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Her iki doğrultuda büyük açıklık 
 

 
 
Samsun Bahçeşehir Koleji – Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Konferans Salonu Üstü Otopark 
Açıklık 17.90 m. Kalınlık 45 cm.  
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Ordu –Bülbül  Köprüsü  H30S24  açıklık =20 m. Tabliye kalınlığı= 53 cm. 
Yüksek enerjili akarsularda mansap bölgelerinde, enerji kırılması nedeniyle su kabarma yapabilir.Bu durumda köprülerde havapayı 
çok önemli olmaktadır. Tabliye kalınlığnın az olması ile çözüm üretilebilmektedir. 
 

 

Ordu- Uzunisa Köprüsü 
H30S24 + 200 ton  
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TASARIM –DESIGN 
Yazılımları da YapıData tarafından üretilen BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAPAY ZEKA Teknolojisi ile Sayısal Tasarım (Sayısal 
çözüm ve Çizim) yapılmaktadır. Sibernetik sistem nedeniyle SIFIR HATA teknolojisi ile çalışılmaktadır. 
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YAZILIM –SOFTWARE 
Yazılımlar; Bilgi Sistemleri ve Yapay Zeka Teknolojisi kullanılarak tasarımlanmaktadır. Günümüze kadar üretilen bütün ifade, 
formül,fonksiyonlar elle bilgi işleme ile sadece ekstrem değerler ve iterasyon veya rölaksasyon ile işlem için elde edilmiştir. 
Günümüzde ise, elle bilgi işlemenin ifade,formül,fonksiyonlarının hızlı çözümü için Bilgisayar destekli bilgi işleme etkin olarak  
kullanılmaktadır. Elle bilgi işlemede işlem yapan bilinçli çalıştığı için göreceli bir iç denetim kısmen olmaktadır. Ancak Bilgisayar 
Destekli yerli ve yabancı yazılımlarda elektronik ortamda Bilgi Ssitemi ve YapayZeka yaklaşımı kullanılamadaığı için çok ağır 
sorumluluk gerektiren Mühendislik tasarımlarında, daima TUTARSIZ bilgi üretimi söz konusudur.Tutarsız bilgi, Elektronik ortamda 
yazılımın aşamalarında veya akışların aşamalarında üretilen bilgilerin sınır değerleri aşması durumunda yanlış bilgi üretilmesidir. 
Bilgi Sistemleri ve YapayZeka yaklaşımlı yazılım tasarımında ,sistem akışlarda ve aşamalarda sınır değerler ile üretilen bilgilerin 
ilişkileri ile sürekli elektronik ortamda ve elektronik hızla denetler, aşılması durumunda; sistem kendi kendini düzenleyerek gerekli 
ilk başlangıç noktalarına dalllanır.Böylece sıfır hata teknolojisi kullanılmış olur. Bilimsel ve Teknik temel ilkelere göre, sistem 
amacına ve çevresel ilişkiler ile içdnenetim için sısnır değerler ve koşullar istenildiği kadar duyarlı ifadeler,fonksiyonlar,prosedürler 
ve çok önemli olan Nesne vb. tasarım sayısal olarak yapılır. Sistem tasarımı temel ve genel olduğu ve çok sayıda programları 
yönetebildiği için, farklı kodlama sistemleri ile kodlanan modüller sistem içinde işlevlerini yerine getirebilir.vbvbvb. 
Yazılımlarımız; ağ üzerinde ve çok konuşma dilli özelliklere sahiptir.Yazılımda bayrağının tıklanması yazılımı o ülkenin dilinde 
çalışır.Yazılımlarımız paket olarak satılmamaktadır.Kullanım adedine göre hizmet sunmaktadır.Böylece sistem geliştirmelerde 
ekstralar kalkmaktadır. Herhangi bir yazılım için, sadece temel veriler girilir, standart veriler seçilir. Tamam tıklandığında 
nanosaniye hızla çıkışa hazır sayısal çözümler tablo vb formatta dökülür.Anında sayısal çizim tıklanırsa , istenen ölçekte ve istenen 
konuşma dilinde anında çizim hazırdır.Yine Metraj ve bedel tıklanırsa, anında sadece birim fiyatları değiştirererk metraj ve bedel 
tabloları hazırdır.Özel teknik Şartname tıklanırsa bu durumda da bu projeye ait özel teknik şartanmede hazırdır.Bütün sayısal 
çözümler, çizimler, metraj ve bedel vb değerler elle yapılmış gibi dnenetlenebilecek şekilde denetime açıktır.Teknik bilgiler 
kısmında Sayısal tasarımda kullanılan bilimsel ve Teknik açıklama vardır.Bilgi çağı başlangıcında bulunuyoruz. Bu sistem yaklaşımı 
ile bütün kitaplar yeniden yazılmak zorundadır. Buna örnek olarak 1995 te yayınladığım Doku Teorisi – 
http://www.yapidata.com/doku.pdf  den incelenebilir. Bizim tasarım yaklaşımımız olarak; artık bilgisayar, internet olan Tv, Cep 
telefonu vb. ile ağ üzerinde proje yapabilir ve yapılmış projeyi kontrol edebilirsiniz. 
 
Yayında bulunan ve   http://yapidata.com dan erişilen yazılımlar; 

1- Derin Temel Tasarımı – Çok katlı, büyük açıklıklı yapılara ait derin temel (Kazık) sayısal tasarımı için; derin temel 
tıklanır.açılan sayfada teknik özellikler kullanım vb. bütün bilgiler serbestçe incelenebilir. Anlaşılmayan veya sorularınız 
için yapidata@yapidata.com  a yazabilirsiniz.Bu yazılım için sipariş vermeniz gerekir ve sipariş sonrası size şifre verilerek 
kullanabilirsiniz. 

2- Beton Deneyi ve Kalıp İskele alma süresi – Tıklandığında; betonun 7 ve 28 günlük üçer adet daha önceki kalite kontrol 
deneylerinden veya uygunluk deneyine göre sisteme veri olarak girilir.Bilindiği gibi dayanımın %75 ini almadan beton 
kalıp iskelesi alınmaz. Yazılım kaç günlük betonun özelliklerini istiyorsanız very olarak girirlir.Yazılım size tablo halinde, 
girdiğiniz gündeki beton özelliklerin, kalıp iskelesi için kaç gerketiğini, bu beton 28 gün sonraki dayanım ve beton sınıfı vb 
.özellikleri sunacaktır. (Şifresiz ve serbest) 

3- Bulunduğunuz veya belirlediğiniz yerde, Yerel Harita Yatay ve Düşey ivmelerini ve yatay yerdeğiştirme değerlerini, bina 
kat adedi ve yapı yüksekliği verilerek deprem tasarım özelliklerini TBDY2018 e göre sayısal çözüp verecektir.Bunun için 
istenen yerin koordinatları girirlir. AFAD tıklanarak SS,S1 değereleri alınıp sisteme girilir. Diğer veriler seçeneklerden 
seçilerek tamam (✓)tıklanır. (Şifresiz ve serbest) 

4- Facebook ta  Hasan KOÇ-yapıdata dan, Evren Koç tan, Linkedln de  Hasan KOÇ-yapıdata Msc.Structural Engineer den ve 
Instragram da Yapıdata Evrensel Endüstrileşmiş Yapı Sist.Ltd.şti. den takip edebilirsiniz. 
 

                      


