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YAPI MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ 
Gelişmeler, Yenilikler… 

Taner Aksel, Genel Müdür 

Benko Ltd. 

 



• Zaman içindeki değişimleri yaşadık, inşaat mühendisliği 
yazılım sektörünün dünya genelinde ne yöne gittiğini 
görüyoruz. 

• Değerli vaktinizin az bir kısmını ayırıp bu tanıtımı 
incelemenizi rica ederiz. 

• Size yapı mühendisliğinin bu gününü ve yakın 
geleceğini şekillendirmekte olan gelişmeleri, çözümleri 
kısaca tanıtmak isteriz. 

1995 yılından bu yana sektördeki gelişmeleri yaşıyoruz… 

(sunum içinde detaylı bilgi ve kaynaklar için linkler bulacaksınız) 



• Artan rekabet 

• Kısıtlı bütçe ve zaman içinde daha 
büyük projeler 

• Daha karmaşık tasarımlar 

• Firmalar yönetmekte zorlanır 

– Bilgi yüklemesi 

– Artan iş karmaşıklığı 

– Standartlara uyumluluk 

– Proje çalışanları arasında iletişim 

– riskler 

• Projedeki herkes aynı – doğru bilgiye erişebilmeli.  

Yıllardır tasarımcı mühendislerin, firmaların sıkıntılarını, 
ihtiyaçlarını dinledik. Sorunlarınızı biliyoruz: 



Neden ? Çünkü altyapı projeleri risk taşır... 

• Teslimat 
– Bütçe aşımı 
– Zaman aşımı 
– Kaliteden feragat 
– Azalan ölçek/vizyon 

• İşletme ve Bakım 

– Bilinmeyen maliyetler 

– Tahmin edilemeyen hasarlar 

– Programsız bakım 

– Başarısız bakım işleri 

– Kötü kaynak yönetimi 

– Standardı düşük iş 

 



• Daha hızlı iş bitirmek, 

• Daha verimli çalışabilmek, 

• Ama kaliteden ödün vermemek. 

• Böylece ‘farkınızı’ ortaya çıkarmak; 
daha iddialı, kaliteli işleri alabilmek. 

Gittikçe daha rekabetçi olan, iş yapması ve para kazanması 
zorlaşan sektörde başarılı olabilmek için gereken nedir? 



• Ayrıca alışılmış, yaygın olarak kullanılan çözümler de 
mevcut. ANCAK: 
– Daha verimli ve hızlı çalışabileceğiniz, 

– Daha geniş çözümlere sahip, 

– Dünya çapında yaygın olarak kullanılan ve en önemlisi: 

• Sektörün geleceğini belirleyecek çözümler sunabilen bir 
aileyi size tanıtmak istiyoruz: 

• Bentley Entegre Yapısal Modelleme ve BIM. 

Yazılım sektöründe alternatiflerin çoğaldığını, seçim yapmanın 
zorlaştığını da biliyoruz! 



Bentley Hakkında 

Küresel Firma: 

 

• 45 ülkede  3000 çalışan 

• Yıllık ciro $500+ milyon 
 

 ENR Top 20’nin hepsi: 
 Yapılar 
 Ulaşım 
 Enerji 
 Üretim 
 Su 
 Atıksu 

 Top 20’nin 19’u: 
 Endüstriyel Proses / Petrol 
 Telekomünikasyon 
 Tehlikeli atıklar 

 En büyük 50 uluslararası firmanın 47’si 

 En büyük 100 proje firmasının 97’si 

Bentley  şu sektörlerde Küresel Liderdir: 
 

ABD’de 50 eyaletin 47 karayolu müdürlüğü 
Bentley yazılımlarını kullanıyor 

 Yol ve 
Demiryolları 

 Köprüler 
 Su sistemleri 
 Yapısal Analiz 
 Endüstriyel 

tesisler 
 

 Jeneratif tasarım 
 3-boyutlu GIS 
 İnşaat simülasyon 
 Enerji modelleme 
 Altyapı mülkleri 

işletmesi 
 

Bentley Kullanıcıları en büyük 
tasarım firmalarıdır: 

http://enr.ecnext.com/coms2/article_bmco100421TopDesignFir-1


Bentley Çözümleri 

İLETİŞİM KÖPRÜLER BİNALAR KAMPÜSLER 
KADASTRO ve ARAZİ 

PLANLAMA 

PETROL 
ELEKTRİK ve 

DOĞALGAZ FABRİKALAR 
METAL ve 

MADENCİLİK 
ENERJİ ÜRETİMİ 

KARAYOLLARI 
SU ve 

KANALİZASYON DEMİRYOLLARI 



• Bentley yazılımları, altyapı hesaplarından, binaların 
tasarımına, tesisat çözümlerine, inşaat sonrası 
işletmesine kadar hemen her türlü adım için entegre 
çözümler sunmaktadır.  

• Bir şehri tüm altyapısı ile bilgisayar altında sıfırdan 
tasarlamak artık mümkün. 

• Olası sorunların önceden tespitini sağlayan, tüm teknik 
çalışma ve değişikliklerin takibini ve kaydını yapabilen 
bu çözümlerle inşaat ve yönetim maliyetlerinde ciddi 
tasarruflar da mümkün oluyor. 

Bentley Yapısal Bilgi Modelleme Yazılımları  



Bir Şehrin tüm altyapısı için yazılım çözümleri sunulmaktadır. 



• Uzun zamandır farklı alanlarda çözümler sunan 
yazılımlar var. Ancak bunlar arasında veri alışverişi pek 
verimli değildi. 
– Import/Export, farklı formatlar: CIS/2, XML, Dxf…. 

• Bilgisayar gücü arttıkça yapıların gerçeğe yakın 
modellemesi/tanımlanması daha da mümkün. 

– Yapının tüm unsurları bir arada olabilir: topografya, mimari, 
yapısal, mekanik, elektrik, borulama… 

• Ama tüm farklı verileri bir bütün içinde toparlamak 
gerek! 

 

Yapısal Tasarımda Değişim: Entegrasyon ve BIM 



Teftiş/Kontrol 

GIS ve Harita verileri 

Çizimler 
Fabrikasyon 

Topografik veriler 

Mühendislik modelleri 

Point Clouds LiDAR Geoteknik veriler 

Detaylandırma 

Bilgi Modelleme — Örnek:    Çok kaynaktan gelen bilgiler 

Endüstri Standartları 

GBXML 
Oracle 

DXF, 
JT, 

CNC 

PDF,  
DGN, 

DXF, DWG, 
RVT word, 
excel, … 

XML 

XML 

Raster 
Formats DGN, 

RVT, 
DWG 
IFC 

Tekla, 
Allplan, 

Graphisoft 
IFC, DXF 



• Aynı veri bankasından beslenen farklı yapısal yazılımların bir arada veri 
alışverişinde bulunabildikleri iş akış arabirimidir. 

• Entegre Yapısal Modellemeye olanak kılan teknolojiye ‘Yapısal 
Senkronizatör’ (structural synchronizer) diyoruz. 

• Yapısal Senkronizatör, yapısal model bilgisini saklar, koordine eder ve 
görseller: 

– Depolama : Ortak yapısal model veritabanı 

– Koordinasyon : Farklı yazılımlar arasında verinin değişimi ve 
senkronizasyonu. Doğru bilginin tek kaynağı. Revizyon tarihçe kütüğü  

– Görselleme : Ücretsiz görselleyici 

• Herhangi bir yazılımla başlayıp ISM’de entegrasyon sonrasında başka 
herhangi bir yazılıma aktarabilirsiniz. 

• ISM yazılımı ücretsizdir… 

ISM – Entegre Yapısal Modelleme Nedir? 



• Bentley ISM web sayfaları 

• Tanıtım ve  Uygulama Filmleri: 

– Benkoltd.com’da: Staad.Pro’dan ISM’e, Staad.Foundation’dan ISM’e… 

– ISM Nedir? 

– ISM’den birçok diğer yazılıma yapı model aktarımı 

– Tekla - ISM yapı model alışverişi 

– Revit – ISM - Ram Elements – Ram Concept yapı model alışverişi 

– Sacs – ISM – Staad.Pro yapı model alışverişi 

– ISM hakkında güncel teknik bilgiler  

• Tamamlanmış Örnek Projeler 

• ISM’i yükle (ücretsizdir) 

ISM Hakkında Bilgi ve Kaynaklar: 

http://www.bentley.com/en-US/Products/Structural+Analysis+and+Design/ISM/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Structural+Analysis+and+Design/ISM/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Structural+Analysis+and+Design/ISM/
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/Entegre-Yapi-Modelleme.asp
http://www.youtube.com/watch?v=glpKFOZhQoo#t=17
http://www.youtube.com/watch?v=glpKFOZhQoo#t=17
http://www.youtube.com/watch?v=glpKFOZhQoo#t=17
http://www.youtube.com/watch?v=5_wi7YRYBJI
http://www.youtube.com/watch?v=5_wi7YRYBJI
http://www.youtube.com/watch?v=5_wi7YRYBJI
http://www.youtube.com/watch?v=4p7-TvI6esg
http://www.youtube.com/watch?v=4p7-TvI6esg
http://www.youtube.com/watch?v=4p7-TvI6esg
http://www.youtube.com/watch?v=4p7-TvI6esg
http://www.youtube.com/watch?v=4p7-TvI6esg
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=0Cd8M_-0H38
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://www.youtube.com/watch?v=UnW2yA2mZjw
http://communities.bentley.com/products/structural/w/structural__wiki/integrated-structural-modeling-home.aspx
http://www.bentley.com/en-US/Promo/ISM/structural+product+demos.htm
http://www.bentley.com/en-US/Promo/ISM/downloads.htm
http://www.bentley.com/en-US/Promo/ISM/downloads.htm
http://www.bentley.com/en-US/Promo/ISM/downloads.htm
http://www.bentley.com/en-US/Promo/ISM/downloads.htm


Neden Entegre Yapısal Modellemeye İhtiyacımız Var? 

Bu raporu okumak için tıklayın 

http://www.slideshare.net/JohnathanE/mcgrawhill-the-business-value-of-bim


BIM - Bina Bilgi Modeli 

Altyapı 
dgn, dwg . . . 

Bentley Mimari 
dgn, skp, rvt . . .  

Bentley Yapısal 
dgn, dwg, tekla . . . 

Çevresel performans 
dwg, dgn . . . 

Borulama 
dwg, dgn . . 
. 

Bentley Elektrik 
dwg, dgn . . . 

ProjectWise  
 

Entegre ve 
koordineli 

BIM 

Bentley Mekanik 
dwg, dgn . . . 

Yapının farklı alanlarındaki çözümler ortak bir 

veritabanında toplanıyor! 



Neden Bentley Entegre Yapısal Modelleme‘yi (ISM) Geliştirdi? 

ISM 

Analiz ve Tasarım 

STAAD.Pro 

Köprü 

RAM Concept, RAM Elements 

Modelleme 

Revit* 

Structural Modeler* 

Dokümantasyon 

Revit* 

Structural Modeler* 

Detaylandırma/ 
Fabrikasyon 

ProStructures 

Endüstri Standartları 

CIS/2 

PDF 

IFC 

DWG, DGN* 

Tekla 

Yapısal Tasarım alanında önceden birbirinden habersiz/bağımsız çalışan yazılımlar, çıktı formatları 

artık ISM altında birleşiyor. 



ISM 

STAAD.Pro 

STAAD(X) 

STAAD.foundation 

ProConcrete 

RAM Elements 

RAM Connection 

AutoPIPE 

RAM Concept 

ProSteel 

AECOsim Building Designer 

RAM Structural System 

SACS 

Revit 

Tekla 

Entegre Yapısal Model: 

Artık Bentley’in tüm yapısal tasarım yazılımları ISM’e veri aktarıyor – verimlilik arttı, zamandan 

tasarruf sağlandı ve yepyeni olasılıklar, kolaylıklar meydana gelmeye başladı. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i1.iofferphoto.com/img/item/530/124/36/Revit.Structure.jpg&imgrefurl=http://www.ioffer.com/i/AUTODESK-REVIT-STRUCTURE-2009-SUITE--53012436&h=300&w=233&sz=16&hl=en&start=2&um=1&tbnid=dkDFqxIJ1n52nM:&tbnh=116&tbnw=90&prev=/images?q=revit+structural&um=1&hl=en&rlz=1T4ADBR_enUS240US240


ISM ile birlikte gelen ücretsiz ek faydalar: 

• İpad/Iphone için App: 

• Synchronizer View 
(iTunes’dan yüklemek için tıklayın) 

• 3 Boyutlu ISM modellerinin içinde gezinti 

• Katlara/elemanlara göre filtreleme  

• Elemanları özelliklerine göre sorgulama  

 

http://www.bentley.com/tr-TR/Free+Software/structural+synchronizer+view.htm
http://www.bentley.com/tr-TR/Free+Software/structural+synchronizer+view.htm
http://www.bentley.com/tr-TR/Free+Software/structural+synchronizer+view.htm


ISM ile birlikte gelen ücretsiz ek faydalar: 

• Adobe PDF dokümanı içinde 3 Boyutlu Yapı Modeli içinde gezinti. 

• ISM’den ‘Print to 3D PDF’ i seçerek yeni bir pdf dosyası oluşturursunuz. 

• Müşterinize ön projeyi bu şekilde gönderir, fikir/önerilerini alırsınız… 

• Örnek ISM modelini PDF dokümanında incelemek için tıklayın. 

http://www.benkoltd.com/yazilimlar/kaynak/Ornek_Fabrika.pdf
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Structural Dashboard 

• Birbiriyle ilişkili yazılımlar arasında köprü 

• Son bilgiler 

• Teknik destek, güncelleme arabirimi 

•Ücretsizdir. 



Yapısal Analiz ve 
Tasarımda  
yeni nesil! 

2014 Yapısal Çözümlerde 

 

• 2014’ün başında Staad(X) piyasaya sürülecek. 

• Staad.Pro ve Ram Elements kullanıcıları geçiş yapabilecek. 

• Staad.Pro – Staad(X) ileri analiz seçenekleri 

• Staad(X)’te  temel izolatörleri de tanımlanabiliyor. 

http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Advanced+Analysis+Features.htm


Staad(X): Yeni bir tasarım anlayışı  

Daha basitleştirilmiş bir arayüz! 



Staad(X): Fiziki Elemanlar ile Çalışma 

• Gerçekte olduğu şekilde ‘fiziki’ elemanlarla yapı modeli oluşturulur. 

• Sonlu Elemanlar Analiz yazılımı olduğu halde, sonlu eleman modellemesi için 
gerekli analiz modeli oluşturmayı basitleştirir. 



Staad(X): Fiziki – Analitik Modeller 

• Yapının fiziki ve analitik olarak 2 modeli oluştur. 

• Fiziki modelde bir kolon tek 

parçadır. 

• Analitik modelde ise kolona 

bağlanan diğer elemanlar 

nedeniyle kolon sonlu 

elemanlara bölünmüştür. 



Staad(X):Hemen her türlü yapısal kesit & Malzeme tarifi. 



Staad(X): Basitleştirilmiş, ama Kapsamlı Yükleme Seçenekleri 



Staad(X): Basitleştirilmiş ama Kapsamlı Raporlama Seçenekleri 



Neden Staad(X) ??? 

• Çünkü gerisinde Staad.Pro’nun becerileri ve gücü var. 

– Staad.Pro dünya çapında tasarım bürolarının en yaygın kullandığı genel 
yapısal analiz yazılımıdır. 

– Staad.Pro ile aklınıza gelebilecek hemen her türlü inşaat yapısı 
modellemek mümkündür. 

• Staad.Pro sadece analitik model oluşturur. Modelleme 
seçenekleri boldur ama kullanmayı öğrenmek, yazılıma hakim 
olmak zaman ister.  

• Staad(X)’in fiziki modelleme seçenekleri ile yapı modeli 
oluşturmak kolaylaşır.  

• Daha fazla ve zengin görsel seçenekler. 

• Bentley ISM (Entegre Yapısal Modelleme) ile tam entegrasyon. 



• Teknik yazılım altyapınızı güçlendirelim, tüm ISM yazılımlarını 
uygun fiyat ve eğitim seçenekleri ile sunalım: 

• 2013’sonuna kadar tüm ürünlerde %15 ek indirim. 6 ay taksit. 

• Yazılımları öğrenebilmeniz için Bentley’in Online eğitim 
(LEARNserver) alanına üyelik: 

– LEARNserver ile Online Kurslar 
700+ başlık altında, istediğiniz zaman Bentley sunucusundaki online 
eğitimleri alabilirsiniz. (V8i  online kursları listesi için tıklayın ). 

• Benko’nun Online kurs alanına ücretsiz erişim. 

• Ücretsiz Online kurslar, tanıtımlar (facebook.com/YapisalYazilim) 

• Mevcut kullandığınız yazılım yerine Bentley yazılımını seçmeniz 
durumunda %50 indirim! 

Bentley’in ISM Yazılımlarını Kullanabilmeniz için Sunduklarımız: 

http://learn.bentley.com/
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/be_careers/be_careers_network_online_course_library_excerpts.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/be_careers/be_careers_network_online_course_library_excerpts.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/be_careers/be_careers_network_online_course_library_excerpts.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/be_careers/be_careers_network_online_course_library_excerpts.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/be_careers/be_careers_network_online_course_library_excerpts.pdf
https://www.facebook.com/YapisalYazilim
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• BENKO Ltd. Sipariş tel: 0 532 614 9943 

– Eposta: info@benkoltd.com 

• Fiyatlar ve Bilgi için: www.benkoltd.com  

• Online Teknik Destek: Select Services Web Alanı 
– Yazılımları indirirken kullandığınız eposta & şifre ile giriş 

yaparsınız. 

– 7/24 Online Chat ile anında destek, 

– Service Request ile sorununuza bir uzman tarafından cevap 
verilmesini sağlarsınız. 

– Knowledgebase, Technotes, FAQ’s… altında tonlarca 
kaynak, bilgi… 

Sipariş, Bilgi & Teknik Destek için: 

www.benkoltd.com 

mailto:info@benkoltd.com
http://www.benkoltd.com/
http://selectservices.bentley.com/en-US/


• Kişi kendi serbest zamanında, istediği tempoda kursu alabilir. 

• LEARNserver altında aldığınız kurslar geri planda takip 
edilmektedir ve kurs bitiminde raporu da hazırlanır.  

• Bir yazılımın eğitim kursunu bitirenler ‘Sertifika’ alırlar 

• eSeminerler  ve Tanıtım Filmleri 
Yazılımların Tanıtım Filmleri,  
internet seminerleri ve sunumlar  
ile Bentley çözümlerini daha iyi  
tanırsınız. 

Bentley LEARNserver ile Online Kurs ve Sertifika: 

http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Be+Careers+eSeminars.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Be+Careers+eSeminars.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Be+Careers+eSeminars.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Be+Careers+eSeminars.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Be+Careers+eSeminars.htm
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• Sınırsız kurs: 

– Tüm yazılımlar için, istendiği zaman 

– Kayıtlı kurs filmleri ve kurs notlarını içerir 

• Bentley uzmanından canlı kurs alma hakkı  

– Her yazılım için sadece 1 kere canlı kursa katılabilirsiniz. 

• 12 ay süresince geçerlidir. 

• Sadece 2013 sonuna kadar geçerlidir. 
 

• Büyük firmaların çok sayıda mühendislerine Online eğitim için 
3000 TL’den başlayan fiyatlar.  

 

Bentley LEARNserver için teklifimiz:  2700 TL + KDV 



• facebook.com/YapisalYazilim 

FACEBOOK’ta Online Eğitimler, Tanıtımlar: 

Siz de beğenin, güncel haberleri, yeni eğitimleri, canlı tanıtım ve etkinlikleri takip edin!  

https://www.facebook.com/YapisalYazilim
https://www.facebook.com/YapisalYazilim
https://www.facebook.com/YapisalYazilim


• MicroStation  

• MicroStation V8i yazılımı mimar, mühendis, GIS uzmanları, 
projecilerin inşaat altyapı çizimlerinde kullandığı modelleme, 
tasarım, görselleme, dokümantasyon, haritalama çözümüdür. 

• MicroStation’ın tercih edilen CAD 
çözümü olmasının sebebi entegre 
ve güvenilir olması yanında  
interaktif ve çok alanda çözümlere 
 sahip olmasıdır. 

• Microstation videoları  
için tıklayın. 

Yazılımlar, Çözümler: PLATFORM 

http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation+Product+Line/
http://www.youtube.com/watch?v=ho8sGwaRSw4&list=PLEBA86832D42A3E47
http://www.youtube.com/watch?v=ho8sGwaRSw4&list=PLEBA86832D42A3E47
http://www.youtube.com/watch?v=ho8sGwaRSw4&list=PLEBA86832D42A3E47
http://www.youtube.com/watch?v=ho8sGwaRSw4&list=PLEBA86832D42A3E47
http://www.youtube.com/watch?v=ho8sGwaRSw4&list=PLEBA86832D42A3E47


• MicroStation’ın PowerDraft sürümünü hemen 
kullanmaya başlayın. 

• Her türlü 2 ve 3 boyutlu teknik çizim ve modellemeyi 
gerçekleştirebilirsiniz. DWG veya DGN formatlarında 
kaydedebilirsiniz.  

• DWG dosyalarını açar, yazar 
 

• PowerDraft’ı indirmek  ve bilgi için tıklayın 

• Eğitim kitabını indirmek için tıklayın 

Ücretsiz CAD Çizim/Modelleme Yazılımı 

http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/PowerDraft+Download.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/PowerDraft+Download.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/PowerDraft+Download.htm
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/microstation_powerdraft/MicroStationPowerDraftV8iStudentGuide.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/microstation_powerdraft/MicroStationPowerDraftV8iStudentGuide.pdf
http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/microstation_powerdraft/MicroStationPowerDraftV8iStudentGuide.pdf
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• STAAD.Pro -  dünyada tasarımcı mühendislerin, proje bürolarının en 
yaygın kullandığı genel amaçlı yapısal analiz yazılımı  - çelik, beton, 
ahşap, aluminyum ve hafif çelik yapıları karma olarak modelleyebilir, 
analiz edebilir. Fabrikalar, çok katlı yapılar, köprüler, kazıklar... 

• RAM Structural Systems – Binaların entegre modelleme, analiz, 
tasarım ve detaylandırma yazılımı – beton ve çelik karma modelleme 
imkanı!  

• RAM Elements - Hemen her türlü inşaat yapısı ve yapısal elemanın 
analizi ve tasarımını gerçekleştirir.  

• RAM Concept - Ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü betonarme 
ve ard çekmeli beton döşeme ve temeller Ram Concept ile kolayca 
modellenir, analiz edilir ve donatı detaylandırması gerçekleştirilir. 

 

Yazılımlar, Çözümler: YAPISAL 

http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/staadpro.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/staadpro.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_structural.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_structural.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_elements.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_elements.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_concept.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ram_concept.asp
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• RAM Connection – Çelik elemanların birleşim 
modelleme, hesaplama ve çizim yazılımıdır. RAM 
Structural System, RAM Elements, ve STAAD.Pro 
entegre çalışır. 

• ProSteel – Çelik yapıların modellemesi, detaylandırma 
ve çizimi. Ram ve StaadPro yazılımları ile entegredir. 

• ProConcrete – Betonarme, prekast ve ardçekmeli beton 
yapıların modellemesi, detaylandırma ve çizimi. Ram ve 
StaadPro yazılımları ile entegredir. 

 

Yazılımlar, Çözümler: YAPISAL devam… 

http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ramconnection.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/ramconnection.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/prosteel.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/prosteel.asp
http://www.benkoltd.com/Yazilimlar/Proconcrete.asp


• Bentley Architecture – Mimari yapısal tasarımı, bina bilgi 
modellemesi (BIM- building information modeling). 

• Bentley Building Mechanical Systems – Binaların havalandırma 
ve boru sistemlerinin 3-boyutlu modelleme ve BIM tasarımı  

• Bentley Structural Modeler - Binaların, endüstriyel tesislerin 
yapısal BIM modellemesi (çelik, beton, ahşap) 

• Generative Components (GC) - Yapılarda karmaşık geometrik 
tasarımlar (mesela iki yönde eğrili yüzeyler) gerçekleştirir. 

• Bentley Navigator – Yapısal bilgilerin incelendiği, çakışmaların 
gösterildiği görselleme arayüzü.  

 

Yazılımlar, Çözümler: BİNALAR 

http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Mechanical+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Mechanical+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Structural+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Structural+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/GenerativeComponents/
http://www.bentley.com/en-US/Products/GenerativeComponents/
http://www.bentley.com/en-US/Products/ProjectWise+Navigator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/ProjectWise+Navigator/


• gINT Professional – Her türlü geoteknik altyapı 
projesinin veri yönetimi ve raporlaması – kazı, kuyu 
raporları, 2 ve 3 boyutlu grafikler, tablolar… 

• Geostructural Analysis (GEO5) – iksa ekskavasyon, 
istinat duvarı, temel, oturmalar, meyilli arazi stabilitesi, 
tüneller, kazıklar...  

Yazılımlar, Çözümler: GEOTEKNİK 

http://www.bentley.com/en-US/Products/gINT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/gINT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/gINT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/GeoStructural+Analysis/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/GeoStructural+Analysis/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/GeoStructural+Analysis/Index.htm


• Bentley Map – GIS çözümleri: haritalama, planlama, 
tasarım, inşa. Coğrafi mekansal veri oluşturma ve 
analizleri. 

• Bentley Descartes – ileri point-cloud veri işleme, dijital 
arazi modelleme (DTM), raster processing….  

 

Yazılımlar, Çözümler: COĞRAFİ MEKANSAL 

http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Map/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Map/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Descartes/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Descartes/


• WaterCAD – su dağıtım sistemleri için hidrolik ve su kalitesi 
modelleme. 

• WaterGEMS – su dağıtım modelleme yazılımı  

• HAMMER – endüstrinin #1 numaralı kısa süreli analiz ve su 
çekiç modelleme yazılımı.  

• SewerCAD – atık su toplama sistemleri modelleme, tasarım ve 
rahabilitasyonu yazılımı 

• SewerGEMS – kanalizasyon modelleme sistemi 

Yazılımlar, Çözümler: HİDROLOJİK, HİDROLİK 

http://www.bentley.com/en-US/Products/WaterCAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/WaterCAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/WaterGEMS/
http://www.bentley.com/en-US/Products/HAMMER/
http://www.bentley.com/en-US/Products/SewerCAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/SewerCAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/SewerGEMS/


• CivilStorm – Sel modellemesi – yağış, sel, toplama, bypass, 
yerçekimi ve basınç borulama, toplama göletleri, açık kanallar, 
v.b… 

• PondPack - FEMA-onaylı gölet boyutlama, infiltrasyon, kanal, 
akış modelleme yazılımı 

• StormCAD – sel anında kanalizasyon altyapısı modelleme, 
tasarım ve analiz yazılımı 

• CulvertMaster - FEMA-onaylı kanal, su yolu hidrolik problemlerin 
çözümü. 

• FlowMaster – Borular, açık kanallar, bentler, v.b. Hidrolik 
hesaplama yazılımı.  

 

Yazılımlar, Çözümler: …. HİDROLOJİK, HİDROLİK 

http://www.bentley.com/en-US/Products/CivilStorm/
http://www.bentley.com/en-US/Products/PondPack/
http://www.bentley.com/en-US/Products/StormCAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/CulvertMaster/
http://www.bentley.com/en-US/Products/FlowMaster/


• Hevacomp Mechanical Designer – Havalandırma ve boru 
sistemleri modelleme, analiz ve enerji hesapları 

• Hevacomp Electrical Designer – elektrik tesisatı modelleme, 
hesapları  

• Hevacomp Simulator – dinamik simülasyonlarla binaların enerji 
analizleri 

• Bentley TAS Simulator – enerji tüketimi, CO2 emisyonu, işletme 
maliyetleri ve oturanları konforu modelleme, simülasyonu. 

• Promis•e – elektrik şemalar, panel diyagramları, malzeme, kablo 
listeleri, termal planlar… 

Yazılımlar, Çözümler: YEŞİL BİNALAR 

http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Mechanical+Designer/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Mechanical+Designer/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Mechanical+Designer/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Dynamic+Simulation/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Dynamic+Simulation/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Dynamic+Simulation/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Energy+Simulator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Energy+Simulator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/promise/
http://www.bentley.com/en-US/Products/promise/
http://www.bentley.com/en-US/Products/promise/


• AECOsim Energy Simulator – binaların enerji performansı, 
çevresel değerlendirmesi, mekanik sistemleri analiz ve 
simülasyon yazılımı. 

• AECOsim Building Designer – binaların mimari, yapısal, mekanik 
ve elektrik sistemleri modelleme, analiz ve tasarım yazılımları.  

Yazılımlar, Çözümler: …. YEŞİL BİNALAR 

http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Energy+Simulator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Energy+Simulator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Energy+Simulator/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Structural+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Structural+Engineers+Software.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AECOsim+Building+Designer/AECOsim+Building+Designer+Structural+Engineers+Software.htm
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• LEAP Bridge – küçük-orta ölçekli beton köprülerin modelleme, 
analiz, tasarım yazılımı: prekast, yerinde dökme, betonarme, ard 
çekmeli… 

• RM Bridge Suite –  en iddialı kablolu veya asma köprülerden, 
küçük beton köprülere kadar her türlü köprü modelleme, analiz 
ve tasarımı. 3 boyutlu geometri yanında zamansal etkileri de göz 
önüne alan tasarım seçenekleri…  

 

Yazılımlar, Çözümler: KÖPRÜLER 

http://benkoltd.com/Yazilimlar/LeapBridge.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/LeapBridge.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/RMBridge.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/RMBridge.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/RMBridge.asp
http://benkoltd.com/Yazilimlar/RMBridge.asp


• GEOPAK Civil Engineering Suite – topografik verilerin 
görsellenmesi, yol tasarımı, sel & kanalizasyon tasarımı 

• InRoads Suite – 3 boyutlu yol/otoyol modelleme 

• Bentley Rail Track –raylı sistemlerin 3 boyutlu altyapı 
modelleme, tasarım yazılımı. 

• Bentley PowerCivil - projenin tüm hatlarında, mühendislik 
projeleri tasarlama konusunda yenilikçi bir yaklaşımla koşullu, 3B 
parametrik modelleme özelliğine sahiptir. 

• Bentley MX Road Suite – ideal yol güzergahı/sistemi için yeni 
tasarımlar, alternatifler oluşturur. Son karar ile birlikte tüm 
detaylandırmaları gerçekleştirir. 

Yazılımlar, Çözümler: ALTYAPI & YOL 

http://www.bentley.com/en-US/Products/Power+GEOPAK/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Power+GEOPAK/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Power+InRoads/index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Power+InRoads/index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Power+InRoads/index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Rail+Track/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Rail+Track/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+PowerCivil+for+Country/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+PowerCivil+for+Country/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+PowerCivil+for+Country/Index.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+MXROAD/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+MXROAD/


• AutoPLANT P&ID – akıllı borulama, enstrüman diyagramları, 
proses akış diyagramları ve diğer boru şematikleri. 

• AutoPLANT Piping – 3 boyutlu borulama sistem tasarımı. 

• PlantSpace Equipment – tesis içinde ekipmanların 
konumlandırılması. 

• AutoPIPE – Boru analiz yazılımı. 

Yazılımlar, Çözümler: ENDÜSTRİYEL 

http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT+PID/AutoPLANT+PID.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT+PID/AutoPLANT+PID.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT+PID/AutoPLANT+PID.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/AutoPLANT/
http://www.bentley.com/en-US/Products/PlantSpace+Equipment/
http://www.bentley.com/en-US/Products/PlantSpace+Equipment/
http://www.bentley.com/en-US/Products/PlantSpace+Equipment/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+AutoPIPE/


• Maxsurf – 3 boyutlu gemi tasarım yazılımı 

• Sacs - deniz yapıları, petrol platformları, rüzgar türbin 
tesisleri modelleme, analiz ve tasarım yazılımıdır. 

• Multiframe Advanced – lineer, nonlineer, statik, 
dinamik analizler. 

Yazılımlar, Çözümler: DENİZ YAPILARI 

http://www.bentley.com/en-US/Products/Maxsurf/Marine+Vessel+Analysis+and+Design.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Maxsurf/Marine+Vessel+Analysis+and+Design.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/SACS/Index.htm
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• STAAD Pro 
– STAAD.Foundation 

– STAAD.Beava 

(Köprü, viyadük analizi) 

 

– STAAD.Tower 

– STAAD.Offshore 

– Kesit Sihirbazı 

 

Dünyanın 1 numaralı yapısal analiz ve tasarım yazılımı 

Yapısal Ürünler 
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• STAAD.Foundation 
– Radye Temel 

– İzole temel. 

– Titreşimli ekipman. 

– Kazıklar 

– Düşey hacimli tanklar 

– Isı eşanjör temeli 

 

Lider Temel tasarım yazılımımız 

Yapısal Ürünler 
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• RAM Structural System 

• RAM Elements 

• RAM Concept 

• RAM Connection 

Betonarme / Çelik, Kompozit, Ard-Çekmeli Binaların 
analiz ve tasarımı için 

Yapısal Ürünler 
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RAM Structural Örnek Projeleri 
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Yüksek Katlı Binalar 

Transfer Döşeme 

Kirişsiz Döşemeler 

Yatay Yük Taşıyıcı 

Duvarlar 
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Duvar ve Moment Çerçeveli Yapılar 

Kiriş ve aşıklardan 

oluşan tek yönlü 

döşeme 

İçte düşey yük taşıyan 

kolonlar 

Kesme duvar 

çekirdekleri 

Dış kenarda 

moment çerçeve 
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Ram Connection 

• Çelik elemanlar birleşim kapasite kontrolleri 

• Çelik birleşim modellemesi, çizimi, detayları.  

• Bağımsız çalışır, Staad.Pro altında da çalışır.  

• Yeni Sürümde: 

• Yeni kullanıcı arayüzü – daha pratik, kolay  

• Taban ayağı birleşimleri 

• Avrupa ve diğer ülke profilleri 

• Optimizasyon seçeneği 
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Betonarme Döşemeler için Tasarım Yazılımı 

RAM Concept 
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STAAD.PRO ve RAM Concept Entegrasyonu: 

1. Staad.Pro’da yapıyı ve yükleri modelleyin. 

2. Staad.Pro’da çerçeve analizini gerçekleştirin. 

3. RAM Concept ‘i çalıştırın ve döşeme tasarımını yapın. 

4. RAM Concept Modelini güncelleyin. 
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• ProStructures 

– ProSteel 

– ProConcrete 
 

Yapısal Ürünler 
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ProSteel 

• Çelik yapı modellemesi, çizimi, birleşim detayları.  

• Fabrikasyon çizimleri oluşturur,  

• CNC makinelerine veri hazırlar.  

• AutoCAD veya MicroStation altında çalışır.  

• Staad.Pro ile 2 yönlü bağlantı: Structlink ile veri alışverişi 

• Merdiven, ray, korkuluk, çapraz kütüphaneleri, malzeme listeleri...  
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ProConcrete 

Yapısal Ürünler 
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ProConcrete 
• Betonarme yapı modellemesi, çizimi, donatı detayları.  

• AutoCAD altında çalışır.  

• Staad.Pro modelini okur 

• Üretim için otomatik 2-boyutlu çizimler (plan, görünüm, kesit…)  

• Merdiven, kiriş, kolon, rampa modelleyiciler  

• Malzeme raporları 

• Donatı, kesim listeleri 
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‘ProConcrete’ yazılımı  2011 Betonarme Dünyası’nda 
uzmanların seçimi oldu 

http://www.bentley.com/
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Power Rebar 

• Betonarme eleman donatı detaylandırma 

yazılımıdır.  

• Kiriş, kolon, döşeme, perde, temel kesitlerin 

otomatik/parametrik detaylandırmasını yapar,  

• Hazır kesit kütüphaneleri mevcuttur. 

• Staad.Pro’nun kolon, kiriş donatı hesaplarını okur 

ve otomatik olarak detaylandırmasını yapar. 

• Betonarme detaylandırma 

  işlerinizi hızlandırır 
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• AutoPIPE / Plus 
– Puls 1,2,3 

– WinNOZL API 650, KHK, PD5500, WRC107, WRC297 

– PlantFLOW, PlantFLOW Plus 

– Bentley StressISO for AutoPIPE 

 

Yapısal Ürünler 
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Yeni Ürün: SACS 

Su Yapıları Analizi 
 
Deniz yapıları, petrol platformları, rüzgar 
türbin tesisleri modelleme, analiz ve 
tasarım yazılımıdır. 
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Deliver High Performance Buildings through 
interdisciplinary building design, analysis, 
simulation and the production of high quality 
building and project documentation. 

AECOsim 

AECOsim Energy Simulator 
 Building Energy Systems Simulation and Analysis 

AECOsim Compliance Manager 
 Enterprise-Level LEED project management (SAS)  

Architecture Structural 

Building Electrical Building Mechanical 

AECOsim Building Designer 
 Interdisciplinary Building Information Modeling 
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• Binaların, endüstriyel tesislerin yapısal modellemesi 

• Aynı anda hem fiziksel yapıyı hem de analiz için yapıyı 

modelleme imkanı. 

• Çelik, beton, ahşap elemanlar 

• Merdiven, korkuluk, çatı, çerçeve kütüphaneleri ile hızlı 

tasarım 

• Analiz için Staad.Pro ve Ram Structural yazılımları ile 

entegrasyon  

• Bentley Architecture, Electrical, Mechanical modülleri 

ile entegrasyon. 

• DGN, DWG, DXF, PDF, STEP, IGES, IFC, ISM 

formatlarında çizim 

• Tek başına çalıştığı gibi, MicroStation altında da çalışır.  

 

AECO Structural Modeler 
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AECO Architecture 

Binaların mimari tasarımları için.  

3-Boyutlu modelleme, gösterim; kat planları, 

kesitler, elevasyonlar.  

PDF dosyası içinde 3-boyutlu gezinti, 

gösterim... 

Binaların havalandırma 

ve boru sistemlerinin 3-

boyutlu modelleme ve 

tasarımı için.  

Mekanik ve borulama 

bileşenlerinin parametrik 

boyutlandırılması. 

Building Mechanical Systems 

Building Electrical Systems 

Binaların elektrik tesisatlarının 

projelendirilmesi, tasarımı, 

hesapları ve listelenmesi için. 
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• Yapılarda karmaşık geometrik tasarımları gerçekleştirir. 

• Parametrik- matematiksel modelleme yapılır 

• Model içerisinde ilişkiler kurulur, değişiklikler bu ilişkilere 

göre gerçekleşir. 

• MicroStation altında çalışır,  

• Structural Modeler ile entegredir. 

 

Generative Components 



©
  

20
10

 B
en

tle
y 

S
ys

te
m

s,
 In

co
rp

or
at

ed
 

73 | WWW.BENTLEY.COM 

• BENKO Ltd. Sipariş tel: 0 532 614 9943 

 
– Eposta: info@benkoltd.com 

 

• Bilgi için: www.benkoltd.com  

Sipariş, Bilgi & Teknik Destek için: 

www.benkoltd.com 

Bu sunumu vakit ayırıp izlediğiniz için  

çok teşekkür ederiz. 

mailto:info@benkoltd.com
http://www.benkoltd.com/

