunu Türk, Amerikan, İngiliz ve Avrupa yönetmeliklerine göre 

hesaplayabilirsiniz.  

Donatı Editörüyle Etkileşimli Donatılandırma 

‘Donatı Editörü’ arayüzünde hesaplanan donatıları pilyeli, pilyesiz, pilyesiz kafes sistemi gibi farklı donatı 

yerleşim şablonlarına göre otomatik olarak yerleştirilebilirsiniz. 
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Donatıları tek tek etkileşimli olarak olarak değiştirmek isterseniz, tek yapmanız gereken farenin altında 

beliren donatı simgelerine tıklayarak adet ve çap bilgilerini girmek olacaktır. Donatıları kısayol tuşları ile 

hızlıca girebilir; komşu açıklıklar arasında kopyalayabilirsiniz. 

Donatı Editöründe yaptığınız değişikliklerde Fazla As, Sağlanan As, Donatı Aralıkları, Etkili Derinlik, Pilye 

Çanağı Genişliği gibi parametreler dinamik olarak hesaplanır ve ekranda size raporlanır. Örneğin 

girdiğiniz donatıların kesite sığıp sığmayacağını çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Benzer şekilde, 

donatıların minimum As-min altında olup olmadığını da gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. 

Girdiğiniz tasarım kesme kuvvetlerine göre, etriyeler mesnet ve açıklık bölgelerinde otomatik olarak 

hesaplanabilir ve/veya elle girilebilir. Kesme hesabına ait tüm detayları da aynı arayüzde takip 

edebilirsiniz. 

Donatıların Otomatik Olarak Çizilmesi 

Kiriş Detay Makrosunda parametrik olarak girilen geometri ve donatı bilgilerini istediğiniz an tek bir 

düğmeye basarak detay çizimi haline dönüştürebilirsiniz.  

Betonarme detay çizimleri arasında hazırlaması belki de en zor ve en çok detay barındıran çizimler, kiriş 

detay çizimleridir. 

Yeni kiriş detay makrosu ile bindirme ve ankraj uzunlukları, gönyeler, pah kırımları gibi konstruktif 

kuralların tamamı otomatik olarak uygulanır. Tüm kesitler otomatik olarak oluşturulur. Ölçülendirmeler 

otomatik olarak yapılır. Donatılar otomatik olarak pozlanarak Dinamik Metraj Tablosu otomatik olarak 

oluşturulur. 

 

Yeni Hidrolik Hesaplar Makrosu 

ProtaDetails 2019’da Açık Kanal Hidroliğinin temel taşlarından olan ‘Üniform Akım’ ve ‘Tedrici Değişen 

Akım’ hesapları da ‘Tasarım Kütüphanesi’ne eklenmiştir. 

Manning’s denklemleri kullanılarak debi, akım derinliği, kanal taban genişliği, kanal çapı, kanal eğimi gibi 

parametreler dikdörtgen, trapez ve dairesel kesitli kanallar için hesaplanabilir. 
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Bilgi Oku (Leader) Sistemi İyileştirmeleri 

• Bilgi Oku (Leader) nesnelerine ait tutma noktaları (Grip) daha iyi bir işlev sunabilmeleri için elden 

geçirilerek iyileştirildi. Eksik olan tutma nesneleri tamamlandı. (Etriye bölgesi, Kiriş Kesitleri vb.) 

• Bilgi oklarının uç boyutları tek tip hale getirildi. 

• Ayarlar > Tercihler > Donatı > Donatı Etiketleri bölümüne ok görünüm seçeneklerinin detaylı 

olarak kontrol edilebilmesi imkanı getirildi. 

 

Donatılı Döşeme Kesitleri 

Döşeme donatılarının kesit içerisinde gösterimi ProtaDetails 2019 ile birlikte geliştirilmiştir. 

 

Çizim İyileştirmeleri 

• Proje Parametreleri Özet Tablosu TBDY 2018’e göre güncellendi. 

• Paftaya sığmayan kiriş akslarının otomatik kesilmesi işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı. 

• Detay çizimlerinin TBDY 2018 kurallarına uygun olarak oluşturulması sağlandı. 

• Kolon aplikasyon çizimlerinde, perde kesitlerinin aplikasyonun altına daha az yer kaplayacak 

şekilde otomatik yerleştirilmesi sağlandı. 

• Kalıp planlarının ve kolon kesit çizimlerinin kat atlayan kolonları da göstermesi sağlandı. 

• Tüm detay çizimleri otomatik oluşturulurken, tüm paftaların yanyana eklenmesi seçeneği 

getirildi. 

 

• Ters sehim tablosunun ProtaDetails’de çizilebilmesi sağlandı. 
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∞ Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır ∞ 

 

ProtaSteel 2019 Yeni Özellikleri için lütfen sonraki sayfadan devam ediniz. 
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ProtaSteel 2019 Yeni Özellikleri 

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.  

 ProtaSteel, ProtaStructure 2018 ile birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ve yurt dışındaki mühendislerle 

buluştu ve çok yoğun bir ilgi ile karşılandı. 

ProtaSteel 2019, içerdiği çok daha güçlü yeni araçlar ile projelerinizde zaman kazanmanıza yardımcı 

oluyor. 
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IntelliConnect 

ProtaSteel’in sunduğu bağlantı komutları ve geniş bağlantı kütüphanesi ile çelik elemanların 

bağlantılarının yapılması farenin bir kaç tıklamasına bakar. Kullanıcının yapması gereken sadece uygun 

bağlantı komutunu çalıştırmak ve bağlanacak elemanları seçmektir. Ancak bu "basit ve hızlı" işlem bile 

çok sayıda bağlantı noktası için tekrar edildiğinde oldukça zahmetli ve zaman alıcı olur. Orta ölçekli bir 

binada bile her birisi bir çok kez tekrar eden yüzden fazla "tip" bağlantı noktası yer alır. Büyük yapılarda 

bu tip bağlantı noktalarının sayısı bini bulur. ProtaSteel bu süreci de otomatik hale getiren bir çözüm 

sunar: IntelliConnect. 

IntelliConnect Nedir? 

IntelliConnect kullanıcının tercihleri doğrultusunda bütün bir yapıyı uygun bağlantı seçenekleriyle 

otomatik olarak bağlayan bir araçtır. Basitçe, bağlanmasını istediğiniz bölgeleri seçtikten sonra (tüm 

yapıyı veya sadece bir katı ya da bir makası seçebilirsiniz) IntelliConnect’i çalıştırmanız yeterli olacaktır. 

IntelliConnect, seçilen bağlantı noktalarındaki profillerin tiplerine ve yerleşimlerine göre hangi 

bağlantının yapılmasının daha uygun olduğuna karar verecek, gerekiyorsa bazı bağlantı parametrelerini 

değiştirecek ve ilgili bağlantıyı gerçekleştirecektir. IntelliConnect işi bittiğinde seçilen bağlantı 

noktalarının büyük bir kısmı bağlanmış olacak geriye sadece özel ve karmaşık detay gerektiren bağlantı 

noktaları kalacaktır. 

Kısacası IntelliConnect size önemli ölçüde adam-saat tasarrufu sağlayacaktır. 
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Yeni Bağlantı Tasarım Raporları 

ProtaSteel 2019 ile birlikte Berkitmeli Alın Levha Bağlantısı, Alın Levha Bağlantısı ve Kılıcına Levha 

Bağlantılarının Kiriş-Kiriş ve Kiriş-Kolon tipleri için detaylı tasarım raporları oluşturulmaktadır. 

Bu raporlar yönetmeliklerin öngördüğü adım adım tasarım kontrollerini içermektedir. Tasarım 

kontrollerinin durumu renk kodlarıyla elemanlar üzerinde incelenebilir. 

 

 

Makas-Mahya Bağlantı Makrosu 

Makas üst ve alt başlıklarının birleştikleri noktalarda kullanılabilecek “Makas-Mahya Bağlantı” makrosu 

yeni versiyon ile birlikte kullanıma sunulmuştur.  

 

 Bu bağlantı makrosu tasarım yapmamaktadır. 
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Makas-Kolon Bağlantı Makrosu 

Makasların kolona bağlandıkları noktalarda kullanılabilecek “Makas-Kolon Bağlantı” makrosu yeni 

versiyon ile birlikte kullanıma sunulmuştur. 

 

 Bu bağlantı makrosu tasarım yapmamaktadır. 

Çelik Kiriş – Betonarme Duvar/Kolon Birleşim Makrosu 

  Bu özellik ProtaSteel 2018 versiyonunda eklenmiştir. 

Betonarme ve çelik elemanların aynı modelde birlikte tasarlanması durumunda, çelik kirişlerin 

betonarme elemanlara bağlanmaları gerekebilir. Özellikle betonarme çekirdek perde ve çelik 

çerçevelerin birlikte kullanıldığı durumlarda bu duruma sıkça rastlanılır. 

Çelik Kiriş-Betonarme Duvar/Kolon Bağlantı makrosu kullanılarak bu tip bağlantılar otomatik olarak 

oluşturulabilir. 

 

 Bu bağlantı makrosu tasarım yapmamaktadır. 

Gömülü Çelik Bağlantısı 

Betonarme elemanlara çelik elemanların bağlanabilmesi için daha genel 

amaçlı olarak bağlanabilmesi için ankraj çubukları ve bir taban levhasından 

oluşan gömülü çelik bağlantılarına ihtiyaç duyulabilir. ProtaSteel 2019’daki 

gömülü çelik makrosuyla herhangi bir yüzeye istenen doğrultuda gömülü çelik 

elemanları yerleştirilebilir. 
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Yeni Şirket Standartları 

Elemanların taşıdığı iç kuvvetler çok az düzeydeyse, 

bağlantı tasarımları sonucu az sayıda cıvata veya 

ince plakalar hesaplanıyor olabilir. Elemanların 

taşıdığı kuvvetler farklı düzeylerde ise (ki çoğu 

durumda bu böyledir) bu kez de benzer düğüm 

noktaları ve profiller için farklı bağlantılar 

tasarlanabilir. Tasarımda farklılıkların artması 

imalatı ve işçiliği zorlaştıracaktır. 

Çelik tasarımı yapılırken, tasarım ofislerinin 

neredeyse tamamı kendi konstruktif standartlarını 

kullanır. Bu standartlar uygulama kolaylığı, ekonomi ve güvenlik kriterleri gözönüne alınarak 

oluşturulmuş olabilir. Tüm projelerde bu standartlar kullanıldığı gibi, projeden projeye farklı standartlar 

da uygulanıyor olabilir. 

Örneğin, IPE220 profillerin berkitmeli alın levhalı bağlantıları yapılırken 12 mm’den daha ince levha 

kullanmamak, en az 4 adet 20 mm çapında cıvata kullanmak, berkitmelerin 10 mm’den az olmaması, 

gövde ve flanjlardaki kaynakların 3 mm’den ince olmaması şirket standardı haline getirilip tüm 

mühendislere dağıtılabilir. Böylece farklı mühendislerin yaptığı projelerde tasarım ve detaylandırma 

uyumu yakalanmış olur. 

Akıllı Makro Ön Ayarları 

Bir bağlantı makrosuna ait kullanıcı ayarları “Makro Ön 

Ayarları” adı altında farklı isimler verilerek istenilen sayıda 

kaydedilebilir. Bu ön-ayar dosyaları benzer bağlantılarda ve 

başka projelerde kullanılabilir. 

Ancak, farklı profil tipleri için farklı ön ayarlar gerekebilir. 

Çünkü tasarım ve uygulama gereksinimleri farklı olacaktır.  

ProtaSteel 2019’da makro ön ayarları ile Profil isimleri eşleştirilerek örneğin tüm HEA300 profillerde belli 

bir ön ayarın, HEA240 profillerde farklı bir ön ayar dosyasının otomatik olarak kullanılması sağlanabilir. 

Eleman Yüklerinin ProtaSteel’e Gruplanarak Aktarımı 

ProtaSteel’de bağlantı tasarımlarının yapılabilmesi için, ProtaStructure’da analiz sonrası hesaplanan tüm 

yükler otomatik olarak ProtaSteel’e aktarılır. 

Özellikle kat kirişi, aşık ve kuşak bağlantılarının mümkün olduğunca benzer yapılabilmesi için, isteğe bağlı 

olarak, bu elemanlara ait yükler gruplandırılarak ProtaSteel’e aktarılabilir. Bu işlem tamamen seçime 

bağlıdır. ProtaStructure’daki Ayarlar > Çelik Tasarım Ayarları bölümünden erişilebilir. 
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IFC Veri Transferi 

 Bu özellik ProtaSteel 2018 versiyonunda eklenmiştir. 

ProtaSteel’de tüm detaylarıyla oluşturduğunuz modeli, bağlantı levhaları, profiller ve detaylı yerleşimleri 

ile IFC dosya formatına çevirerek diğer BIM programlarıyla paylaşabilirsiniz. 

 

Tekla Veri Transferi 

 Bu özellik ProtaSteel 2018 versiyonunda eklenmiştir. 

Benzer şekilde, tüm detayları oluşturulmuş ProtaSteel modeli, ücretsiz “Tekla IO” eklentimiz sayesinde 

TeklaStructures programına gerçek nesneler olarak aktarılırlar. 
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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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