
02. Çizime Başlamak 
    
 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Basit bir duvar oluşturmak 
• Düzgün duvar ve kiriş kesişimleri ile çalışmak 
• Bir çizim işlemini iptal etmek, işlemi geri almak ve yeniden yapmak 
• İmleç snap noktaları ile çalışmak 
• Görüntüleme araçları ile çalışmak 
• Bazı temel düzenleme komutları ile çalışmak 
• Ekranı yeniden çizmek ve düzenlemek 
• Kılavuz çizgileri ile çalışmak 
• Duvarı değiştir eklentisi ile çalışmak 
• İlişkili yapılanma metotları ile çalışmak 
• Çizimi kaydetmek ve programdan çıkmak 

 

 

Bu konuda ArchiCAD ile çizim yaparken kullanılacak bir takım temel bilgiler 
ele alınacaktır.  
 
BASİT BİR DUVAR OLUŞTURMAK 
 
Duvarlar hem ArchiCAD, hem de binalar için en önemli yapı elemanlarından 
birisidir. Basit bir duvar oluştururken yapılması gerekenler, duvar başlangıç 
noktası için tıklamak, duvar uzunluğu fare sürüklenerek tanımlandıktan 
sonra, bitiş noktası için tekrar tıklamaktır. 
 

1. Araç Kutusu’ndan  Duvar Aracı seçilir. 
 

2. Seçenekler menüsü altında bulunan Düzgün Duvar & Kiriş 
Kesişimleri ayarının aktif olmamasına dikkat edilir. Bu ayar pasif 
olduğunda, çizime yardım amacıyla kullanılan, içinde çizim yönünü 
gösteren ok olan kalın çizgi görünür hale gelir. Bu çizgi kılavuz 
çizgisidir. 

 
3. Duvar başlangıç noktası tıklanarak tanımlanır. 
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4. Fare sürüklenerek duvarın yönü ve uzaklığı tanımlanır ve tekrar 
tıklanarak işlem tamamlanır. 

           
 
NOT: Duvar başlangıç noktasına tıklandıktan sonra klavyede Shift tuşunu 

basılı tutmak düz bir çizgi yaratılmasını sağlar. 
 
DÜZGÜN DUVAR & KİRİŞ KESİŞİMLERİ İLE ÇALIŞMAK  
 
Düzgün Duvar & Kiriş Kesişimleri ayarı iki duvarın veya kirişin kesiştiği 
köşe noktalarında, ara kesişim çizgilerinin görünmez olmasını ve 
duvar/kirişlerin bir süreklilik içinde devam etmesini sağlar. Bu seçeneği 
çalıştırmak için en kolay yol klavyeden F7 tuşuna basmaktır. Alternatif 
olarak Seçenekler menüsü kullanılabilir veya Araç Çubuğu’ndan  
simgesine tıklanır. 
 
Bu ayar aktif hale getirildiğinde çizim teslim ya da sunumdaki haliyle 
görünür. Ayrıca, bu haliyle, çizimdeki hataları tespit etmek daha kolaydır. 
Normal şartlar altında ise çizim yaparken bu ayar pasif haldeyken kullanılır. 
Böylece, biraz sonra daha detaylı incelenecek olan kılavuz çizgisi görünür 
olacaktır. Bu sayede duvarları veya kirişleri birbirlerine göre 
konumlandırmak kolaylaşacaktır. 
 

  
Düzgün Duvar & Kiriş Kesişimleri 

PASİF 
Düzgün Duvar & Kiriş Kesişimleri 

AKTİF 
 
BİR ÇİZİM İŞLEMİNİ İPTAL ETMEK, GERİ ALMAK veya YENİDEN 
YAPMAK  
 
Bir çizim veya düzenleme komutunu iptal etmenin en kolay yolu klavyede 
Delete tuşuna basmaktır. Bunun dışında Kontrol Kutusu’ndaki Vazgeç 
düğmesine basılabilir veya fare ile sağ tıklayıp, açılan içerik menüsünden 
Vazgeç öğesi seçilebilir.  
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Zaman zaman hatalı bir işlem yapıldığında bir önceki konuma dönmek 
istenebilir. Bu işlem Araç Çubuğu üzerinde bulunan Geri Al  simgesine 
tıklanarak yapılır. Yine burada yer alan İleri Al   simgesi Geri Al 
komutunu geçersiz kılar. Bu komutlara Düzen menüsünden de ulaşılır. 
 
İMLEÇ SNAP NOKTALARI İLE ÇALIŞMAK 
 
İmleç şekli çizim elemanlarının farklı yerleri üzerinde gezdirilirken şekil 
değiştirir. İmlecin onay işareti  aldığı noktalar kenetlenme veya snap 
noktaları olarak adlandırılırlar. Bu noktalar kullanılarak elemanlar 
birbirleriyle düzgün bir biçimde birleştirilmesi sağlanır. Genellikle nesnelerin 
orta ve köşelerinde seçim noktası adı verilen kenetlenme noktaları bulunur. 
Bunun dışında imlecin mersedes  işareti biçiminde gözüktüğünde 
durumlarda, elemanın kenarları üzerinde olunduğu anlaşılır.  
 
İmleci yeni bir eleman oluşturmak üzere mevcut bir duvar üzerinde 
gezdirirken karşılaşılan durumlar aşağıdaki gibidir: 
 

   

imleç duvarın dışında 
imleç kılavuz çizgisi 

üzerinde 
imleç bir seçim (snap) 

noktasında 
 
Mevcut bir duvarda sona erecek yeni bir duvar oluştururken ise şu 
seçeneklerle karşılaşılır:  
 

   
imleç duvarın dışında imleç kılavuz çizgisi imleç kılavuz çizgisine 
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üzerinde (çizgili kalem) dik 

   
 

imleç kılavuz çizgisinde orta ve köşe seçim noktaları üzerinde 
 
NOT:  Onay veya mersedes işaretleri kılavuz çizgisi üzerinde olduklarında 

daha kalındırlar. 
 
Çok Sık Karşılaşılan Bazı İmleç Biçimleri 
 

 Artı işareti Fare boş bir alan üzerindedir. 
 

 Kalın onay işareti Fare duvar veya kirişin kılavuz çizgisinin bir seçim 
noktası üzerindedir. 
 

 Normal onay işareti Fare bir elemana ait kılavuz çizgisinde olmayan 
herhangi bir seçim noktası üzerindedir. 
 

 Kalın mersedes işareti Fare duvar veya kirişin kılavuz çizgisi ekseni 
üzerindedir. 
 

 Normal mersedes 
işareti 

Fare elemanın kılavuz çizgisinde olmayan ekseni 
üzerindedir. 
  

 Kesişim işareti Fare iki kenar/çizginin kesişim noktasındadır. 
 

 
Boş kalem Bir eleman çizerken fare boş bir alan üzerindedir. 

 

 Üstü dolu çizgili kalem Bir eleman çizerken fare bir kılavuz çizgisi ekseni 
üzerindedir. 
 

 
Üstü boş çizgili kalem Bir eleman çizerken fare kılavuz çizgisi olmayan bir 

eksen üzerindedir.  
 

 
Üstü ve içi dolu kalem Bir eleman çizerken fare kılavuz çizgisinde bir seçim 

noktası üzerindedir. 
 

 Üstü boş ve içi dolu 
kalem 

Bir eleman çizerken fare kılavuz çizgisinde olmayan 
bir seçim noktası üzerindedir. 
 

 
Kalem kesişim 
noktasında 

Bir eleman çizerken fare iki kenar/çizginin kesişim 
noktası üzerindedir. 
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Kalem nesneye dik açılı Bir eleman çizerken çizilen yere dik açıyı işaret eder. 

 

 
Kalem nesnenin 
tanjantında 

Bir eleman çizerken çizilen yere teğet olunduğunu 
işaret eder. 
 

 
Çekiç işareti Ölçülendirme yaparken, açı ölçüsü girerken ve 

desen aracını kullanırken sayısal değerin konumunu 
belirler. 
 

 
Göz işareti Çatı eğiminin yönünü, kapı ve pencerenin açılış 

yönünü ve kesitlerin baktığı yönü tanımlar. 
 

 
Çift göz işareti Pencere veya kapıyı duvara konumlandırırken köşe 

noktasını belirler. 
 

 
Üç ok Genellikle seçim alanı aracını bir yerden başka bir 

yere taşımak için kullanılır. 
 
 
GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Bu araçlara görünüm çubuğundan ulaşılmaktadır. 
 

 
 

 Büyültme: Bu komut çizimin büyültülmesini sağlar. Büyültme aracı 
seçildikten sonra, büyütecek alan üzerinden geçecek bir dikdörtgen 
oluşturulur. Bunun için aşağıda olduğu gibi bir nokta üzerine tıklanır 
ve fare ile dikdörtgen tanımlanarak tekrar tıklanır. Büyültme 
simgesi üzerine çift tıklandığında ise tüm çizim yaklaşık %200 
oranında büyür. 

 

       
 

 Küçültme: Küçültme komutu da çalışma şekli açısından 
büyültme ile aynıdır. Ancak seçili alanın küçülmesine yol açar. 
Küçültme simgesi üzerine çift tıklandığında %50 küçültme 
gerçekleşir. 
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 Dinamik Büyültme ve Küçültme: Bu komut farenin hareketi 
doğrultusunda çizimlerin interaktif bir şekilde büyültülmesine ve 
küçültülmesine imkan sağlar. Fareye bir kez tıklanıp ekranın 
üstüne doğru hareket ettirildiğinde büyültme, aşağısına doğru 
hareket ettirildiğinde ise küçültme eylemi meydana gelir.  

   
 Ekrana Sığdır: Ekrana Sığdır komutu açık katmanlardaki tüm 

elemanları ekrana sığdırır ve hepsinin birden görünmesini sağar. 
Ayrıca bu yolla çizimde gözen kaçabilecek, gereksiz elemanları 
görmek ve silmek imkanı elde edilir. 

 
 Gerçek Boyut: Çizimi kağıt üzerinde basılacak gerçek 

boyutunda ekranda görmeyi sağlar. 
 

 

Görünüm çubuğunda yer alan ok 
üzerine tıklanarak açılan menüden 
büyültme ve küçültme yüzdeleri 
de seçmek mümkündür. Ayrıca 
istenildiği takdirde, ekranda aktif 
olan farklı büyültme/küçültme 
oranları Mevcut Zoom’u Kaydet 
ile kayıt edilip, listeye eklenebilir. 
Zoom değerleri adlandırılabilir ve 
silinebilir. 
 

 
 Önceki Görünüm: Büyültme, küçültme, öteleme ve ekrana sığdır 

gibi komutlar uygulandıktan sonra ekrandaki görünüm değiştiğinde, 
görünümü önceki hallerine döndürür. 

 
 Sonraki Görünüm: Önceki Görünüm’ün tersidir. Önceki 

görünüm düğmesine tıklanıldığında aktif hale geçer. Önceki 
görünüme basılmadan önceki ekrana dönülmesini sağlar. 
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 Öteleme: Pan adıyla da bilinir. Tüm çalışma alanını ekran 
üzerinde bir yerden başka bir yere kaydırmaya yarar. Araç 
üzerine tıklanarak aktif hale getirilir, el işaretiyle hareketin 
başlanılması istenen yere tıklanır ve kaydırma işleminin 
sonuçlanmasını istenen yere fare götürülüp tekrar tıklanıldığında 
kaydırma işlemi gerçekleşir. Öteleme işlemini geri almak için 
Önceki Görünüm aracına tıklanmalıdır. 

 

  
     

 Navigatör Önizleme Paleti: Ekrandaki görüntünün projenin 
tümünde yer aldığı bölgeyi bir dikdörtgen içinde gösterir. Projenin 
farklı yerlerine öteleme benzeri bir şekilde ulaşımı sağlar. Çizimde 
meydana gelen değişikliklerin Navigatör’e yansıması için önizleme 
alanına çift tıklanır. 
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BAZI TEMEL DÜZENLEME KOMUTLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Eleman Seçmek 
 
Düzenleme komutlarının uygulanabilmesi için elemanların seçilmesi gerekir. 
Eleman seçmenin en kolay yolu da Araç Kutusu paletinde yer alan  Genel 
Seçici Aracı’nı  kullanmaktır. Bu aracı kullanarak çeşitli şekillerde seçme 
işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Bir yöntem, tek tek elemanların üzerine 
tıklayarak seçim yapmaktır. Diğer yöntem ise elemanların etrafına bir 
dikdörtgen çizerek seçmektir. 
 
Tıklayarak eleman seçmek: 
Seçilmek istenen elemanın üzerine tıklanır. Eğer seçime daha fazla eleman 
eklenmek istenirse klavyede Shift tuşuna basılı vaziyette diğer elemana 
tıklanır. Seçimden eleman çıkarmak için yine Shift tuşu basılı tutularak 
seçimden çıkarılmak istenen eleman üzerine tıklanır. 
 
Genel Seçici Aracı‘nı kullanmaya gerek olmadan, klavyede Shift tuşunu 
basılı tutup, Araç Kutusu’nda hangi araç aktif olursa olsun istenen eleman 
üzerine tıklayarak da seçim yapılabilir. 
 

               
 
Dikdörtgen oluşturarak eleman seçmek: 
Dikdörtgen başlangıç ve bitiş noktalarına tıklanarak oluşturulur. Geçerli 
olarak bu dikdörtgenin değmiş olduğu tüm elemanlar seçilir.  
 

 

 
. 

 
Seçim yapma ile ilgili daha detaylı bilgi Düzenleme Komutları konusunda 
anlatılacaktır. 
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Bir Elemanı Taşımak (Kaydırmak) 
 
İmleç eleman üzerindeyken (kalın/normal) mersedes sembolünün veya 
normal onay işaretinin belirdiği bir yer üzerine tıklanır; eleman, fare ile 
sürüklenip tekrar tıklandığında taşınmış veya kaydırılmış olur. 
 

 

  

Daha hassas ve sayısal değer girilerek gerçekleşen taşıma işlemleri ileride 
ele alınacaktır. 
 
Bir Elemanı Silmek 
 
Silinecek eleman önce seçilir ve klavyede Delete tuşuna basılır. Alternatif 
olarak Düzen menüsünden Sil komutu da aynı işi görür.  
 
EKRANI YENİDEN ÇİZMEK ve DÜZENLEMEK 
 
Silme ve kaydırma gibi bir takım düzenleme işlemleri ekranda istenmeyen 
bazı nokta kalıntıları bırakır. Bu geçici görüntüleme sorunu Araç 
Çubuğu’ndan veya Görüntüleme menüsünden  Yeniden Çiz komutu 
seçilerek ortadan kaldırılır.  
 
Ekranı tazeleyerek son değişikliklere göre güncellenmesini sağlamak içinse 

 Yeniden Düzenle komutu kullanılır. Bu komuta Yeniden Çiz komutu ile 
aynı yerden ulaşılır. Yeniden Düzenle komutu genellikle plan üzerinde 
yapılan değişikliklerin diğer pencerelere aktarılması için kullanılır. Örneğin 
3D Penceresi için içeriğin otomatik güncellenmesi özelliği geçersiz 
kılınmışsa, plandaki her değişikliğin 3D Penceresi’ne aktarılması için Yeniden 
Düzenle komutunun seçilmesi gerekir. Kesit/Cephe model pencerelerinde 
yeniden düzenleme işlemi için farklı seçenekler bulunmaktadır. Bunlara 
Görüntüleme>Kesit/Cepheler alt menüsünden erişilir. 
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NOT:  
 

3D Penceresi’ndeki otomatik güncelleme ayarı  Seçenekler>Çalışma 
Ortamı>Kullanıcı Tercih Düzenleri başlığı altında bulunan 
Görselleştirme ve Hesap Paneli’nin en üstündeki onay kutusundan 
yapılır: 
 

 
 
Yeniden Çiz ve Yeniden Düzenle simgeleri Araç Çubuğu’nun Klasik 
versiyonunda yer alır. Bunun için Araç Çubuğu’na sağ tıklamak ve 
Klasik öğesini seçmek gerekir. 

 
KILAVUZ ÇİZGİLERİ İLE ÇALIŞMAK 
 
Duvar ve kirişlerde kullanılır. Elemanların seçilmelerine, birbirleriyle doğru 
bir şekilde birleştirilmelerine ve üzerlerinde düzenleme yapılmasına izin 
veren özel bir çizgidir. Diğer çizgilerine göre daha kalındır ve üzerinde çizim 
yönünü gösteren bir ok yer alır. Elemanları düzenlerken veya birleştirirken 
kılavuz çizgilerinin görülmesi gerekir.   Bunun için de Düzgün Duvar & 
Kiriş Kesişimleri ayarı kapalı olmalıdır (kısayolu klavyede F7 tuşu).  
 
Duvarlar ve kirişlerin doğru birleşmeleri için kılavuz çizgilerinin geçtiği 
yerlerden birleştirilmeleri gerekir. Örnek: 
 
Doğru duvar birleşimleri: 
  

    
(dolu kalem, kalın mersedes, kalın çizgili kalem imleçleri) 

 
Yanlış duvar birleşimleri: 
 

    
(boş kalem, normal mersedes ve normal çizgili kalem) 
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Kılavuz Çizgisinin Yönü 
 
Kılavuz çizgisinin hangi yönde olduğu, duvardaki konumu kadar önemlidir. 
Duvarları mümkün olduğunca aynı yöne doğru hareket ederek oluşturmak 
istenilen ölçülerin doğru olarak uygulanmasını sağlar. Sürekli değişik 
yönlerde hareket ederek meydana getirilen duvarlarda duvar kalınlıkları her 
defa farklı kenarlardan alınır ve ölçüler farklılaşır.  
 

 

çizim yönü 

çizim yönü 
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Özellikle kompozit ya da katmanlı yapılarla çalışırken malzemenin kesintiye 
uğramadan devamlılığı için duvarların bir yönde çizilmesi gerekir. 
 

     
Aynı yöndeki kılavuz çizgileri Farklı yöndeki kılavuz çizgileri 

 
Kılavuz Çizgisinin Konumu 
 
Kılavuz çizgisinin konumu Duvar/Kiriş Aracı Bilgi Kutusu veya Duvar/Kiriş 
Aracına çift tıklanarak açılan Geçerli Ayarları’ndan düzenlenebilir. Mevcut 
yapılanma metotları aşağıdaki gibidir. 
 

 
 
Farklı kılavuz çizgisi yapılanma metotları aşağıdaki örnekte görülmektedir. 
Kılavuz çizgisi ve duvar kalınlığının mevcut bir grid sistemine göre ne yönde 
değiştiği gözlemlenebilir. Mevcut bir duvarın kılavuz çizgisinin konumunu 
değiştirmek için duvarın seçilmesi ve daha sonra farklı bir yapılanma 
metoduna tıklanması gerekir. 
 

      
 
DUVARI DEĞİŞTİR EKLENTİSİ İLE ÇALIŞMAK 
 
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi kılavuz çizgisinin konumu 
değiştiğinde duvarın da konumu değişmektedir. Zaman zaman bir duvarın 
konumunu değiştirmeksizin sadece kılavuz çizgisinin yeri değiştirilmek 
istenebilir.  
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Bu işlem için ArchiCAD programına bir eklenti (Add-On) olan Duvarı 
Değiştir aracı kullanılır. Ancak bu araç Standart çalışma ortamı profilinde 
bulunmaz. Bu aracı kullanabilmek için iki yöntem  vardır: 
 
Birinci yöntemde Seçenekler>Çalışma Ortamı seçilir; açılan iletişim 
kutusunda Komut Dağılım Düzenleri başlığı altında bulunan Menüler 
öğesine tıklanır; Duvarı Düzenle menüsü Düzen menüsüne yukarıdaki 
gibi eklenir.  
 

 

Diğer yöntem için yine 
Seçenekler>Çalışma Ortamı 
seçilir. Açılan iletişim kutusunda 
Komut Dağılım Düzenleri 
başlığına tıklanır. Burada Düzen 
Seçenekleri altında yer alan Uzman 
seçilir ve alttaki Düzeni Uygula 
düğmesine tıklanır. Bu işlem sonrası 
tüm menü düzenleri Uzman profiline 
göre değişeceği için dikkatli 
kullanılmalıdır. Tekrar eski ayarlar 
düzenine dönmek için yapılacaklar 
kitabın başında anlatılmıştır. 
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Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi uyguladıktan sonra Duvarı Değiştir alt 
menüsü Düzen menüsü altında belirecektir. Kılavuz çizgisi değiştirilecek 
duvar(lar) seçildikten sonra Düzen>Duvarı Değiştir alt menüsünde Kılavuz 
Çizgi komutu seçilir. Açılan iletişim kutusunda Sol düğmesi, kılavuz çizgisini 
duvarın soluna, Sağ düğmesi ise sağına koyarken duvarın konumunu 
değiştirmez. Tüm kenarları ters çevir ise soldaki kılavuz çizgisini sağa, 
sağdakini sola taşırken yine duvarın konumunu değiştirmez. 
 

                         
 

          
 

  

Eğer sadece kılavuz 
çizgisinin yönü 
değiştirilmek istenirse, 
Duvarı Değiştir alt 
menüsünden Yönü 
Ters Çevir seçilir. 
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İLİŞKİLİ YAPILANMA METOTLARI İLE ÇALIŞMAK 
 

 
 
Kontrol Kutusu’nda yer alan bu araçlar oluşturulacak yeni bir elemanı 
mevcut elemanlarla ilişkilendirmek amacıyla kullanılır.  
 

 Dik Açı Metodu: Mevcut bir duvara/kirişe bir dik duvar/kiriş 
çizmek için kullanılır.  

 

 

 

 

Duvar Aracı seçilip, 
mevcut bir duvara dik 
bir duvar oluşturulmak 
üzere tıklanır. 

Kontrol Kutusu’ndan 
paletinden Dik Açı 
metodu simgesi seçilip, 
mevcut duvara ait 
kılavuz çizgisine tıklanır. 
Bu sayede yeni duvarın 
nereye dik olacağı 
tanımlanır. 

Fare hareket ettirilerek 
yeni duvarın uzunluğu 
belirlenir. Yeni duvar 
mevcut duvara doğru 
uzatıldığında, dik açı 
sembolü belirir, 
tıklanarak işlem 
tamamlanır. 

 

 Paralel Açı Metodu: Dik çizim yöntemi ile aynı adımlar takip 
edilir. Aradaki fark, yaratılacak duvar/kirişin mevcut duvar/kirişe 
paralel olmasıdır.  

 

 
  

 

 Açı Ortay Metodu: İki duvar veya kirişin açı ortayından geçecek 
bir duvar/kiriş oluşturmak için kullanılır.  
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Duvar Aracına  tıklayıp, 
şekildeki gibi birbirini 
kesen iki duvarın kesişim 
noktasından başlayacak 
şekilde duvar çizilmeye 
başlanır (kılavuz çizgisinin 
ortadan geçmesi duvarın 
kalınlığını her iki yanda 
ortalayacaktır). 

Kontrol Kutusu’ndan 
Açı Ortay metodu 
simgesi seçilir. Uygun 
açının hesaplanması için 
her iki duvara ait kılavuz 
çizgilerine (veya diğer 
kenar çizgisine) tıklanır. 
 

Bu işlemden sonra açı 
ortay duvarının uzunluğu 
belirlenir. 
 

 

 Offset Metodu: Bu metot yardımıyla mevcut bir duvar/kirişin 
kopyası oluşturup, paralel bir konuma taşınır.  

 

 
 

Duvar Aracına tıklanıp Kontrol 
Kutusu’ndan Offset metodu simgesi seçilir. 
 

 
 

Paralel bir kopyası yaratılacak duvarın 
başlangıç ve bitiş seçim noktalarına tıklanır. 
 

 
 

Fare hareket ettirilerek oluşturulacak yeni 
duvarın mevcut duvardan ne uzakta yer 
alacağı belirlenir.  
 

 

Uzaklık belirlendikten sonra tekrar tıklanarak 
işlem bitirilir. 
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Tekrarlı Offset Metodu: Offset metodu ile benzerdir. Burada 

kullanıcı çift tıklayıp işlemi durdurana kadar paralel kopyalama 

devam eder. 

 

 Özel Snap Noktası Metodu: Bu metot çizim ve düzenleme 

işlemlerinde kullanılmak üzere bir takım geçici snap noktaları 

yaratır. Özel Snap Noktası Metodu simgesi  pasif 

durumdayken (aktif olduğunda bahsedilen işlem yapılamaz) 

Kontrol Kutusu üzerinde yer alan  ok işareti üzerine tıklayınca 

aşağıdaki menü açılır: 

 

 

 

 

Bu menüdeki seçenekler ile 

elemanlar üzerinde imleç 

üzerlerine götürüldüğünde 

belirli aralıklarda snap noktaları 

oluşması sağlanır.  

   

 

  

 Yarım: Bir kenarı iki parçaya ayırır. Bölümlemeler: Bir kenarı girilen 

sayıda parçalara ayırır (3-20 arası).  

 

 

  

 Yüzde: Bir kenarı girilen yüzdeye 

göre iki parçaya ayırır (girilen ölçü 

farenin yakın olduğu köşeden 

hesaplanır). 

Uzaklık: Bir kenarı girilen uzunluk 

ölçüsüne göre iki parçaya ayırır 

(girilen ölçü farenin yakın olduğu 

köşeden hesaplanır). 
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Özel snap noktalarının görünebilmesi veya ne şekilde görüneceği Kontrol 
Kutusu’nda Özel Snap Noktaları simgeleri ile belirlenir.  
 

 
 
Aşağıdaki örnekte Bölümleme değeri olarak 5 girilmiştir. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

Birinci simge, özel 
kenetlenme noktalarını 
görünmez kılar. 
 

İkinci simge, tıklanan 
elemanın tümü boyunca özel 
snap noktalarının görünmesini 
sağlar. 
 

Üçüncü simge, eğer eleman 
başka bir eleman(lar) 
tarafından kesilmişse, 
sınırlayıcılar arasında kalan 
kısımda özel snap 
noktalarını gösterir. 

 
Örnek: 
 
Bu örnekte Uzaklık değeri olarak 1m girilmiş, fare soldan ilk snap noktası 
üzerine götürülmüş ve bu noktadan yeni bir duvar başlatılmıştır: 
 

         
 
Örnek: 
 
Aşağıdaki örnekte Özel Snap Noktaları aracı ile belirlenen snap mesafesi 
ölçüsüne göre tıklanan yerden daha ötede nasıl bir eleman yaratılacağı 
gösterilmiştir. 
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Snap uzaklığı olarak 1,20 m 
tanımlanmış, Duvar aracı aktif yapılıp, 
Özel Snap Noktaları simgesine 
tıklanmıştır. 

 
 

Başlangıç noktası tıklanarak 
tanımlandıktan sonra 1,2 m snap 
noktası aralıklı sanal bir çizgi meydana 
gelmiştir. Bu çizgisinin düz olması ve 
kaymaması için klavyede Shift tuşuna 
basılır. 

 
 

Bu snap noktalarından ilkinin 
yakınında bir yere tıklanılarak 1,2 m 
mesafesi elde edilmiştir. 

 
 

Klavyede Shift tuşu bırakılarak tekrar 
tıklanılıp duvarın başlangıç noktası 
oluşturulmuştur. 

 

Fare istenilen ölçüde hareket 
ettirilerek bir kez daha tıklanıp duvar 
tamamlanmıştır. 

 
 

 Yüzeye Hizala Metodu 
 
Sadece 3D Penceresinde uygulanır. Bu araç imlecin hareketini tıklanan 
yüzey ve çalışma düzleminin kesişimine kilitler. 
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Yüzeye Hizala  simgesi 
seçilir ve hizalanacak 
yüzeye yandaki gibi 
tıklanır. 

Hizalanan yüzeyin 
çalışma düzlemi ile 
birleştiği yerde bir nokta 
belirir. 

Yeni oluşturulan duvar 
mevcut duvara göre 
hizalanır. 

 
Aynı yöntem eğrisel bir duvarlara da uygulanabilir: 
 

                    
 
Aşağıdaki örnekte ise belli bir açıda gelen yüzeye göre bir döşeme 
hizalanmıştır: 
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ÇİZİMİ KAYDETMEK VE PROGRAMDAN ÇIKMAK 
 
ArchiCAD ile çalışırken sistem hataları, elektrik kesilmeleri veya kullanıcı 
hatalarına karşı kayıt edilmeyen bilgilerin kaybolmasını engellemek için 
Otokaydet işlevi bulunmaktadır. Normal şartlar altında bu özellik aktiftir. 
Aktif olmadığında veya seçenekleri üzerinde değişiklikler yapmak 
gerektiğinde Seçenekler>Çalışma Ortamı ile ulaşılan Veri Güvenliği 
başlığı seçilir. Bu iletişim kutusunda verilerin ne kadar sıklıkta verilerin 
kaydedileceği, dosyanın yedek bir kopyasının yaratılmasının istenip 
istenmediği,  nereye kaydedileceği ve zarar gören dosyalarını onarımı ile 
ilgili bir takım seçenekler bulunur: 
 

 
 
Bunun dışında her oturum sırasında ArchiCAD’de çalışmaları manuel olarak 
kaydetmek için diğer birçok programda olduğu gibi Dosya menüsünden 
Kaydet komutu seçilir. Programdan çıkmak, yine Dosya menüsünden 
ulaşılan Bitir komutu ile gerçekleştirilir. 
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