
07. Pencere ve Kapı Araçları 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Pencere/kapı geçerli ayarları ile çalışmak 
• Pencere/kapı geometri metotları ile çalışmak 
• Pencere/kapı yapılandırma metotları ile çalışmak 
• Köşe pencereleri ile çalışmak 
• Pencere ve kapıları düzenlemek  

 

 

Pencere ve Kapılar ArchiCAD’in obje/nesne kütüphanesinin üyeleridir ve 
kullanım sırasında bu kütüphaneden çağrılırlar. Pencere ve kapılar için 
geometri ve yapılandırma metotları büyük ölçüde aynıdır. 
 
Hem pencereler, hem de kapılar projelere kendi başlarına eklenemezler.  
Bir duvar üzerinde veya çatı penceresi söz konusu olduğunda ise çatı 
üzerinde yer almaları gerekir. Pencereler ve kapılar yerleştirildikleri 
elemanlar ile birlikte hareket ederler. örneğin, bir duvar kaydırıldığında, 
içermiş olduğu pencereler de onunla birlikte yer değiştirir.  
 
ArchiCAD, kullanıldıkları yerlere göre pencereleri üç farklı gruba ayırır ve 
her bir gruba ulaşabilmek için Araç Kutusu’nda ayrı bir simge bulundurur: 
 

 
Çatı veya köşe penceresi olmayan tüm pencereleri kapsar. 
 

 

 
Çatı penceresi oluşturmaya yarar (Bu pencereler Çatı Aracı 
konusunda incelenecektir). 
 

 Duvar köşelerinde köşe penceresi yaratır. 

 

Kapılarla ilgili işlemler ise yine Araç Kutusu’nda bulunan  simgesi ile 
gerçekleştirilir. 
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PENCERE/KAPI GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 

 simgesine çift tıklanarak Pencere Geçerli Ayarları iletişim kutusuna erişilir: 

 

 
 

Köşe penceresi, çatı penceresi ve kapı ayarlar iletişim kutuları yukarıdaki 

iletişim kutusu ile büyük benzerlik gösterir. Bu yüzden bu araçların geçerli 

ayarları iletişim kutuları ayrı ayrı incelenmeyecektir. 
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A-ArchiCAD, obje kütüphanesinde pencereleri türlerine göre gruplanmış 
olarak klasörler halinde sunar. İstenilen pencere türünü bulmak için uygun 
klasör adına tıklanıp alt klasörlerine bakılır.  
 

 
 
B-Klasörü seçilen pencerelerin küçük resimlerini sunar. Burada üzerine 
tıklanan pencere seçilmiş olur ve sağ taraftaki panellerde bu objenin farklı 
özellikleri listelenir.  
 

 
 
C-Eğer aranılan pencere kütüphanede mevcut değilse, Diğer Pencere 
Yükle açılır menüsüne tıklanılarak diğer klasörlerden objeler çağrılabilir; 
kütüphane yöneticisi açılıp başka bir kütüphane yüklenebilir veya yerel bir 
bilgisayar ağından LAN’dan ve FTP sitelerinden obje transfer edilebilir.  
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1-Önizleme ve Konumlandırma Paneli: Seçilen objenin önizlemesini 
yapmaya ve çizimde konumlandırmaya yönelik öğeleri içerir. 
 

 
 
1A-Burada objenin farklı görünüşleri için önizleme yapılır. 
 

   
Bu simge, objenin plan 
görünüşünü gösterir. 

Bu simge, objenin ön 
görünüşünü görüntüler. 

Bu simge, objenin 
aksonometrik 

perspektifini gösterir. 

   
Bu simge, objenin 

renklendirilmiş 
görünüşünü gösterir. 

Bu simge, objenin 
render edilmiş halini 

görüntüler. 

Bu simge, varsa, obje ile 
ilişkili metin bilgisini 

gösterir. 
 
1B-Pencere ve kapı geometri metotları, pencere veya kapının duvara hangi 
noktasından konumlandırılacağına belirler. Birinci simge pencere/kapının 
merkezini, ikinci simge ise köşesini tutma noktası olarak alır. Geometri 
metotlarıyla ilgili detaylı bilgi ilgili başlık altında aşağıda incelenmiştir. 

1A 

1B 

1C 
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1C-Pencere veya kapı oluştururken duvar içindeki konumunu belirlemek 
için buradaki yapılandırma metotları kullanılır. Bu metotlar hakkında geniş 
bilgi aşağıda ilgili başlıkta sunulmuştur. 
 
1D-Boş Açıklık: Pencere veya kapı doğraması olmayan açıklıklar yaratmak 
için kullanılır.  
 

 

 
2-Parametreler Paneli 
 

 
 
Bu panelin sağında yer alan kutularda pencere/kapının ölçüsel bilgileri 
gösterilir. Açıklığın genişliği, yüksekliği, açıklığın üst noktasının duvarın 
tabanından yüksekliği ve denizlik yüksekliği buradaki kutularda yer alır. Bu 
kutular içine yeni değerler girilerek, pencere veya kapının ölçüsü 
değiştirilebilir. En altta yer alan kutuya kör döşeme kalınlığı girilir. Bu 
verilen değer, kat seviyesinden ölçülen denizlik/başlık yüksekliğine eklenir. 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



ARCHICAD 9 İLE KOLAY MİMARİ MODELLEME ve GÖRSELLEŞTİRME 

 

 

142 

Seçilen objeye ilişkin bir takım ilave parametreler de mevcuttur. Buradaki 
parametrik özellikler GDL programlama dili kullanılarak objelere atanmıştır 
ve hemen her obje için farklılık gösterir. Parametreler değiştirilmek 
istendiğinde ilgili parametrelerin ucundaki oklara tıklanır; daha sonra değer 
girilir veya mevcut seçenekler arasından bir tanesi seçilebilir. 
 

 
 

 
 
 
3-Pencere/Kapı Tipi için Özel Ayarlar Paneli: Burada seçilen pencere 
ve kapı türü ile ilgili özel ayarlar bulunur. 
 

 
 
Ayarlar açılır menüsünden işaretlenen öğeye göre panelin içeriği değişir. 
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4-Kat Planı Paneli: Kat planında pencere ve kapıya ait dış çizgi tipi, 

kalem rengi/kalınlığı burada düzenlenir. Yeni düzenlerin işleme tabi 

tutulabilmesi için pencere/kapı için önceden tanımlı bu niteliklerin etkisiz 

yapılması gerekir. Bunun için Sembol Çizgi Tipleri Kullan ve Sembol 

Renklerini Kullan kutularına tıklayıp onay işaretler kaldırılır. 

 

 

 
 

5-Kesit Paneli: Pencere/kapıdan geçen kesitler için desen dış çizgi kalem 

rengi/kalınlığı, desen rengi, ve desen geriplan rengi bu panelden 

düzenlenir. 
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6-Model Paneli:  
 

 
 
6A-Pencere veya kapılar için yüzey malzemesi belirlemek için kullanılır. 
Burada belirlenen malzemenin geçerli olması için Objenin Malzemelerini 
Kullan kutusuna tıklanılıp onay işaretinin kaldırılması gerekir. 
 
6B-Duvarda yer alan pencere/kapı açıklığı için malzeme seçmeye yarar. 
Duvar Kenarı ile Aynı seçeneği duvar kenarı için seçilen malzemeyi 
açıklığa da atar. Duvar Yanı ile Aynı seçeneği duvar iç ya da dış yüzeyi 
için seçilen malzemenin pencere/kapı açıklığı için atanmasını sağlar. 
Duvarın iki yüzü farklı malzemeye sahipse, açıklığın iç ve dış kenarı da iki 
ayrı malzemeden oluşacaktır. 
 
6C-Eğrisel duvarlarda açıklık kenarı malzemesinin bir düz çizgi veya eğrisel 
çizgi boyunca gözükmesini sağlar. 

6B 

6C 

6A 
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7-Niş Paneli: Denizlikli ve nişli pencerelerde kullanılır. Denizlikli 
pencerelerde sadece pervaz derinliği değiştirilebilir. Nişli pencerelerde ise 
tüm seçenekler aktiftir. Bu panel vasıtasıyla nişin yatay ve düşey boyutları 
ile ilgili düzenlemeler yapılır. 
 

 
 
8-Ölçülendirme İşareti Paneli: Pencere ve kapı ölçülendirilmesi için 
kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8A-Pencere ve Kapı için ölçülendirme işaret türü seçtirir. İşaret Yok 
seçeneğine tıklanırsa ölçülendirme işareti eklenmez.  

8A 

8B 

8C 

8D 

8E 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



ARCHICAD 9 İLE KOLAY MİMARİ MODELLEME ve GÖRSELLEŞTİRME 

 

 

146 

8B-Ölçülendirme çizgisi için kalem rengi/kalınlığını belirler. 
 
8C-Ölçülendirme metni yazı tipi, yazı tipi büyüklüğü, vurgulama şekli, dili 
ve ölçülendirme işareti boyutu burada belirlenir. 
 
8D-Ölçülendirme işareti ve metni ile ilgili düzenlenebilecek ilave 
parametreler bulundurur. 
 
8E-Ölçülendirme işaretinin bir önizlemesini gösterir. 
 
9-İşaret Ayarları Paneli: Sadece, Ölçülendirme İşareti Paneli’nde KP 
İşareti seçildiğinde aktif hale geçer. Burada ölçülendirme işaretinin biçimi, 
konumu ve bileşenleri ile ilgili ilave çeşitli ayarlar bulunur. 
 

 
 
PENCERE/KAPI GEOMETRİ METOTLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Pencere ve kapı geometri metotlarına yukarıdaki gibi araç geçerli ayarları 
iletişim kutusundan veya Bilgi Kutusu’ndan erişilebilir. Burada 
pencere/kapının bir duvar üzerine merkez veya köşe noktasından 
yerleştirilmesini sağlayan iki geometri metodu bulunur. 
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 merkez noktası 
 

 

 
 

 

 

Pencerenin yerleştirileceği 
nokta üzerine tıklanır. Bu 
noktanın kılavuz çizgisi 
üzerinde olması zorunlu 
değildir.    

Pencere duvara orta 
noktasından yerleştirilir. 
Tıklamadan sonra bir göz 
işareti çıkar. Görüleceği 
gibi fare yukarı aşağı 
hareket ettirildiğinde göz 
işareti de konumunu 
değiştirir. 

Fare aşağıdayken 
tıklandığında pencere 
duvarın alt kenarına 
yerleştirilir. 

 

 
Pencereden farklı olarak kapı oluştururken göz işareti ile yapılan son 
tıklamada farenin sağda veya solda olması kapının açılış yönünü değiştirir. 
Örnek: 
 

Araç Kutusu’ndan  simgesine çift tıklanılarak açılan Kapı Geçerli 
Ayarları iletişim kutusunun sol çerçevesinde, Ahşap-Plastik 
Kapılar>Ahşap İç Kapılar alt klasöründe bulunan K1 isimli kapı seçilir. 
Kapı açılış yönü için olası alternatifler şu şekildedir: 
 

 
 

 

  
 

Duvarda kapının yer 
alacağı nokta üzerine 
tıklanır. 

Kapının duvarın üst kenarında yer alması için fare 
duvarın üstündedir. Görüleceği gibi göz işareti ile 
tıklanılan yer kapının açılış yönünü belirler. 
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 köşe noktası 
   

 
 

 
Pencerenin yerleştirilmesi düşünülen 
nokta üzerine tıklanır. 

Bu defa çift göz işareti çıkar. Bu işaret, 
fareyi sola veya sağa kaydırarak 
pencere/kapının hangi köşesinin 
tıklanan noktaya oturtulacağını 
belirlemek için kullanılır.  

 
 

 

 

 

 

Fare sola kaydırılıp tıklandığında 
pencere duvara sağ köşesinden 
yerleştirilmiş olur. Ardından tek göz 
işareti çıkar. Daha önce de anlatıldığı 

gibi bu göz işareti, pencere/kapının 
duvarın hangi kenarına hizalanacağını 
belirlemek için kullanılır. 
 

Bir önceki adımda fare, alt kenara 
doğru hareket ettirilip tıklandığında 
yukarıdaki sonuç elde edilir. 

 
NOT:  
 

Köşe noktası olarak tıklanılan nokta iki duvarın birleştiği bir noktaysa, 
çift göz işareti fare ile hareket ettirildiğinde, pencere bir duvardan 
diğerine geçer. Tıklandığında, bulunduğu duvarda oluşur. 

 
 
PENCERE/KAPI YAPILANDIRMA METOTLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Pencere ve kapı yapılandırma metotlarına pencere veya kapı geçerli ayarları 
iletişim kutusunda erişilir. Burada yer alan üç metodun kullanımı şu 
şekildedir: 
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 kenar pencere 
 
Pencere/kapı duvarın seçilen kenarına yerleştirilir. Bu metotta pencere veya 
kapı, göz işaretinin seçileceği kenara iliştirilir. Yukarıdaki örnekte bu yöntem 
kullanılmıştır. Pencere/kapı duvar kenarına dayandığı için bu metotta için 
denizlik ayarı yapılmasına gerek yoktur. Zaten bu özellik kenar metodunda 
pasiftir. 
 

 
 

 denizlikli pencere 
 
Bu metot pencere ya da kapıyı duvar kenarından belirlenen bir mesafe 
kadar uzağa yerleştirir. Göz işaretinin yönü hangi kenardan denizlik 
ölçüsünün alınacağını belirler. 
 

   

 
Denizlik ile ilgili uzaklık ölçüsü niş derinliği kutusundan ayarlanabilir. 
 

 

 nişli pencere 
 
Bu metot ile pencere/kapı bir niş içine oturtulur. Göz işaretinin yönüne göre 
bu niş oluşturulur. Nişin konumu için niş derinliği kutusu kullanılır. 
 

    

 
KÖŞE PENCERELERİ İLE ÇALIŞMAK 
 
İki duvarın birleştiği köşelere yerleştirilen pencerelerdir. Duvarın bir 
köşesinde yaratılan pencere, diğer tarafta tekrarlanır. Köşe pencereler Araç 
Kutusu’nda  simgesi seçilerek yaratılır. Kullanılacak pencere türü Köşe 
Penceresi Ayarları iletişim kutusundan seçilir. 
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Köşe noktasına  yakın 

bir yerine tıklanır. 

 

Göz işareti, pencereyi 

duvarın hangi kenarına 

yerleştirileceğini 

gösterir. Burada göz 

işareti üstte olacak 

şekilde tıklanmıştır. 

Pencere, duvarın 

köşesinin iki tarafında da 

tekrarlanır.   
 

 

PENCERE VE KAPILARI DÜZENLEMEK 

 

Düzen menüsündeki düzenleme komutları kapı ve pencereler için de 

kullanılır. 

 

Seçim Yapmak: Pencere veya kapı seçmek için Kat Planı veya 3D 

Penceresi’nde açıklığın herhangi dört köşesi veya orta noktasından birisi 

üzerine tıklanır. Alternatif olarak Hızlı Seçim simgesi belirdiğinde de seçim 

yapılabilir. 

 

 

 

 

 

Silmek: Klavyede Delete tuşuna basılarak seçili olan pencere veya kapı 

kolayca silinebilir. Silme işleminden sonra pencere/kapı duvarın üzerinden 

çıkartılacak, ancak duvar silinmeyecektir. 
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Kaydır: Kaydırma işlemi yatay düzlemde şu şekilde gerçekleşir: 
 

 
Kaydırılacak pencere/kapı seçilir; sağ 

tıklanılıp Kaydır komutu seçilir.. 
 

 
Kaydırma işleminin gerçekleşeceği ilk 

nokta tıklanarak belirlenir. 

 

 
Fareyle veya Koordinat Kutusu’na X 
değeri girerek objenin yeni konumu 

belirlenir 

 

 
Yeni yeri kesinleştirmek için tıklanır. 

 

Kaydırma işlemi düşey düzlemde ise şöyle gerçekleşir: 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pencere/kapı Kat Planı veya 3D 
Penceresi’nde seçilir. Bilgi Kutusu 
paletindeki b değeri arttırılır. 

Görüldüğü gibi pencere düşey olarak 
kaydırılmıştır. 

 
Eğrisel duvarda pencere/kapı sürüklenmek istendiğinde bulunduğu duvarın 
dairesinin yarı çapı içinde hareketini gerçekleştirir. Yer değiştirme, açısal 
olarak, Koordinat Kutusu’nda a alanına açı değeri girilerek kontrollü 
gerçekleştirilebilir. 
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Çoğaltmak 
 
Pencere/Kapıdan istenen uzaklıkta ilave kopyalar yaratır. 
 

 
 

Çoğaltılacak pencere seçilir. Düzen menüsünden Çoğalt komutuna 
tıklanır. Yayarak düğmesini seçilir ve boşluk olarak 1,5 m tanımlanır.  

 

 
 

Çoğaltma, başlangıç noktasına tıklandıktan sonra fare sürüklenerek her 
1,5m ilerlediğinde, seçilen objenin bir kopyası yerleştirilir. 
 

 
 

Son noktaya tıklanıp işlem tamamlanır. 
 
Uzatmak/Büzmek 
 

 

 
 

 

 

  
Pencere/Kapı seçilir ve Düzen 
menüsünden Uzat/Büz komutuna 
tıklanır. 

Uzatma/büzme başlangıç ve bitiş 
noktalarına tıklanır. 
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Simetri Almak 
 
Genellikle kapının, bulunduğu duvar kenarındaki açılış yönünü değiştirir. 
 

   
Pencere/kapı seçilir, sağ 
tıklanıp Simetri Al 
komutuna seçilir. 
 

Kapı açıklığının orta 
noktasını bulmak için 

 Özel Noktası 
Metodu ile 

 
ayarlanmış bir şekilde 
tıklanır. 

Kapının konumu 
değiştirilmeden açılış 
yönü değiştirilmiştir. 

 
Döndürmek  
 
Kapının hem açılış yönünü hem de duvarda yerleştirildiği kenarı değiştirir. 
 

  
Kapı seçilir ve sağ tıklanıp Döndür 
komutuna tıklanır. 

Kapının konumu ve açılış yönü 
değişmiştir. 

 
Ters Çevirmek 
 
Sadece kapılarda geçerli olan bu komuta Kapı Geçerli Ayarları iletişim 
kutusunda Önizleme ve Konumlandırma panelinden ulaşılabilir. 
 

 
 
Bu işlem kapının duvardaki konumunu koruyarak açılış yönünü tersine 
çevirir. 
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 Kapı seçilir ve kapı 

ayarları iletişim 
kutusunda Ters Çevir 
düğmesine tıklanır. 

Kapı açılış yönü tersine 
çevrildi. 
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