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TEKLA STRUCTURES 2016 LE ARABA PARK SUNDURMASI 
MODELLEME ÇALI MASI 

 

 

 
Üretilecek Model 

 

Not: Bu TEKLA STRUCTURES modeli statik olarak hesaplanm  olmay p al rma 
için dü ünülmü  konstrüktif bir yap r. a edilmek ve uygulamak için 
kullan lamaz. De tirilip ve hesaplan p kullan labilir. Sorumluluk uygulayana ve 
in a edene aittir.  



 

 

 

 

 

1. Tekl

Environment: Default,

Role: All, 

Configuration: Steel Detailing

    

2. New

Template 

bir model

 

 

 

 

PUCU:
Modelle
kaç z!

Tekla Structures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

Environment: Default,

Role: All,  

Configuration: Steel Detailing

  

New bölümüne t klan r. ekil 2’deki 

Template Blank

bir model olu turulur. 

PUCU: 
Modellerin bulundu u klasör
kaç z!  

Tekla Structures E itim 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

Environment: Default, 

Configuration: Steel Detailing

 ekil 1. 

bölümüne t klan r. ekil 2’deki 

lank seçili oldu unda 

olu turulur.  

rin bulundu u klasör

Tekla Structures E itim 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

  

Configuration: Steel Detailing olarak 

  

bölümüne t klan r. ekil 2’deki 

seçili oldu unda 

rin bulundu u klasör ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

olarak ayarlamalar yap r. 

 

   

bölümüne t klan r. ekil 2’deki Name

seçili oldu unda Create butonuna 

ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

Serisi No:1 - Sayfa: 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

ayarlamalar yap r. 

  

Name bölümüne 

butonuna bas larak 

ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

Sayfa: 3 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

ayarlamalar yap r.  

    ekil 2

bölümüne “Model1

bas larak “M

ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

2.    

Model1” ismi yaz r.  

“Model1” isminde yeni 

ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

ctures 2016 ikonuna çift t klan r. ekil 1’deki diyalog kutusundan 

 

ismi yaz r.  

” isminde yeni 

ve model isimlerinde Türkçe karakter kullanmaktan 

ismi yaz r.  



 

 

3. Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve

yap r

Coordinates

X =0.00 4*3250.00

Label

X =1 2 3 4 5 

 

 

 

4. Modify

5. Close

PUCU:
Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
için yaz lan de erler ise kot de erlerini belirler.
Label k sm nda akslara ve kotl

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve

yap r. 

Coordinates (K

X =0.00 4*3250.00

Label (Etiket) bölümünde 

X =1 2 3 4 5 ; Y=

Modify butonuna bas larak 

Close butonuna bas larak diyalog kutusu kapat r. 

ekil 

PUCU: 
Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
için yaz lan de erler ise kot de erlerini belirler.
Label k sm nda akslara ve kotl

Tekla Structures E itim 

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve

Koordinat) 

X =0.00 4*3250.00;  Y =0.00 2

bölümünde 

Y= A B C D 

butonuna bas larak 

butonuna bas larak diyalog kutusu kapat r. 

ekil 3.  

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
için yaz lan de erler ise kot de erlerini belirler.
Label k sm nda akslara ve kotl

Tekla Structures E itim 

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve

 bölümünde 

0.00 2*2000.00

bölümünde  

A B C D ; Z= +0.00 +3.0m +

butonuna bas larak “Model1

butonuna bas larak diyalog kutusu kapat r. 

  

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
için yaz lan de erler ise kot de erlerini belirler.
Label k sm nda akslara ve kotlara vermek istedi iniz isimleri girebilirsiniz.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve

bölümünde  

*2000.00;  Z= 0.00 3000.00 

Z= +0.00 +3.0m +3.8m +4

odel1” dosyas  üzerindeki grid ayarlamas  yap r. 

butonuna bas larak diyalog kutusu kapat r. 

    
        

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
için yaz lan de erler ise kot de erlerini belirler. 

ara vermek istedi iniz isimleri girebilirsiniz.

Serisi No:1 - Sayfa: 

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve ekil 3

0.00 3000.00 

3.8m +4.2m (metre cinsinden) yaz r. 

dosyas  üzerindeki grid ayarlamas  yap r. 

butonuna bas larak diyalog kutusu kapat r.  

      ekil 4 

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 
 

ara vermek istedi iniz isimleri girebilirsiniz.

Sayfa: 4 

ekil 3’te verilen grid ayarlamas  

0.00 3000.00 3800.00 

.2m (metre cinsinden) yaz r. 

dosyas  üzerindeki grid ayarlamas  yap r. 

 

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 

ara vermek istedi iniz isimleri girebilirsiniz.

verilen grid ayarlamas  

00.00 4200.00  

.2m (metre cinsinden) yaz r. 

dosyas  üzerindeki grid ayarlamas  yap r. 

 

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 

ara vermek istedi iniz isimleri girebilirsiniz. 

verilen grid ayarlamas  

 

.2m (metre cinsinden) yaz r.  

dosyas  üzerindeki grid ayarlamas  yap r.  

Coordinates k sm nda X ve Y için yaz lan de erler iki aks aras ndaki mesafeyi, Z 



 

 

 

6. Model

7. Ekran seçili durumda

görüntüsünü tüm çal ma alan na uydur

 

8. Modele

için

9. Create V

komutuna t klan r. ekil 7

bas r.

PUCU:
Create
Birden fazla bas lmas  

Model ekran na t klan r. 

Ekran seçili durumda

görüntüsünü tüm çal ma alan na uydur

Modele geçilmeden önce

için, herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r.

Create View 

komutuna t klan r. ekil 7

bas r. 

PUCU: 
Create komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
Birden fazla bas lmas  

Tekla Structures E itim 

ekran na t klan r. 

Ekran seçili durumda iken

görüntüsünü tüm çal ma alan na uydur

ekil 5. 

geçilmeden önce

herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r.

 (görüntü olu tur) komutuyla 

komutuna t klan r. ekil 7

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
Birden fazla bas lmas  durumunda 

Tekla Structures E itim 

ekran na t klan r.  

iken sa  klik yap larak 

görüntüsünü tüm çal ma alan na uydur

  

geçilmeden önce, tüm aks

herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r.

ntü olu tur) komutuyla 

komutuna t klan r. ekil 7’de gösterilen diyalog kutusu aç r. 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
durumunda üstüste mükerrer grid

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

sa  klik yap larak 

görüntüsünü tüm çal ma alan na uydur) komutuna t klan r. 

   

aks ve kotlardan kesit ve plan görüntüleri

herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r.

ntü olu tur) komutuyla ekil 6

gösterilen diyalog kutusu aç r. 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
üstüste mükerrer grid

Serisi No:1 - Sayfa: 

sa  klik yap larak Fit Work Area To Entire Model

komutuna t klan r. 

  
  

ve kotlardan kesit ve plan görüntüleri

herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r.

ekil 6’de gösterilen 

gösterilen diyalog kutusu aç r. 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
üstüste mükerrer gridler yarat lm  olur

Sayfa: 5 

Fit Work Area To Entire Model

komutuna t klan r.  

      ekil 

ve kotlardan kesit ve plan görüntüleri

herhangi bir aks üzerine t klan r ve sa  klik yap r. 

’de gösterilen Along Grid Lines..

gösterilen diyalog kutusu aç r. 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
ler yarat lm  olur

Fit Work Area To Entire Model

ekil 6. 

ve kotlardan kesit ve plan görüntüleri olu turmak 

Along Grid Lines..

gösterilen diyalog kutusu aç r.  Create butonuna 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur.
ler yarat lm  olur! 

Fit Work Area To Entire Model (model 

 

olu turmak 

Along Grid Lines.. 

butonuna 

komutu mevcut ayarlarla yeni bir grid sisteminin yarat lmas na sebep olur. 



 

 

 

 

 

 

10.  ekil 

soldaki 

PUCU:
ekil 7’de görülen 

yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

ekil 8’deki diyalog kutusu olu ur.  

oldaki Named 

PUCU: 
ekil 7’de görülen 

yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

Tekla Structures E itim 

’deki diyalog kutusu olu ur.  

Named View 

ekil 7’de görülen View Properties
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

Tekla Structures E itim 

ekil 

ekil 

’deki diyalog kutusu olu ur.  

 menüsünden Grid 1’in üzerine 

View Properties sm ndan istenen ayarlar seçilerek, 
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

ekil 7. 

ekil 8.  

’deki diyalog kutusu olu ur.  Haz rlanm  olan 

menüsünden Grid 1’in üzerine 

sm ndan istenen ayarlar seçilerek, 
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

Serisi No:1 - Sayfa: 

   

Haz rlanm  olan Grid 1 görüntüsü

menüsünden Grid 1’in üzerine 

sm ndan istenen ayarlar seçilerek, 
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

Sayfa: 6 

   
    ekil 

Grid 1 görüntüsü

menüsünden Grid 1’in üzerine çift klan r ve sa  tarafa 

sm ndan istenen ayarlar seçilerek, 
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir.

 

 
ekil 9 

Grid 1 görüntüsünü açmak için 

klan r ve sa  tarafa 

sm ndan istenen ayarlar seçilerek, 
yarat lacak aks görüntülerinin bu ayarlarla haz rlanmas  sa lanabilir. 

 

açmak için 

klan r ve sa  tarafa 



 

 

geçirilir.  

istenirse 

11. Grid 1 çal ma ekran na geçilir. 

12. ekil 9

Kolon özellikleri aç r ve ekil 

 

 

13. Kolon özelliklerinden 

Levels

14. Apply Ok

 PUCU:
Apply
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar. 

geçirilir.  OK 

istenirse Ctrl+I komutu verilmelidir

Grid 1 çal ma ekran na geçilir. 

ekil 9’de gösterilen

Kolon özellikleri aç r ve ekil 

Kolon özelliklerinden 

Levels: bölümünden 

Apply Ok butonlar na bas r. 

PUCU: 
Apply komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar. 

Tekla Structures E itim 

 butonu ile diyal

Ctrl+I komutu verilmelidir

Grid 1 çal ma ekran na geçilir. 

’de gösterilen Steel

Kolon özellikleri aç r ve ekil 

Kolon özelliklerinden Profile

bölümünden Top:

butonlar na bas r. 

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar. 

Tekla Structures E itim 

nu ile diyalog kutusu

Ctrl+I komutu verilmelidir.

Grid 1 çal ma ekran na geçilir.  

Steel bölümünden 

Kolon özellikleri aç r ve ekil 10’daki gibi ayarlamalar yap r.

ekil 

Profile :  RHS 1

Top: 4200 seçilir. 

butonlar na bas r.  

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar. 

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

og kutusu kapat r

. 

ölümünden Column

’daki gibi ayarlamalar yap r.

  

ekil 10. 

:  RHS 140*140

200 seçilir.  

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar. 

Serisi No:1 - Sayfa: 

kapat r. Bu diyalog kutusu tekrar aç lmak 

Column (Kolon) komutuna çift t klan r. 

’daki gibi ayarlamalar yap r.

140*10 profili 

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 
sonraki modellemenin buna göre yap lmas  sa lar.  

Sayfa: 7 

. Bu diyalog kutusu tekrar aç lmak 

(Kolon) komutuna çift t klan r. 

’daki gibi ayarlamalar yap r.  

profili Select.. bölümünden seçilir.  

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 

. Bu diyalog kutusu tekrar aç lmak 

(Kolon) komutuna çift t klan r. 

 

bölümünden seçilir.  

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 

. Bu diyalog kutusu tekrar aç lmak 

(Kolon) komutuna çift t klan r. 

 

bölümünden seçilir.  

komutu, diyalog kutusunda görülen ayarlar n geçerli k narak, bundan 

bölümünden seçilir.  



 

 

 

 

 

15. Grid 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

olu turulur.  

16. ekil 11

geçilir ve olu turulan kolon

  ekil 

 

17. ekil 9

aç r. ekil 13’

120*80*8

 

 

PUCU:
Modify
de mesi için kullan r.
Modify

aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

PUCU:
Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

olu turulur.   

ekil 11’daki 

geçilir ve olu turulan kolon

     

ekil 11.           

ekil 9’deki S

aç r. ekil 13’

120*80*8 profili seçilir.  

PUCU: 
Modify komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 
de mesi için kullan r.
Modify komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 

aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

PUCU: 
Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

Tekla Structures E itim 

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

 

’daki Window 

geçilir ve olu turulan kolon

     

           ekil 12

Steel bölümünden 

aç r. ekil 13’deki ayarlamalar yap r. 

rofili seçilir.  Material:

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 
de mesi için kullan r. 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 
aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

Tekla Structures E itim 

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

 butonuna ve 

geçilir ve olu turulan kolonun uygunlu u kontrol edilir. 

 

12. 

bölümünden Beam

deki ayarlamalar yap r. 

Material: S235JR (yani St37

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 
aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

butonuna ve View 1

uygunlu u kontrol edilir. 

Beam (kiri ) komutuna ç

deki ayarlamalar yap r. Attributes

S235JR (yani St37

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 
aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

Serisi No:1 - Sayfa: 

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

View  1-3d bölümüne bas larak 3d görüntüye 

uygunlu u kontrol edilir.  

(kiri ) komutuna ç

Attributes

S235JR (yani St37-2) malzemesi seçilir. 

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 
aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez.

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

Sayfa: 8 

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

3d bölümüne bas larak 3d görüntüye 

 

(kiri ) komutuna çift t klan r. Kiri  özellikleri 

 Bölümünden 

2) malzemesi seçilir. 

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 
aretli olan özellik de tirilir.  aretli de ilse özellik de tirilmez. 

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

3d bölümüne bas larak 3d görüntüye 

ift t klan r. Kiri  özellikleri 

Bölümünden Profile

2) malzemesi seçilir.  

komutu, seçilen objeye ait özelliklerin ekranda gözüken ayarlara göre 

komutuna bas ld nda, özelli in sol taraf nda bulunan kutucuklardan 

Tekla Structures program nde genel kural olarak, herhangi bir elemana yada 
butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur.

id 1’deki çal ma düzleminin 0.00 ve A aks n kesi ti i noktaya t klanarak kolon 

3d bölümüne bas larak 3d görüntüye 

ift t klan r. Kiri  özellikleri 

Profile: RHS 

 

butona çift t klanmas , o objeye ait özelliklerin ekrana getirilmesine sebep olur. 



 

 

 

18. Apply

19. Grid 1’

+3.0m kotun

yarat r

PUCU:
Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  
seçildi inde, ba lang ç noktas  
gösterilir

Apply butonuna

Grid 1’deki çal ma düz

+3.0m kotuna 

yarat r.  

PUCU: 
Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  
seçildi inde, ba lang ç noktas  
gösterilir 

Tekla Structures E itim 

una bas r. 

deki çal ma düz

a klan r, sonra C aks  üzerindeki +3.8m

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  
seçildi inde, ba lang ç noktas  

Tekla Structures E itim 

bas r.  

deki çal ma düzlemi üzerinde

sonra C aks  üzerindeki +3.8m

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  
seçildi inde, ba lang ç noktas  sar  ile gösterilirken, biti  ucu magenta ile 

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

  

ekil 13

lemi üzerinde kiri  olu turulmas  için

sonra C aks  üzerindeki +3.8m

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  

sar  ile gösterilirken, biti  ucu magenta ile 

Serisi No:1 - Sayfa: 

13. 

kiri  olu turulmas  için

sonra C aks  üzerindeki +3.8m kotuna t klan r ve kiri  eleman  

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  

sar  ile gösterilirken, biti  ucu magenta ile 

Sayfa: 9 

kiri  olu turulmas  için,  önce A

kotuna t klan r ve kiri  eleman  

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  

sar  ile gösterilirken, biti  ucu magenta ile 

nce A aks  üzerinde 

kotuna t klan r ve kiri  eleman  

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 
ba lang ç ve biti ini belirleyen iki nokta seçilmesine ihtiyaç vard r.  Kiri  

sar  ile gösterilirken, biti  ucu magenta ile 

 

aks  üzerinde 

kotuna t klan r ve kiri  eleman  

Kolon elemanlar n yarat lmas  için tek bir nokta gerekirken, kiri  elemanlar n 



 

Tekla Structures E itim Serisi No:1 - Sayfa: 10 
 

   

ekil 14     ekil 15. 

20. ekil 12 deki Beam butonuna çift t klan r.  

21. ekil 15’deki gibi profil RHS80*40*4 profil seçilir. Apply tu una bas r.  

22. Grid 1’deki çal ma düzlemi üzerinde kiri  olu turulmas  için, önce A aks  üzerinde 

+4.2 m kotuna, sonra C aks  üzerindeki +3.8m kotuna t klan r ve ayn  profile sahip 

kiri  olu ur.  

23. Kolon kiri  ba lant lar  olu turmak için  butonuna t klan r. Arama bölümüne 

85 yaz larak arama yapt r. Stanchion Weld makrosu seçilir.   

24. A nokta detay  için; A aks üzerinde bulunan önce kolon, sonra kiri e t klan r ve 

makro olu turulur.  

25. B nokta detay  için; A aks üzerinde bulunan önce alt kiri e, sonra üst kiri e t klan r 

ve makro olu turulur.  
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26. C nokta detay  için; A aks üzerinde bulunan, önce kolon, sonra kiri e t klan r ve 

makro olu turulur.  

 

 

ekil 16. 

27. Applications & Components’te arama bölümüne Cap yaz larak, profillerin 

ba klar  kapatmak için kullan lan Cap Plate Detail makrosu bulunur ve çift 

klan r. Makro üzerinde Part bölümünde, plakan n kal nl  12 mm olarak girilir ve 

Apply butonuna bas r. 

28. C noktas na kapat lmas  için Application & Components bölümünden Cap Plate 

Detail makrosu seçilir. 

A 

B 

C 
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ekil 17. 

 

29.  C noktas  üzerindeki kolon seçilir ve kapat lacak plakan n uç noktas  için kolonun 

ucundan herhangi bir nokta seçilir. Sonras nda plaka olu acakt r.  

30. Klavyeden Ctrl+2 yaz r effaf moda geçilir. Makrolar n da effaf modda gösterilmesi 

istenirse, Shift +2 yaz r. 

31. Çal ma ekran na çift t klan r. Çal ma ekran n çevresinde sar  çerçeve gözükürse 

çal ma ekran n seçildi i anla r.  

32. Çal ma ekran na çift t klan r.  Display butonuna t klan r. Advanced sekmesinden 

Part Centerline komutu t klan r.  Bu komut bütün nesnelerin eksen çizgilerinin 

gösterilmesi içindir. 

33. Modify ve OK butonlar na bas r. Display kapat r.  



 

 

34. Tekrar

35.  ekil 17’deki çat n di er elemanlar

klan r. Son çizim de 

36. 

37. Genellikle ekran n sa  alt bölümün

üzerine t klan r.

38. Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

elemana çift t kland nda

klanarak 

 

 

 

PUCU:
Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
Beam Properties
sekmesi alt ndaki 

Tekrar Modify

ekil 17’deki çat n di er elemanlar

klan r. Son çizim de 

 butonuna tek t klan r. 

Genellikle ekran n sa  alt bölümün

üzerine t klan r.

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

elemana çift t kland nda

klanarak Rotation

3

PUCU: 
Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
Beam Properties
sekmesi alt ndaki 

Tekla Structures E itim 

Modify ve Ok butonlar n bas r ve 

ekil 17’deki çat n di er elemanlar

klan r. Son çizim de RHS80*40*4

butonuna tek t klan r. 

Genellikle ekran n sa  alt bölümün

üzerine t klan r. 

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

elemana çift t kland nda

Rotation: Front

3 

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
Beam Properties yada Column Properties
sekmesi alt ndaki Position

Tekla Structures E itim 

butonlar n bas r ve 

ekil 17’deki çat n di er elemanlar

RHS80*40*4

butonuna tek t klan r.  

Genellikle ekran n sa  alt bölümün

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

elemana çift t kland nda, kiri  yerine 

: Front ve Horizontal: Middle

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
Column Properties

Position sm ndan yap r.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

butonlar n bas r ve View Properties

ekil 17

ekil 17’deki çat n di er elemanlar  olu turulmas  için

RHS80*40*4 profili seçili oldu una dikkat edelim. 

Genellikle ekran n sa  alt bölümünde bulunan n

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

kiri  yerine kolon özellikleri aktif hale gelir. Bu profile çift 

Horizontal: Middle

4 

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
Column Properties diyalog kutular ndaki 

sm ndan yap r. 

Serisi No:1 - Sayfa: 

View Properties

17. 

 olu turulmas  için

profili seçili oldu una dikkat edelim. 

de bulunan nokta yakalama komutlar nda

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

kolon özellikleri aktif hale gelir. Bu profile çift 

Horizontal: Middle olarak de tirilir. 

1

2  

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
diyalog kutular ndaki 

sm ndan yap r. 

Sayfa: 13 

View Properties diyalog kutusu kapat r. 

 olu turulmas  için, öncelikle 

profili seçili oldu una dikkat edelim. 

okta yakalama komutlar nda

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90

kolon özellikleri aktif hale gelir. Bu profile çift 

olarak de tirilir. 

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imler
diyalog kutular ndaki 

diyalog kutusu kapat r. 

öncelikle Beam komutuna 

profili seçili oldu una dikkat edelim.  

okta yakalama komutlar nda

Önce 1. Noktaya sonra 2. Noktaya t klan r. Yerle tirilen profil tam 90   oldu undan

kolon özellikleri aktif hale gelir. Bu profile çift 

olarak de tirilir.  

Modelde kullan lan çelik elemanlar n kendi eksenleri etraf ndaki yerle imleri, 
diyalog kutular ndaki Position 

diyalog kutusu kapat r.  

komutuna 

okta yakalama komutlar ndan  

oldu undan, 

kolon özellikleri aktif hale gelir. Bu profile çift 
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39. Modify ve Ok butonlar n bas r. Column Properties kapat r.  

40. Beam komutuna tek t klan r. Önce 3. Noktaya sonra 4. Noktaya t klanarak di er kiri  

olu turulur.  

41. 1.noktadaki dikmeyi ve ÜST VE ALT elemanlar na ba lamak için Stanchion Weld 

makrosu kullan r.  

42. Applications & Components’de arama bölümüne Stanchion Weld yaz r ve  

entere bas r. 

 

ekil 18 

43.  View üst menüsüne t klan r. Maus ile View list komutuna ya da klavyeden ctrl+I 

komutuna t klanarak Plan +0.00 görüntüsüne geçilir. 

44. Kolonun alt taraf ndaki temele ba lamak için gerekli makroya ula mak için 

Applications & Components bölümüne Stiffened Base Plate veya 1014 yaz r. 

Search bas r.   

45. Makro üzerine gelerek çift t klan r ve a daki ayarlamalar yap r.  
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ekil 19 
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46. Parts:  bölümünden  Plate t=20; Pos:P; No=1; Material=S235JR;  

Name=BasePlate;   Bolts bölümünden Bolt Standard=7990 (DIN standard 

numaras ), Tolerance: 2 yaz r.   

47. Apply ve OK butonlar n bas r. Önce kolona sonra A ile 1 nolu aks n kesi ti i 

noktaya t klan r.  Base plate makrosu olu ur.  

              

ekil 20.           ekil 21. 

48. Ctrl+I komutuyla aç lacak olan View List’ten 3d t klan r.  

49. Maus ile bütün profil elemanlar  çerçeve içerisine al narak seçilir ve sa  klik yap r. 

50. Kopyalama i leminin gerçekle mesi için, Copy Special bölümünden Linear 

komutuna t klan r ve ekil 19 da görülen diyalog kutusu ç kar.  Bu diyalog kutusu 

içerisine yön ve kopyalama ölçüleri biliniyorsa direkt girilebilir. E er net 

hat rlanm yorsa maus yard yla önce 1. Nolu aks ucuna ve sonra 2. nolu aks 

ucuna t klan nca gerek ölçü de eri diyalog kutusuna i lenir.  Number of Copies 

bölümüne 4 yaz r.  

51. Copy komutuna bas r. Kopyalama gerçekle ir. OK butonuna bas nca diyalog 

kutusu kapat r. ekil 20’de gösterilmi tir.  
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ekil 22.  

52. er görüntüde kesme düzlemleri mevcutsa, çal ma düzlemine çift t klan r ve  View 

Properties diyalog kutusu aç r. Display butonuna t klan r. Cuts and Added 

Materials bölümündeki tik kald r.  

53. Modify ve Ok butonlar n bas r ve kapat r. 

54. Bundan sonra, çal ma ekran  üzerine t klan r, sa  klik yap r ve  Redraw View 

yap larak görüntü tazelendi inde istenmeyen kesme düzlem çizgileri  görünmez hale 

geçer. 
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55. Makas n alt ba  üzerine zgaralar olu turmak için, View üst menüsünde Work 

Plane t klan r.     Daha sonra alt makas n üst yüzeyine t klanarak çal ma 

düzlemi makas alt ba  üst düzlemine getirilir ( ekil 21).  

 

 

ekil 23. 

56.  Snapping araç çubu undan View Plane de erini Work Plane olarak de tiriyoruz.  

 

ekil 24. 

 

57.  Ctrl+P bas larak son aks düzlemi plan düzlemine göre ayarlan r.  

58. Çal ma düzlemindeki profilleri görüntülerini ayarlamak için, Ctrl+1=Wireframe 

(çerçeve); Ctrl+2=Shaded Wireframe (gölgeli çerçeve); Ctrl+3=Hidden Lines  
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(Gizli çizgi); Ctrl+4=Rendered (Render); Ctrl+5=Shaded Show only selected 

(yanl zca seçilmi  gölgeli sunum) görüntülerinden Ctrl+2 bas r.  

59. 58. Maddedeki görüntü özellikleri makrolar için geçeli olabilmesi için Ctrl yerine 

Shift komutunu kullanabilirsiniz. 

60. Makas alt profilleri aras na RHS 80*40*4 profili koymak için önce Beam butonuna 

klan r.   Profile: RHS80*40*4 seçilir. Materials: S235JR seçilir.  

61. Apply ve Ok t klan r.  

62. Kiri in ilk noktas na olarak +3.8 m aks ile 2 nolu aks n kesi ti i noktaya, ikinci olarak 

+3.8m aks ile 1 nolu aks kesi ti i noktaya t klanarak kiri  olu turtulur.   

63. Maus ile olu turulan kiri e tek t klanarak seçilir.  

64. Sa  klik ile Copy Linear seçilir ve dx bölümüne -500 ve Number of Copies: 8 

yaz r.  

65.  Copy butonuna t klan r. Bu yolla, ara kiri ler 500 mm arayla kopyalanm  olur.  

ekil 23’de gösterilmi tir.  

 

ekil 25 



 

 

66. Alt makasta son 

67. Maus

temizlemek için 

Copies 

 

 

 

68. OK

69. Snapping

düzenlenir. 

70. View

klan r ve

71. Ctrl+I komutuna t klan r.

72. Sol bölümde bulunan 

73. Ctrl+2 t klan r. 

PUCU:
Copy yada 
z yönleri

rm  X,Y yönleriyle gösterilmektedir.

Alt makasta son 

Mausu sa  klayarak

temizlemek için 

opies bölümüne: 3 yaz r. 

OK butonuna bas r. Diyalog kapat r. 

Snapping araç çubu undan 

düzenlenir.  

View bölümünden 

klan r ve ekil 24 diyalog kutusu aç r.

Ctrl+I komutuna t klan r.

Sol bölümde bulunan 

Ctrl+2 t klan r. 

PUCU: 
yada Move

z yönleri, o anda geçerli olan 
rm  X,Y yönleriyle gösterilmektedir.

Tekla Structures E itim 

Alt makasta son olu turulan bütün profiller seçilir.

klayarak C

temizlemek için Clear butonuna bas r.  

bölümüne: 3 yaz r. 

a bas r. Diyalog kapat r. 

araç çubu undan 

bölümünden Work 

ekil 24 diyalog kutusu aç r.

Ctrl+I komutuna t klan r.

Sol bölümde bulunan Grid A

Ctrl+2 t klan r.  

Move komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
o anda geçerli olan 

rm  X,Y yönleriyle gösterilmektedir.

Tekla Structures E itim 

olu turulan bütün profiller seçilir.

Copy Linear

butonuna bas r.  

bölümüne: 3 yaz r. Copy

a bas r. Diyalog kapat r. 

araç çubu undan Work 

Work Plane 

ekil 24 diyalog kutusu aç r.

Ctrl+I komutuna t klan r. 

Grid A üzerine t klan r ve sa  taraf na geçirilir. 

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
o anda geçerli olan Workplane

rm  X,Y yönleriyle gösterilmektedir.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

olu turulan bütün profiller seçilir.

inear seçilir.  Bir önceki kopyalamadan kalan ölçüleri 

butonuna bas r.  Dy

Copy butonuna bas r. 

a bas r. Diyalog kapat r.  

Work Plane

 komutundan 

ekil 24 diyalog kutusu aç r. 

ekil 26.

üzerine t klan r ve sa  taraf na geçirilir. 

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
Workplane’e ba r.  

rm  X,Y yönleriyle gösterilmektedir. 

Serisi No:1 - Sayfa: 

olu turulan bütün profiller seçilir. 

seçilir.  Bir önceki kopyalamadan kalan ölçüleri 

Dy bölümüne 

butonuna bas r.  

lane de eri 

komutundan 

. 

üzerine t klan r ve sa  taraf na geçirilir. 

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
’e ba r.  Workplane

Sayfa: 20 

seçilir.  Bir önceki kopyalamadan kalan ölçüleri 

bölümüne -3250 yaz r. 

 View Plane

 

üzerine t klan r ve sa  taraf na geçirilir. 

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
Workplane ise görüntüde 

seçilir.  Bir önceki kopyalamadan kalan ölçüleri 

3250 yaz r. Number of 

View Plane olarak 

  but

üzerine t klan r ve sa  taraf na geçirilir.  

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
ise görüntüde 

seçilir.  Bir önceki kopyalamadan kalan ölçüleri 

Number of 

olarak tekrar 

butonuna 

komutlar  kullan rken ötelenme de eri olarak yaz lacak x,y, ve 
ise görüntüde 



 

 

74. Edit 

500 girilir.

75. Önce +0.00 ile 1 aks n

kesi ti i noktaya t klan r.  

76. Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

77. Yan çaprazlar  olu turmak için 

Profile: D

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r. 

78. Apply

79. Çapraz  olu tur

klanarak A çapraz  olu turulur. 

PUCU:
Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
kutusunda bulunabilecek 
istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Edit menüsünden 

500 girilir. 

Önce +0.00 ile 1 aks n

kesi ti i noktaya t klan r.  

Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

Yan çaprazlar  olu turmak için 

Profile: D30, 

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r. 

Apply ve Ok 

Çapraz  olu tur

klanarak A çapraz  olu turulur. 

PUCU: 
Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
kutusunda bulunabilecek 
istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Tekla Structures E itim 

menüsünden 

 Paralel to

Önce +0.00 ile 1 aks n n

kesi ti i noktaya t klan r.  

Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

Yan çaprazlar  olu turmak için 

, Materials: S235JR

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r. 

 klan r.   

Çapraz  olu turmak için ekil 25’de gösterilen önce 1

klanarak A çapraz  olu turulur. 

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
kutusunda bulunabilecek 
istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Tekla Structures E itim 

menüsünden   

Paralel to two points

n kesi ti i noktaya t klan r. Sonra

kesi ti i noktaya t klan r.   

Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

Yan çaprazlar  olu turmak için Steel

Materials: S235JR, 

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r. 

mak için ekil 25’de gösterilen önce 1

klanarak A çapraz  olu turulur.  

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
kutusunda bulunabilecek Class özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 
istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Tekla Structures E itim Serisi No:1 

  Points 

two points

kesi ti i noktaya t klan r. Sonra

Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

Steel, Beam

, Class:11 

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r. 

mak için ekil 25’de gösterilen önce 1

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 

istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Serisi No:1 - Sayfa: 

 butonunun

two points butonuna t klan r. 

kesi ti i noktaya t klan r. Sonra

Kiri in üst noktalar na nokta olu turmak için de; önce +4.2m ile 2 aks n kesi ti i 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.  

Beam komutuna t klan r. 

 yaz r.  Position

right: 20, Rotation: top, At depth: Middle yaz r.  

mak için ekil 25’de gösterilen önce 1 

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 

istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

Sayfa: 21 

butonunun alt ndaki

butonuna t klan r. 

kesi ti i noktaya t klan r. Sonra  +0.00m ile 2 nolu aks n

nce +4.2m ile 2 aks n kesi ti i 

noktaya, sonra  +4.2m ile 1 nolu aks n kesi ti i noktaya t klan r.   

utuna t klan r. Name: Yancapraz

Position bölümünde On plane: 

 noktas na,

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 

istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir.

ndaki ok t klan r.  

butonuna t klan r. Distance 

+0.00m ile 2 nolu aks n

nce +4.2m ile 2 aks n kesi ti i 

 

Name: Yancapraz

bölümünde On plane: 

a, sonra 2 noktas na 

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 

istenen nümerik de er yaz labilir.  Her de er bir renke tekabül etmektedir. 

ok t klan r.  

 de erine 

+0.00m ile 2 nolu aks n n 

nce +4.2m ile 2 aks n kesi ti i 

Name: Yancapraz, 

bölümünde On plane: 

sonra 2 noktas na 

Modeldeki çelik elemanlar n renklerini de tirmek için, Beam Properties diyalog 
özelli ini kullanabilirsiniz.  Bu özelli in kar na 

ok t klan r.  



 

Tekla Structures E itim Serisi No:1 - Sayfa: 22 
 

 

ekil 27. 

80. Di er çapraz  olu turmak için ekil 25’de gösterilen önce 3, sonra 4 noktas na 

klan r. B çapraz  olu turulur.  

81.  Bu çaprazlar  ba lamak için Tensioner (7) makrosu kullan r. Bunun için 

Applications & Components’te Tensioner veya 7 yaz r enter bas r. Bu 

makronun üzerine çift t klan r.  

82. Gerekli ayarlar yap ld ktan sonra Apply ve OK klan r ve ç r.  

83. Makro çal ld ktan sonra ekil 26’da gösterilen önce 1 ile gösterilen ana profile 

kan r ve sonra 2 ile gösterilen yan profile t klan r. Makronun i leyi ini bitirmek için 

mausun scroll üzerine t klan r.    

1

2 

A 

3 

4 

B 
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ekil 28. 

 

84.  83.maddedeki uygulama, ekil 25’teki 4 nokta için de yap r.  

85. 1 ve 2 aks aras ndaki çaprazlar maus yard yla seçilir. Sa  klik yap r. Copy 

Linear komutuna t klan r. Dx:9750 yaz r ve Copy komutuna bas r.   

86. Proje Bitirilir. 

 

1
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