
03. Hassas ve Düzenli Çizim 
 
 
Bu Konuda Öğrenilecekler: 

 
• Çalışma ölçü birimini belirlemek 
• Ölçekli çalışmak 
• Grid ve snap ile çalışmak 
• Sayısal değerler girmek (kartezyen ve açılı koordinatlar) 
• Fare kısıtlayıcıları ve metodları 
• İmleç snap şekilleri 
• Çizim yönünü kilitlemek 
• Katmanlar ile çalışmak 

 

 
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda oluşturulan çizim elemanları herhangi bir 
uzunluk ölçüsü kullanılmadan oransal veya göz kararı bir şekilde meydana 
getirilmiştir. Bu konuyla birlikte artık ölçekli ve sayısal değerler girilerek yapı 
elemanları oluşturulmaya başlanılacaktır. 
 
ÇALIŞMA ÖLÇÜ BİRİMİNİ BELİRLEMEK 
 
Çizime başlamadan önce ilk yapılması gereken işlem hangi ölçü biriminin 
kullanılacağına karar vermektir. Bunun için Seçenekler>Tercihler alt 
menüsünün bir öğesi olan Çizim Birimleri & Seviyeleri seçilir. Bu iletişim 
kutusunda yer alan öğeler ve işlevleri şu şekildedir: 
 
1- Uzaklığın metrik veya imperyal ölçü sistemleri cinsinden verilmesine imkan 
sağlar. Ondalıklar kısmı, ondalık sayılarda kesirden sonra gelecek hane 
sayısını tanımlar. Hane sayısı arttıkça ölçünün hassasiyeti de artar. Burada 
belirlenen ondalık sayısı Koordinat Kutusu’ndaki değerlerde kendisini gösterir: 
 

 
 
2-Bu kısımda da açı birimi olarak hangi ölçü sisteminin kullanılacağı belirlenir. 
Burada da yukarıda olduğu gibi ondalık sayılarda kesirden sonra gelecek hane 
sayısı tanımlanır. Genellikle ondalık derece tercih edilir.  
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3-İletişim kutularında kullanılan metin büyüklüğü ile döndürme açıları değerleri 
için kesirden sonra gelecek hane sayısını gösterir. Aşağıdaki kutulardaki 
değerler, hane sayısı olarak 2 seçildiği durumu yansıtmaktadır.  
 

 
 
NOT: Ölçülendirme çizgilerinde yer alan uzunluklar veya açılar için kesirli sayılardaki 

ondalık hane sayısı ayarı ise Seçenekler>Tercihler>Ölçülendirme yoluyla 
açılan iletişim kutusunda yapılır. 

 
4-Referans seviyeleri 
 
İstenildiği taktirde burada yapı elemanlarını düşey konumlandırmak için 
yardımcı olabilecek iki referans seviyesi tanımlanır. Proje elemanlarının kotları 
bu seviyelere göre hesaplanabilir. 
 

1 

2 

3 

4 
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ÖLÇEKLİ ÇALIŞMAK 
 
Ölçek projelerin belirlenen bir büyüklükte ve detayda sunumu için kullanılan bir 
düzenektir. Eleman yaratırken ve düzenlenirken çalışılan ölçeğin fazla bir etkisi 
yoktur. Elemanları daha büyük veya küçük görmek gerektiğinde çoğu zaman 
Görünüm Çubuğu’ndaki Zoom araçlarından faydalanılır.  
 
Ölçek daha çok yazdırmaya ve plot almaya yöneliktir. Ekranda görülecek 
ölçekli çizim, proje yazdırıldığında veya plot edildiğinde nasıl bir sonuç 
alınacağını görmek açısından fikir verecektir. 
 
ArchiCAD’de ölçek, Görünüm Çubuğu üzerinde yer alan Ölçek düğmesine 
tıklanarak açılan Ölçek iletişim kutusundan gerçekleştirilir. Açılır menüden 
çalışılan ölçek değeri seçilir.  
 

               
 
 

 
 

Çizimin ekranda gerçek ölçeğinde 
görünmesi için ölçek belirlendikten 
sonra zoom (büyültme/küçültme) 
değerinin, 100% olması gereklidir. 
Değilse, düğme üzerine bir kez 
tıklamak yeterli olacaktır. 

 
Ölçek komutu ayrıca Seçenekler menüsünden Kat Planı Ölçeği öğesi 
seçilerek de çalıştırılabilir. Kesit ve Detay pencerelerinde bu öğe menüde Kesit 
Ölçeği ve Detay Ölçeği olarak gözükür. Proje boyunca aynı ölçeği kullanmak 
zorunlu değildir. Örneğin kesit ve cepheler, detay pencereleri ve plan 
pencereleri için ölçek ayrı ayrı tanımlanabilir. 
 

ölçek düğmesi 
mevcut zoom 
değeri 
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Ölçek değişikliklerinin bazı elemanların görünümlerini değiştirdiğini bilmekte 
fayda vardır: 
 
Örneğin, bazı kütüphane (veya GDL) objeleri farklı ölçeklerde değişik 
görünmektedirler. Bu objeler, ölçek değişimlerine duyarlı olacak şekilde farklı 
gösterim biçimleri ile donatılmıştır. Örneğin aşağıdaki objeler 1:100 ve 1:50 
ölçeklerinde farklı görünmektedirler.  
 

 

 

 

 
Ölçek= 1:100 Ölçek=1:50 

 
Aynı şekilde, ölçek değişikliklerinin etkisi ölçülendirme çizgileri, metinler, 
etiketler, semboller ve işaretler gibi elemanlarda görülür. Bu elemanlar ölçekli 
olarak meydana getirildiklerinde, bazı ölçek değişikliklerinde  görünürlüklerini 
yitirirler. Bu duruma karşı, ilgili elemanın geçerli ayarlarından sabit boyut 
seçeneği işaretlenebilir. Örneğin, aşağıda 1:100’de oluşturulan ölçülendirme 
çizgisi 1:50 için çok küçük görünmektedir. 
 

 

<   Ölçek=1:100 

Ölçek=1:50   > 
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Çizim ölçeği ve plot/yazdırma ölçeği birbirinden bağımsız tanımlanabilir. 
Örneğin ekranda çizim ölçeği 1:50 iken, plot ölçeği 1:100 ya da farklı bir 
ölçekte düzenlenebilir.   

 

 

Yazı ve etiket araçları ile oluşturulan 
metinlerin, yeni desen ve çizgi tiplerinin 
sabit boyutlu veya ölçekli olmaları, ilgili 
düğmelerine tıklanarak sağlanabilir. 
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GRİD ve SNAP İLE ÇALIŞMAK 
 
Grid ve Snap araçları çizim elemanlarını ekranda konumlandırmak için 
kullanılan yardımcı araçlardandır. Grid’ler ekranda genellikle silik renkli olan 
çizgiler, snap imlecin tanımlı aralıklara kilitlenmesini sağlayan bir düzenektir. 
Grid’ler sadece Kat Planı Penceresi’nde bulunurlar ve yazdırırken veya plot 
alırken geçerli ayarlar kullanıldığında çıktıda gözükmezler.  
 
NOT: Çıktı alırken grid çizgileri de gösterilmek istenirse, Dosya>Yazdır ile 

ulaşılan 2D Belgesini Yazdır iletişim kutusunda Grid’i yazdır 
seçeneğinin işaretli olması gerekir. 

 
Grid ve snap ayarlarını yapmak için Seçenekler menüsünden Gridler & 
Geriplan öğesi seçilir. Bu işlem sonucu aşağıdaki iletişim kutusu açılır: 
 

      
 
Çalışma Gridi: Ana ve Yardımcı gridlerden meydana gelir.  
 
1-Ana Grid: Çalışma alanına kılavuz çizgileri ekler. Bu çizgilere göre 
elemanlar konumlandırabilir veya ölçekleri sınanabilir. Boşluk kutusuna değer 
girilerek gridler arası mesafe saptanır. Yukarıda bu mesafe 1m olarak 
tanımlanmıştır. Gridler arasındaki mesafe yatay ve düşey olarak birbirinden 
bağımsız, projenizin ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı tanımlanabilir.  
 

1 2 

3 4 

5 

6 

8 

7 
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Grid’leri görünmez kılmak için iletişim kutusunun alt bölümünde bulunan  
ikinci düğmeye basılır. Kat Planındayken bu işlem klavyede F8 tuşuna basılarak 
veya Seçenekler menüsünden Grid Göster öğesi seçilerek de 
gerçekleştirilebilir. 
 
2-Yardımcı Grid: Ana grid’e yardımcı olarak eklenebilen ilave kılavuz 
çizgileridir. Hem ana grid, hem de yardımcı grid kısmında bulunan adımlar, ilgili 
gridin kaç tane tekrarı olacağını gösterir. Adımlar kısmında 0 yazılan 
koordinatta grid çizgisi gözükmez. Aşağıdaki örnekte ana ve yardımcı gridler 
birlikte kullanılmıştır: 
 

 

 
 

Ana Grid: 
1x1 m2’lik  

3 yatay 2 düşey  
gridden oluştur. 

 

 

Yardımcı grid: 
0,2x0,2 m2’lik  

2 yatay ve 2 düşey 
gridden oluştur 

 

 
3-Açılı grid: Grid çizgileri belirli bir açıda da meydana getirilebilirler. Binanın 
arsaya belirli bir açıda oturtulduğu durumlarda özellikle faydalıdır. Açılı grid, 
Döndürme Açısı kutusuna girilecek bir açı değeri vasıtasıyla oluşturulur. 
İstenirse burada açılı grid için X ve Y değerleri girilerek Yerel bir Orijin 
tanımlanabilir.  
 
Açılı grid’in görüntülenebilmesi için   simgelerinden ikincisinin seçili olması 
gerekir. Aynı düğmelere Koordinat Kutusu’ndan da kolayca ulaşılabilir. Dik 
ve açılı çalışma modları arasında geçiş, ilgili simgeye tıklayarak kolayca 
yapılabilir.  
 
Koordinat Kutusu’nda yer alan  düğmesi vasıtasıyla açılı grid ayrıca 
dinamik olarak da tanımlanabilir. Bu düğme seçilip aktif hale getirilir; ekran üzerinde 
başlangıç ve bitiş noktalarına tıklanarak bir açılı vektör oluşturulur. Bu vektörün açısı açılı 
gridin açısı olacaktır. İstenildiği takdirde bu işlem, biraz sonra gösterilecek teknikler 
kullanılarak, a kutusuna açı değeri girilerek sayısal olarak da gerçekleştirilebilir.  
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4- Snap Grid: Ekran üzerinde gözükmeyen ancak imlecin takip edebildiği bir 
grid sistemidir. Snap gridi diğer grid tiplerinde olduğu gibi gridler arasındaki 
boşluk tanımlanarak oluşturulur.  
 
5-Grid Snap: Farenin ekranda serbest bir şekilde veya gridleri takip ederek 
hareket etmesini sağlar. Gridler & Geriplan iletişim kutusu veya Koordinat 
Kutusu’nda yer alan üç simgeden biri seçilir. 
 

 

Çalışma Gridine Snap: Üçüncü simge olan çalışma 
gridine snap simgesi, imlecin, sadece, tanımlanmış 
çalışma gridi çizgileri birleşim noktalarında hareket 
etmesini sağlar.  

 

 
Snap Grid: Yukarıda anlatılan snap gridi aktif hale 
getirir. 
 

 

Grid Snap Kapalı: İmlecin tekrar serbest hareket 
edebilmesi için birinci simgeye  tıklanır. Klavyede s 
tuşuna basarak da diğer grid snap seçeneklerinden grid 
snap kapalı seçeneğine geçilebilir. 

 
6 , 7-Bu kısımda çalışma gridinde yapılan değişikliklerin bir önizlemesi yapılır. 
Önizleme alanında gösterilen grid sistemi  ve  araçlarıyla veya kutuya bir 
yüzde değeri girilerek büyültülüp ve küçültülebilir. 
 
8-Çalışma alanı geriplanı ve grid 
çizgilerinin renklerini değiştirmek için 
kullanılır. İlgili kutuya çift tıklanarak 
açılan renk paletinden bir renk seçilir. 
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SAYISAL DEĞERLER GİRMEK  
 
ArchiCAD’de sayısal değerler, kartezyen ve açısal koordinat sistemlerinde 
girilebilir. 
 
Kartezyen Koordinatlar 
 
Kartezyen koordinatlar yatay ve düşey koordinatlar yoluyla nokta 
konumlandıran dikdörtgensel bir sistemdir. Yatay değerler,  X ekseni, düşey 
değerler ise Y ekseni üzerinde yer alır. X ve Y eksenlerinin birleştiği noktaya 
orijin noktası denir. X ve Y eksenleri bu noktada 0,0’dır. Bu sistemde pozitif X 
değerleri orijinin sağında, pozitif Y değerleri ise orijinin üstünde yer alır. Bir 
koordinat noktası oluşturmak için bu noktanın X ve Y değerleri girilir.  
 
ArchiCAD’de sayısal değer girmek için önce sayı girilecek alanın harfi klavyede 
basılır (x, y, z, r, a), daha sonra ilgili kutuya sayı girilir. Sekme tuşu yardımıyla 
veya fare ile bir koordinat kutusundan diğerine kolayca geçilebilir. Sayısal 
değer girerken iki seçenek ile karşılaşılır: 
 

 

KULLANICI  

ORİJİNİ 
X Ekseni 

Y
 E

k
s
e
n

i 

4m 

- 

- 
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Kesin koordinatlar: Koordinat Kutusu’nda  delta  sembolü basılı 
olmadığında aktiftir. Bu seçenekte, çizimi oluştururken her nokta, x ve y 
değerlerinin 0 olduğu kullanıcı orijinine (proje orijini olarak da bilinir) göre 
hesaplanır.  
    
Duvar Aracı seçiliyken, x ve y kutularına yukarıda değerler girilip klavyede 
Enter tuşuna basılarak ilk nokta meydana getirilir. İkinci nokta için diğer x ve 
y değerleri girilip Enter tuşuna bir kez daha basılır ve duvar oluşturulur.  Bu 
yöntem her noktayı kullanıcı orijininden hesapladığı için kullanımı zordur . 
 

 
 
İlişkili koordinatlar: Koordinat Kutusu’nda yer alan delta simgesi basılı 
olduğunda aktif hale geçer. Bu seçenekte son tıklanılan nokta orijin noktası 
haline gelir ve istenilen uzaklıklar bu noktadan hesaplanır. Bileşenleri birbirleri 
ile ilişkili olarak yerleştiren bu seçenek daha hızlı çalışma imkanı verdiği için 
kesin koordinatlara göre daha fazla kullanılır. Bu kitapta bundan sonraki tüm 
örneklerde bu sistem tercih edilecektir. 

X Ekseni 

Y
 E

k
s
e
n

i 

ELEMAN 

ORİJİNİ 

4m 

- 

+ 

+ 

- 

KULLANICI  

ORİJİNİ 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



03. HASSAS ve DÜZENLİ ÇİZİM 
 

 

61 

Aşağıdaki örnekte başlangıç noktasına tıklandıktan sonra, duvarı tamamlamak 
için 4m olan duvarın uzunluğu x (yatay bir doğrultuda olduğu için) kutusuna 
girilmiştir. y için ise herhangi bir değer girilmesine gerek kalmamıştır. 
 
Örnek: Yanda ölçüleri verilen 
şekil adım adım ilişkili koordinat 
sistemi kullanarak oluşturulacaktır. 
Duvar Aracı’nda geometri metodu 
olarak sürekli duvar  seçilmiştir.  
 

 

   

 

x harfi yazılıp, -6 değeri 
girilir ve Enter tuşuna 
basılır.  

y harfi yazılıp, 6 değeri girilir 
ve Enter tuşuna basılır. 

    

  

 
x harfi yazılıp, 3 değeri girilir 
ve Enter tuşuna basılır.  

y harfi yazılıp, -4  değeri girilir 
ve Enter tuşuna basılır. 

    

- 

+ 
- 

+ 
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x harfi yazılıp, 3 değeri 
girilir ve Enter tuşuna 
basılır.  

y harfi yazılıp, -2 değeri girilir 
ve Enter tuşuna basılır. 

 
 
NOT: Sayısal değer girerken pozitif ve negatif işaretleri değerlerden önce 

veya sonra kullanılabilirler. Bu işaretlerin değerden sonra kullanmanın 
bir avantajı, değer girildikten sonra çizgi bitirilip komuttan çıkmadan 
başka işlemler ve düzenlemeler yapılmasına izin vermesidir. 

  
x ve y dışında CAD sistemlerinde üçüncü boyut için 
kullanılan z ekseni vardır. Bu eksen, elemanları düşey 
konumlandırırken kullanılır. 
  

 
İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek: 
 
1- Koordinat Kutusu üzerindeki  orijin simgesi seçilip, uzunluğu ölçülecek 
elemanın başlangıç ve bitiş noktasına tıklanır (Klavyede Alt+Shift tuşlarını 
kullanıp, tıklamadan, nokta üzerine imleci üzerine de aynı işi yapar).  
 
2- Daha sonra ikinci noktaya tıklanır. 
 
3- r kutusundan uzunluk okunabilir (ayrıca uzunluğu ölçülecek eleman yataysa, 
x, düşeyse, y kutuları da aynı işi göre). 
 

        

+ 
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Orijini tekrar eski yerine yerleştirmek için (proje orijini adıyla anılan yere) orijin 

simgesine çift tıklamak yeterlidir.  

 

NOT: r alanının da ilişkili koordinat sistemine göre 

çalışması için buradaki delta işaretine basılması 

gerekir. Aksi halde aşağıdaki durumlarla karşılaşılır: 

 

 

           
 

 

 

 
 

 
r‘nin yanındaki delta işareti pasif olduğunda kesin koordinat sistemi 

geçerlidir. Burada r noktaları orijinden olan en kısa mesafeye göre 

hesaplanır. 

 

  
 

 

r‘nin yanındaki delta işareti aktif olduğunda, tıklanan ilk nokta orijin olarak 

kabul edilip, bu noktadan itibaren uzaklık hesaplanır. 

 

r=5,00 

3,16 

0,0 

0,0 

r=2,24 
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Kutupsal Koordinatlar 
 
Bir noktayı, orijinden radyal (r) uzunluğu ve kutupsal açısına göre tanımlayan 
alternatif bir koordinat sistemidir.  
 
Bu sistemde, duvar veya çizginin uzunluğu girilen r ve açı değeri verilen a 
alanları önem taşımaktadır. Saat yönünde bir açı oluşturmak için girilecek 
değerden önce veya sonra – işareti eklenir. Saat yönünün tersi yönde açı 
oluşturmak için ise + işareti kullanılır. İşaret girilmeyen durumlar + olarak 
algılanır. 
 

  

 
Duvarı meydana getirmek için 
herhangi bir yere tıklanır ve fare, 
oynatılmadan bu nokta üzerinde 
bırakılır (dolu kalem). 

 
Klavyede r tuşuna basıp 3+ yazarak 
duvarın uzunluğu girilir. 

 

 
Bundan sonra iki olasılık söz konusudur:  
 

            
 
Klavyede a tuşuna basılır ve açı olarak 
40- girilip, Enter tuşuna basılarak 
işlem tamamlanır. 

 
Klavyede a tuşuna basılır ve açı olarak 
40+ girip ve Enter tuşuna basılarak 
işlem tamamlanır. 

SAAT YONÜ 

- 

SAAT YONÜ TERSİ 

+ 
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İlişkili Açı Oluşturma 
 
Bir elemanı bir başka elemana göre açısal konumlandırmak için kullanılır: 
 

    
Yeni eleman 
varolan elemanın 
bitiş noktasına 
tıklanıp  başlatılır. 
 

Fare kenar 
üzerinde, açının 
kopyalanabilmesi  
için hareket 
ettirilerek bırakılır  
(tıklanmaz).  

Klavyede r 
tuşuna basılarak 
yeni elemanın 
uzunluğu 4 
olarak saptanır. 

Klavyede a 
tuşuna basılıp 
35- yazılıp (saat 
yönünde hareket) 
ve Enter tuşuna 
basılır. 

 
FARE KISITLAYICILARI ve METOTLARI 
 
Fare proje için önemli olan bazı açılara göre kilitlenecek şekilde çizim 
yapılabilir. Fare tanımlı bir açı çevresindeyken ve Shift tuşuna basılınca bu 
açıya kilitlenir. Bu işlem sırasında Koordinat Kutusu üzerinde açı girilen alan 
olan a çevresinde bir çerçeve belirir ve açı değeri yer alır. Bu şekilde fare 
hareketini kısıtlayacak açılar, Seçenekler>Tercihler>Fare Kısıtlayıcıları & 
Metotları takip edilerek, iletişim kutusundan düzenlenir. Aktif olması istenen 
seçeneklerin yanındaki kutulara tıklanır. 
 
1-Yatay-düşey:  Klavyede Shift tuşuna basılır; fare X ve Y yönünde gridlere 
paralel veya dik olacak şekilde hareket ettirilerek 0˚, 90˚, 180˚ ve 270˚’lere 
kilitlenir. 
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2-Açılı Gride yatay-düşey: Yukarıdaki yöntem ile hemen hemen aynıdır. 
Ancak burada fare, ekrandaki açılı grid çizgilerini göz önüne alarak onlara dik 
veya paralel şekilde kilitlenir. 
 

    

 
3-Sabit Açı: Belirlenen bir açıda farenin kilitlenmesini sağlar. Örneğin bir 

duvar meydana getirirken daha önce tanımlanmış olan sabit bir açının 

yakınlarındayken ve klavyede Shift tuşu basılı tutulduğunda fare bu açıya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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kilitlenir. Aşağıdaki örnekte sabit açı 50˚ olarak yatay-düşey gride göre 

tanımlanmıştır. 

 

    
açı=50˚ açı=140˚ 

(50+90) 

açı=230˚ 

(270+50) 

açı=320˚ 

(270+50) 

 

Açılı Gride göre kutusuna tıklanırsa, Sabit Açı, açılı gride göre, tıklanmazsa, 

yukarıdaki gibi yatay-düşey gridine göre hesaplanacaktır. 

 

 
 

 

 

 

 

4-Özel: Bu seçenek bir önceki sabit açıya benzer. Çizimlerde kullanılabilecek 

ek yardımcı açısal kenetlenmelere olanak verir. Bu seçeneğin farklı bir özelliği 

İlişkili Yapılanma Metotları’ndan Dik Açı ve Paralel işleminde referans 

olarak kullanılan elemanın yatay düzlemle açısını özel açı kısmına 

kopyalamasıdır. Açı Ortay işleminde ise, açı ortay olarak oluşan elemanın 

yatay düzlemle açısı kopyalanır. 

50
˚ 
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5-İmleç Snap Mesafesi: Elemana piksel cinsinden ne kadar bir mesafeden 
snap yapılacağını belirler. 
 

  
mesafe 9 piksel mesafe 2 piksel 

 
6-Çizgi Çizme: Çizgi çizme yöntemini belirler. 
 
Standart: Bu yöntemde çizgi oluşturmak için çizginin başlangıç noktasına 
tıklanır, fare basılı tutulup çizginin uzunluğu belirlendikten sonra bırakılır.  
 
CAD-gibi: Yaygın olarak kullanılan bu yöntemde ise çizginin başlangıç 
noktasına tıklanır; uzunluğunu tanımladıktan sonra bitiş noktasına tekrar 
tıklanır.  
 
İMLEÇ SNAP ŞEKİLLERİ 
  
Burada yer alan araçlar elemanları, başka elemanlara göre konumlandırırken 
yardımcı olurlar. İmleç snap araçları, herhangi bir vektör çizilmeye 
başlandığında, klavyede Shift tuşuna basılarak aktif hale geçerler. Fare 
hareket ettirilerek snap yapılacak elemana tıklanır. Geçerli seçenek dik açıdır. 
İmleç snap seçenekleri arasında geçiş yapmak için fare kullanılabilir veya 
klavyede Shift tuşu seçili iken aynı anda Q tuşuna basılır. İşlem 
tamamlandıktan sonra imleç kenetlenmesi yine ilk, dik açı pozisyonuna döner. 
Mevcut olasılıklar şunlardır:   
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Yukarıdaki duvar uzatılıp/büzülürken, fare, mevcut bir duvara farklı şekillerde 
snap edilmiştir. 
 
ÇİZİM YÖNÜNÜ KİLİTLEMEK 
 
Fare imlecinin hareket yönü klavyede Alt tuşu ve x, y, a, veya r’den birine 
aynı anda basarak kilitlenebilir. Koordinat Kutusu’nda harfi seçilen alanın 
çevresinde, farenin bu yönde kilitlendiğini gösteren bir çerçeve belirir.  
 
x koordinatı kilitlendiğinde, fare sadece düşey, y koordinatı kilitlendiğinde ise 
yatay hareket eder. Sayısal bir açı değeri girilerek veya fare yardımıyla açısı 
oluşturulan a kilitlendiğinde, fare sadece kilitlendiği açıda ileri geri hareket 
eder. r kilitlendiğinde, eleman, uzunluğu sabit kalacak şekilde 360˚ kendi 
çevresinde döner.  
 

  

ALT + x 
X aksı kilitlenmiş, duvar sadece Y aksı 

yönünde hareket edebiliyor. 

ALT + y 
Y aksı kilitlenmiş, duvar sadece X aksı 

yönünde hareket edebiliyor. 
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ALT + a 
duvar özel bir açıda kilitlenmiş ve 

hareketini sadece bu yönde 
gerçekleştirebiliyor. 

ALT + r 
duvar belli bir uzunluğa kilitlenmiş; bu 

uzunlukta 360˚ çevresinde 
dönebiliyor. 

 
Kilidi kaldırmak için kilitlerken kullanılan aynı tuşlara veya kilitlenmiş alandaki 
küçük çerçeveye tıklanır.  
 
KATMANLAR İLE ÇALIŞMAK 
 
Katmanlar çizim bileşenlerinin düzenli bir şekilde kayıt edilmesine ve aranılan 
bilgiye kolayca ulaşılmasına imkan veren yardımcı araçlardır. Katmanlar 
sayesinde, içerdiği elemanların sayısının çokluğu nedeniyle giderek 
karmaşıklaşan projelerde bir kısım bilgiler geçici bir süre görünmez hale 
getirilebilir ve projenin odaklanması  gereken bir bölgesinde yoğunlaşılabilir. 
Örneğin aşağıdaki projede ölçülendirme ve yazı katmanları görünmez hale 
getirilmiştir. 
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Katmanları, her birisinin üzerinde farklı bilgiler bulunan karbon kağıtları olarak 
düşünmek de mümkündür. Bu karbon kağıtlar bir araya gelerek projeyi 
oluştururlar. 
 

 

Bir elemanın bulunduğu katmanı 
anlamak için elemanı seçmek ve 
Bilgi Kutusu’ndaki katman 
bilgisini okumak gerekir. Buradaki 
ok işaretine tıklanarak tüm mevcut 
katmanlar görülebilir. Kapalı ve 
açık göz sembolleri katmanın 
görünür olup olmadığını 
göstermek, kilit sembolü ise 
katmana ait elemanlar üzerinde 
düzenleme işlemini engellemek 
amacıyla kullanılır. Onay işareti ise 
hangi katmanın aktif olduğunu 
gösterir.  

 

 
 
Yeni bir katman yaratmak, varolan bir katmanı silmek, kilitlemek, görünmez 
kılmak vb. işlemler Katman Ayarları iletişim kutusundan yapılır. Bu iletişim 
kutusuna ulaşmanın en kolay yolu Bilgi Kutusu’nda görünen  simgesine 
tıklamaktır. Alternatif olarak Seçenekler menüsü altında yer alan Katman 
Ayarları öğesi seçilebilir veya klavyede Ctrl+L tuşlarına aynı anda basılabilir. 
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1-Bu kısımda mevcut katmanların tümü sıralanır. Katman Adı bölümünde 

katmanın adı bulunur. Katman için bir Uzantı varsa, bu bilgi burada gözükür. 
Çalışılan katmanları dış/iç gibi adlandırmak daha sonra görüntüleme ve 
rendering işlemlerinde kolaylık sağlar. Bir katmana uzantı aşağıdaki gibi 
eklenebilir: 
 

 
 

 
Katman Ayarları iletişim kutusunda yer alan bazı simgeler ve işlevleri şöyledir: 
 

 Bu düğme, aynı uzantıya sahip katmanları gruplayarak 
gösterir. 
 

 Bu simge, sadece, imlecin üzerinde olduğu uzantı tipindeki 
katmanları göstermek için kullanılır. Simgenin üzerine bir kez 
daha tıklayarak tüm katmanlar görünür hale getirilebilir. 

 

 Bu simge, katmana ait elemanların kesişim grup numarasını 
gösterir. Farklı grup numarasına sahip elemanlar birbiri ile 
birleşmezler.  

1 

2 

3 

4 

6 

7 8 9 10 
5 
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 Bu simge, katmanın kilitli olduğunu,  simgesi katmanın kilitli 
olmadığını gösterir. Kilitli katmana ait eleman(lar) üzerinde 
değişiklik yapılamaz. 

 

 Bu simge, katmanın içeriğinin görünebilir,  simgesi ise 
katman içeriğinin gizli olduğunu gösterir.  

                

 Bu simge katmana ait eleman(lar)ın 
3D Penceresi’nde katı model veya 
çerçeve olarak sadece dış 
konturlarının görünmesini sağlar. 
Özellikle üçüncü boyutta hem katı 
modelleme, hem de çerçeve 
görüntüyü birleştiren görünüşlerde 
kullanılabilir. Katman Ayarları’nda 
kolon ve duvarları çerçeve olarak 
tanımlanmış bir bina aşağıdaki 
gibidir:  

 

 
2-Yeni bir katman yaratmak: Bu iş için Yeni düğmesine tıklanır. Açılan 
kutuda yeni katmanın ismi girilerek Tamam düğmesine basılır.  
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Mevcut bir katmanı silmek ve adını değiştirmek: Silinecek katman 
bulunur ve seçilir. Daha sonra Sil düğmesine tıklanır. Bu işlem geri 
alınamayacak bir işlem olduğu için dikkat edilmesi gerekir. Katman ayarları 
kutusunda Tamam düğmesine basıldığında uyarı mesajı çıkar. Yine de sil 
düğmesine basılarak onay verilebilir veya süreç Vazgeç ile iptal edilebilir. 
 

 
 

 
Mevcut bir katmanın adını değiştirmek için adı değiştirilecek katman seçilir. 
Katman adlarını gösteren kutunun altındaki alana yeni katman adı girilir. 
Örnek: 
  

 
 

3-Hepsini Seç düğmesi tüm katmanları seçmeye yarar. Bu sayede seçilen 
tüm katmanlar üzerine istenilen işlemler aynı anda yapılabilir. Hepsinin 
seçimini geri al düğmesi ise seçili olan tüm katmanları seçili olmaktan 
çıkartır. 

 
4-Kilitle düğmesi seçili katmanları kilitler. Kilitli olan katmanların içerikleri 
gözükse de üzerlerinde değişiklik yapılamaz. Daha önce de belirtildiği gibi kilitli 
katmanlar  simgesiyle gösterilir. Kilitli eleman üzerinde değişiklik yapılmak 
istendiğinde aşağıdaki mesaj çıkar: 
 

 
Kilitli bir katman, Bilgi Kutusu’nda italik 
karakterlerle gösterilir: 
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Kilidi Aç düğmesi kilitli katmanları tekrar açmaya yarar. Açık katmanlar  
simgeleriyle gösterilirler. Kilit simgeleri üzerine tıklayarak da katmanları 
kilitlemek veya açmak mümkündür: 
 

 
 
5-Göster seçili katmanların içeriğinin görünebilir hale gelmesini sağlar. Bu 
sayede bu katmanlar üzerinde tekrar çalışmak mümkün olur. Görünen 
katmanlar için  simgesi kullanılır. 
 
Gizle düğmesi seçili katmanları ekranda görünmez hale getirir. Büyük, 
karmaşık projelerde, istenilen bilgilere daha hızlı ulaşmak ve daha kolay çizim 
yapmak amacıyla katmanlar zaman zaman saklanır. Gizli katmanlar,  
simgesiyle gösterilir. Göz işaretinin üzerine tıklayarak da bir katmanı görünür 
veya gizli kılmak olasıdır. 
 
6-Katman Kombinasyonu Adı alanı çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 
katman setleri tanımlamaya yarar. Bu setlerde hangi katmanın kilitli ve saklı 
olacağı belirlenir. Örneğin sadece tesisat/donanım ile ilgili veya taşıyıcı sistem 
ile ilgili katmanların gösterilmesi istendiğinde bunun ile ilgili katman setleri 
tanımlanabilir. Bu setlerde çizimdeki tüm katmanlardan hangi katmanların 
görünür, hangilerinin saklı, hangilerinin kilitli veya açık olacağı belirlenebilir.  
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Katman Kombinasyon Adı alanında geçerli olarak tanımlanmış katman setleri 
de bulunur. Bu setlerden herhangi biri üzerine tıklandığı takdirde sağ 
çerçevede bu set içinde yer alan katmanların hangilerinin kilitli/açık ve 
görünür/saklı olduğu sağ çerçeveden görüntülenebilir. 
 
Bu işlemin tersi yapıldığında ise, yani sağ çerçevedeki katmanlardan herhangi 
biri üzerine tıklanıldığında, tıklanmış olan katmanın, soldaki hangi katman 
kombinasyonlarında yer aldığı belli olur. Katman kombinasyonlarında bulunan 
onay işareti bu katmanın o set içinde açık/kilitli ve görünür/saklı olup 
olmadığını gösterir. Örneğin Dış Duvarlar katmanı Sadece 2D Elemanlar 
katman kombinasyonunda açık (kilitli değil) ancak gizlidir; Sadece 3D 
Elemanlar kombinasyonunda hem açık, hem de görünebilirdir.  
 

 
 
7-Mevcut katman kombinasyonlarına yenilerini eklemek mümkündür.  Bunun 
için ilk yöntem yeni katman kombinasyonunun yapısına göre mevcut 
katmanlara ait  bilgilerini ayarlamak ve daha sonra Yeni düğmesine 
basmaktır. Bir başka yol ise düşünülen kombinasyona yakın mevcut bir 
kombinasyonu seçerek bunun üzerinde düzenlemeler yapmak ve daha sonra 
Yeni düğmesine basmaktır. 
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Varolan katman kombinasyonları Seçenekler menüsü altında Katman 
Kombinasyonları adlı alt menüsünden de görüntülenebilir: 

 

8-Mevcut bir katman 
kombinasyonu üzerinde 
yapılan değişiklikleri 
etkinleştirmek için Güncelle 
düğmesi kullanılır. 
 
9-Mevcut bir katman 
kombinasyonunu silmek için 
bu set seçilir ve Sil düğmesine 
basılarak silinir.  
 

10-Yazdır düğmesi, 
katmanları, bulundukları 
katman kombinasyonları 
altında gruplayacak 
şekilde yandaki gibi 
yazdırır. 
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Bir elemanın katmanını değiştirmek 
 
Bir eleman seçiliyken Bilgi Kutusu‘nda katman bilgisi kısmında açılan 
menüden başka bir katman adı seçilirse, eleman bu yeni katmana atanır. 
 

 
 
“ArchiCAD Katmanları” katmanı 
 
Bu katman kilitlenemeyen, silinemeyen ve görünmez kılınamayan bir 
katmandır. Katman tanımları eksik olan elemanları bulundurur; bunun dışında 
normal bir katman gibi elemanlar eklenebilir. 
 
Etkin katman 
 
Seçenekler menüsü altında bulunan Etkin Katman öğesi seçildiğinde 
aşağıdaki pencere açılır. Bu pencerede katman atamalarının neye göre 
yapılacağı belirlenir. 
 

 
 
Katmanları tek tek ayarla, her bir farklı yapı elemanı için otomatik olarak 
farklı bir katman yaratır. Tüm eleman tipleri için tek bir etkin katman 
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seçeneği ise tüm elemanları, değişiklik yapılmadıkça aynı katman üzerine ekler. 
Yapı elemanı değişse de katman adı aynı kalır. 
Hızlı Katmanlar 
 
Seçenekler menüsünde, kendi alt menüsü olan bu seçenek,  katmanlarla ilgili 
bir takım işlemi hızlı bir şekilde yapmak için kullanılır. Ayrıca Pencere>Palet 
Görünümü’nden de aynı işlevi gören Hızlı Katmanlar paletine ulaşılabilir. 
 

 
 
1-Göster/Gizle görünür katmanları gizler, gizli katmanları görünür kılar. Aynı 
şekilde Kilitle/Kilidi Aç kilitli katmanları açar, açık katmanları kilitli hale 
getirir.  
 
2-Seçili olan elemanlara ait katmanları gizler, kilitler veya kilidini açar. 
 
3-Seçili olan elemanlara ait katmanlar dışındaki katmanları gizler veya kilitler. 
Hiçbir eleman seçili değilse tüm katmanları gizler veya kilitler.  
 
4-Yapılan işlemi geri alır veya tekrarlar. 
 
 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 
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