
10. Döşeme Aracı 
 

 
Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Döşeme oluşturmak 
• Döşeme kotu ve kalınlığını tanımlamak 
• Döşeme şeklini değiştirmek 
• Döşeme üzerine boşluk açmak 
• Farklı şekillerden döşeme yaratmak 
• Döşeme geçerli ayarları ile çalışmak 
• Yerçekimi araçları ile çalışmak 

 
 
Döşemeler katları birbirinden ayıran yapı elemanlarıdır. Döşeme Aracı 
Araç Kutusu üzerinde  simgesi ile temsil edilmektedir.  
 
DÖŞEME OLUŞTURMAK 
 
Döşeme oluşturmak için üç geometri metodu mevcuttur. Bu metotlara Bilgi 
Kutusu’ndan ulaşılabilir. 
 
 

 Poligon Yöntemi 
 
Bu yöntemde döşemeyi meydana getiren noktalar tek tek tanımlanır. Bu 
noktalar serbest olarak veya Koordinat Kutusu’na her kenarın X/Y 
değerleri ve açıları girilerek saptanabilir. Son nokta, ilk nokta ile 
birleştirildiğinde döşeme tamamlanır. Alternatif olarak bu birleşim, son 
noktaya çift tıklayarak veya Kontrol Kutusu’nda Tamam düğmesine 
basarak da gerçekleştirilebilir.  
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 Dikdörtgen Yöntemi  
 
İlk nokta tanımlandıktan sonra fare diyagonal yönde ilerletilerek dikdörtgen 
tanımlanır. Burada Koordinat Kutusu’na X/Y değerleri girilerek de ölçekli bir 
şekilde döşeme oluşturulabilir. 
 

        
 
 

 Açılı Dikdörtgen Yöntemi 
 
Bu yöntem meydana getirilecek dikdörtgenin bir yüzüne ait uzunluk ve açı 
tanımlanarak yukarıdaki yönteme benzer bir şekilde döşeme oluşturulur. 
 

   
 
 
 
DÖŞEME KOTU VE KALINLIĞINI TANIMLAMAK 
 
Döşemenin kalınlığı ve kotu Bilgi Kutusu’ndaki (t) ve (b) kutularına değer 
girilerek saptanır. T (Top) döşemenin üst kotuna, B (Bottom) ise alt kotuna 
karşılık gelir. Bu ikisi arasındaki fark döşemenin kalınlığını gösterir. 
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DÖŞEME ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK 
 
Çizilen döşemenin kenar ve seçim noktalarına tıklanarak şeklinin 
değiştirilmesi mümkündür. Bunun  için önce değiştirilecek döşeme seçilir ve 
Araç Kutusu’nda Döşeme Aracı tıklanarak aktif hale getirilir. Fare ile 
döşeme kenarlarına tıklandığında beliren yardımcı menü, döşeme üzerinde 
değişiklik yapmak için gerekli araçları sunar. Bu menünün ikinci sırasındaki 
araçlar daha önce incelenen düzenleme komutlarıdır. Birinci sırasında yer 
alan araçlar ise aşağıda detaylı olarak incelenecektir: 
 

 
 

 
Döşemeyi yeni bir seçim noktasından değiştirmek: Bu 
seçenek, tıklanılan noktayı yeni bir seçim noktası olarak 
döşemeye ekler ve bu noktadan döşeme şeklini değiştirme imkanı 
verir. 

         
 

 
Döşeme kenarına eğrisel bir form vermek: Bu simgeye 
tıklanarak, tıklanılan döşeme kenarına eğrisel bir form verilir. 

 

         
 

 
Döşeme kenarını teğet çizgisi kullanarak düzenlemek: Bu 
seçenek, kenar üzerinde tıklanan yere en yakın noktanın teğetini 
kullanarak yayı düzenler ve kenara eğrisel bir form verir. 
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Döşeme kenarını büyültmek/küçültmek: Bu seçenekle, 
tıklanmış olunan kenar bir bütün olarak uzatılıp, küçültülebilir. 

 

         
 

 
Döşemeye bir alan eklemek: Bu simge seçildiğinde döşemeye 
yeni parça eklenir. Eklenen parça Bilgi Kutusu’ndan seçilen 
geometri metoduna göre poligon şeklinde veya dikdörtgen 
biçiminde olabilir.  

   
 
Alttaki gibi eklenen parça döşemenin içine taşsa da sadece döşemenin 
dışına sarkan kısmı dikkate alınacaktır. 
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Döşemeden bir alan çıkarmak: Yukarıdaki işlemin aksine 
burada tanımlanan alan döşemeden çıkartılır. 

     
 

Eğer mevcut bir döşeme seçiliyken, kenar yerine bir seçim noktası üzerine 
tıklanırsa yukarıdan biraz daha farklı bir menü açılacaktır. Buradaki 
seçenekler şöyledir:  
 

 
 

 
Döşemeyi bir seçim noktasından taşıyarak değiştirmek: 
Bu seçenek, bir seçim noktasını başka bir yere taşıyıp döşemenin 
şeklini değiştirmeye yarar. 

 

         
 

 
Döşeme köşesini yuvarlatmak veya pahlamak: Bu simgeye 
tıklandığında, tıklanılan köşe girilen yarıçapı ölçüsünde yuvarlatılır 
veya pahlanır. Tüm Köşelere Uygula kutusu işaretlenirse bu 
etki tüm köşelere uygulanır. 

 

 

 

  

yuvarlatılmış 
köşe 

pahlanmış köşe 
(Pah düğmesi 
seçili olmalıdır) 
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Döşeme boyutlarını tıklanan noktadan girilen uzaklık kadar 
arttırmak/azaltmak: 

 
Bu seçenek, tıklanan noktayı fare ile veya Koordinat kutusundan X/Y 
değerleri kadar eşit oranda büyültür veya küçültür. 
 

  
 

 büyültme işlemi küçültme işlemi 
küçültülmüş 

eleman 
 
 
DÖŞEME ÜZERİNE BOŞLUK AÇMAK 
 
Döşeme üzerinde zaman zaman merdiven gibi yapı elemanlarını 
yerleştirebilmek veya projeye bağlı daha farklı amaçlarla boşluk yaratmak 
gerekebilir. Bunun için önce döşeme seçilir. Döşeme Aracı aktif hale 
getirilir ve mevcut döşemenin içine yeni bir döşeme çizilir. 
  

 
 

 
 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



10. DÖŞEME ARACI 

 

 

199 

Yaratılan boşluk seçilerek daha önce gösterilen teknikler kullanılıp tekrar 
düzenlenebilir: 
 

 
 
Bu şekilde yaratılan boşluklar çoğu ihtiyaçlara cevap verse de bazı özel 
durumlarda yetersiz kalabilmektedir. İhtiyaç duyulan boşluk eğrisel 
olduğunda ise daha farklı bir yöntem uygulamak gerekmektedir. Bu 
yöntemde yaratılacak boşluğun sınırları daire, yay, spline veya çizgi ile 
tanımlanır. Döşeme Aracı aktifken, mevcut döşeme ve şekil seçiliyken, 
üzerine, Kontrol Kutusu’ndaki Sihirli Değnek aracıyla tıklanıldığında 
istenilen boşluk açılmış olur. Boşluk sınırlarını tanımlarken kapalı bir şekil 
olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu boşluk şeklini oluşturulan çizgiler 
istenirse daha sonra silinebilir. 

 

 
 
Yukarıdaki gibi bir döner merdivenin yer alabileceği döşeme boşluk Çizgi 
ve Yay/Çember araçlarıyla tanımlanmıştır. Daha sonra Döşeme aracı 
aktiften, döşeme ve boşluk şekli seçili vaziyette, boşluk çizgisine Sihirli 
Değnek ile tıklanmıştır. 
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FARKLI ŞEKİLLERDEN DÖŞEME YARATMAK 
 
Sihirli değnek ayrıca döşeme yaratmak için de kullanabilir. Takip edilen 
işlem yukarıdaki ile hemen hemen aynıdır. Aşağıdaki döşeme, döşeme 
sınırları Spline Aracı ile çizildikten sonra, Döşeme Aracı aktif hale getirilip, 
Sihirli Değnek ile üzerine tıklanarak yaratılmıştır.  
 
 

  
 
 

Döşeme Aracı 
seçili 

Sihirli Değnek 
seçili 

Döşeme ve 
Şekil seçili 

Şekle Sihirli 
Değnekle tıklanır 
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DÖŞEME GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK  
 
Döşemeler ile ilgili ilave ayarlara diğer araçlarda olduğu gibi döşeme  
simgesine çift tıklanarak ulaşılır: 
 

 
 

1-Geometri ve Konumlandırma Paneli: Döşemenin kalınlığı, düşey 
konumu ve katlarda görünümü ile ilgili ayarları bulundurur. 
 
1A-Döşemenin kalınlığını gösterir. 
 
1B-Döşemenin bulunduğu kat ve projenin 0 noktasından olan yüksekliğine 
karşılık gelir. 
 
1C-Döşemeye ait dış çizgilerinin ve desenin diğer katlarda gösterilip 
gösterilmeyeceğini belirler. Aşağıda bir zemin kat, bir de 1. kat döşemesi 
olan yapıda bu durum gösterilmeye çalışılmıştır. 
 

Görüleceği gibi yapılan değişikliklerden sonra farklı katların döşemelerine ait 
desen ve dış hatları diğer katlarda da görünür kılınabilmektedir.  

1 

2 
3 

4 

1A 

1B 1C 
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Zemin kat 
döşemesi 

 

1. kat döşemesi 1. kat döşemesi 
seçilip 

Göster kısmında 
Bir Kat Aşağı 

seçeneğine 
tıklandıktan sonra 

Zemin kat 
görünüşü 

Zemin kat 
döşemesi seçilip 
Göster kısmında 
Bir Kat Yukarı 

seçeneğine 
tıklandıktan sonra 
1. kat görünüşü 

 

 Düğmesine 
tıklandığında açılan 
penceredeki 
seçeneklerden 
görülebileceği gibi 
yukarıdaki işlemin 
herhangi farklı katlar 
arasında spesifik olarak 
tanımlanması 
mümkündür. 
 

 

 
2-Kat Planı Paneli: Kat planında döşemeye ait dışçizgi ve desen 
düzenlemelerini yapar. 
 

       

2A 

2B 

2C 2D 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



10. DÖŞEME ARACI 

 

 

203 

 
2A-Bu alan Kat planında döşeme dış çizgisi için çizgi tipi ve kalem 

rengi/kalınlığı atamak için kullanılır. 
 

2B-  Kaplama Deseni düğmesine tıklandığında Kat Planında döşemeye 

atanabilecek desen seçenekleri aktif hale geçer. Buradan tüm desen 
tiplerine ulaşmak mümkündür. Desen tipi seçildikten sonra desen ve desen 
geriplanı için bir renk atanabilir. 
 

   
 

2C-Burada ayrıca Yüzey Malzemesinin Desenini Kullan kutusu 

işaretlenirse, aşağıda yer alan Model Paneli’nde döşemenin üst yüzeyi için 
seçilmiş olan malzemenin Vektörsel Taraması döşemeye aktarılır.  
Böylece Desen Aracı’na gidilip kat planındaki mekan yüzeyleri için tekrar 
desen atanılmasına gerek kalmaz. 
 

2D-Seçilen desen vektörsel bir biçimdeyse, Proje Orijine Bağla veya 

Desen Orijinine Bağla seçeneklerinden biri seçilerek vektörsel desen 
yönü değiştirilebilir. Proje Orijinine Bağla seçeneği, biçimin proje 
orijininden başlamasını sağlar; biçimin Desen sınırlarında kalan kısmı 
gösterilir. Desen Orijinine Bağla seçeneğinde ise desen poligonunu 
oluşturduktan sonra bir Desen Yön Vektörü çizilir. Desen Yön 
Vektörü’nün nasıl düzenleneceği Desenler konusunda ele alınmıştır. 
 
3-Kesit Paneli: Kesitlerde döşeme için kullanılacak desen, dış çizgi ve 
katmanlı yapı dışçizgi ayarları yaptırır. 
 
Katmanlı yapılarla çalışıldığında pasif olan seçenekler aktif hale geçer. En 
altta yer alan kısımda katman tabakalarını ayıran çizgi tipi değiştirilebilir. 
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4-Model Paneli: Rendering sırasında kullanılacak yüzey malzemesini 
döşeme üstü, yanları ve altı için ayrı ayrı tanımlama imkanı verir. 
 

   
 
YERÇEKİMİ ARAÇLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Bu araçlar duvarlar, kolonlar, kütüphane üyeleri, kirişler, merdivenler gibi 
bir takım elemanları, döşeme, çatı ve arazinin mevcut kotuna göre 
yerleştirmeye imkan verirler. Yerçekimi araçlarına Kontrol Kutusu’ndan 
erişilir. Buradaki öğeler, yukarıda adları sayılan elemanları oluşturan Araç 
Kutusu’ndaki araçlar tıklanarak aktif yapılmadıkça pasif kalacaklardır. 
 

3A 

3B 

3C 
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Bir duvar döşemeye göre 
konumlandırmak istenirse, Araç 
Kutusu’ndan Duvar Aracı’nı 
seçtikten sonra Kontrol 
Kutusu’nda yerçekimi 
araçlarından elemanları döşemeye 
göre konumlandıran  simgesine 
tıklanır. Daha sonra duvar 
başlangıç noktası döşemede yer 
alacak şekilde yaratılır. Böylece  
duvar otomatik olarak bu 
döşemenin üst kotundan 
kodundan başlar. 
 
Örnekte döşeme seçilip 
Düzen>Yükselt komutu ile 
1.00m’lik bir yüksekliğe taşınmış 
ve Yerçekimi araçlarından 
döşeme simgesi seçilerek birinci 
duvar bu döşeme üzerinde 
meydana getirilmiştir. İkinci 
duvarı oluştururken Yerçekimi 
araçlarından ilki seçilerek bu 
özellik pasif yapıldıktan sonra 
duvar çizilmiştir.  Duvar bu 
yüzden döşeme üzerinden değil, 
0 kotundan başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

yerçekimini etkisiz  
kılar. 

elemanları döşemeye  
oturtur. 

elemanları çatıya 
oturtur. 

elemanları araziye  
oturtur. 
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