
 

 

12. Kat Oluşturma 
 
 
Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Yeni bir kat yaratmak 

• Yaratılan katlara ulaşmak 

• Kat ayarlarında değişiklik yapmak 

 
 

Bu konuda mevcut bir katın bilgilerini kullanarak nasıl yeni katlar 
oluşturulabileceği incelenecektir.  
 
YENİ BİR KAT YARATMAK 
 
Kat oluşturma işlemleri Kat Planı Penceresi’nde gerçekleştirilir. Kat 
oluşturmanın en pratik yolu Klasik veya Katlar araç çubuklarında yer alan 
yukarı veya aşağı kat simgelerinden birine tıklamaktır (Klasik Araç 
Çubuğu Pencere>Araç Çubuğu Görünümü ile ekrana açılabilir). 
Aşağıda ölçüleri yer alan mevcut bir kat üzerine yeni bir kat ilave etmek için 
Bir Kat Yukarı simgesine tıklanılır.  
 

 

 
         
Yeni Kat Yarat iletişim kutusu açılır. 0. numaralı kat zemin katıdır. Bir 
Kat Yukarı simgesine tıklandığı için Yeni yazan satır, mevcut katın 
üzerinde bulunmaktadır. Geçerli ayar olarak 1. numarası atanmıştır. Bir 
Kat Aşağı seçeneğine tıklanmış olsaydı, Yeni satırı mevcut katın altında 
belirecek ve -1. numarası atanacaktı. Bu iletişim kutusu yeni katın adı ve 
yüksekliğinin girilmesi için bazı alanlar sunar. Kat Adı kısmına hiçbir şey 
yazılmadığı takdirde katlar, 0. Kat, 1. Kat şeklinde gösterilecektir. Buradaki 
Yükseklik kotu 0 no'lu kata göre katların kotlarını gösterir. Bu kot 
Sonrakine Göre Yükseklik kutusuna girilen kat yüksekliği doğrultusunda 
otomatik olarak değişir.  

Hayalet katı göster Kat ayarları  

Bir kat yukarı  
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ArchiCAD’de kat yüksekliği bir kattaki döşemenin üst kotundan diğer 
döşemenin üst kotuna göre hesaplanır: 
 

 
 

1. kat döşeme 

zemin kat döşeme  

zemin kat duvar  

1.  kat duvar  
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Yukarıdaki örneğe dönülecek olursa, Yeni Kat Yarat penceresinde Tamam 
düğmesine basıldığında yeni bir kat yaratılmış olur. Yeni bir kat yaratıldığı, Kat 
Planı Penceresi sol köşesinde yer alan 1. Kat yazısından anlaşılabilir.  Hayalet 
Katı Göster düğmesi basılı olduğunda, bu kattan zemin kat aşağıdaki gibi silik 
gösterilir. Değilse, üzerine tıklanıp basılı hale getirilebilir. Zemin Kat planı görünse 
de bu kat üzerinde yer alan elemanlar üzerinde değişiklik yapmak, silmek 
mümkün değildir. Bu elemanlar yeni oluşturulacak elemanlar için referans olarak 
kullanılabilirler; onların seçim noktaları üzerinden geçilerek yeni kattaki elemanlar 
meydana getirilebilir. Bu şekilde aşağıdaki 1. Kat planı meydana getirilebilir. 
Katlardaki bilgilerin çok tekrarlandığı durumlarda daha pratik bir çalışma biçimi bir 
kattaki bilgilerin diğer katlara kopyalanmasıdır. Bu yöntemle ilgili detaylar daha 
sonra görülecektir. 
 

 

1. Kattan Zemin Kat Planı 
görüntüsü. Görüleceği gibi 
fare alt kattaki elemanların 
seçim noktaları üzerinde 
aktif olabilmektedir. 

Zemin Kattaki Bilgiler 
kullanılarak 1. Kat Planı 
meydana getirilmiştir. 
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Bir başka yöntem olarak, Navigatör Paleti ile de hızlı bir şekilde yeni bir 
kat oluşturulabilir (Navigatör Paleti ekranda yoksa, Pencere>Palet 
Görünümü>Navigatör’ü Göster öğesi seçilerek açılabilir). Burada 
Katlar başlığı altındaki 0. Kat ismine sağ tıklanarak açılan menüden Yeni 
kat yarat öğesi seçilir. Açılan pencerede yeni katın, seçilen katın üstüne mi 
yoksa altına mı yerleştirileceğine karar verilir; ilgili duruma göre Üstüne 
Ekle veya Altına Ekle düğmelerinden biri seçilir ve Oluştur düğmesine 
tıklanarak yeni kat yaratılır: 
 

         

 
Yeni kat oluşturma işlemleri alternatif olarak Seçenekler>Kat Ayarları 
yoluyla da yapılabilir. Kat Ayarları vasıtasıyla yeni kat oluşturma konusuna 
biraz sonra ilgili başlıkta değinilecektir. 
 
YARATILAN KATLARA ULAŞMAK 
 

 

Yeni yaratılan bir kata ulaşmak birinci yol 
yukarıda kullanılan Klasik 
Çubuğu’ndaki Bir Kat Yukarı ve Bir 
Kat Aşağı simgelerine tıklamaktır. Çok 
katlı binalarda bu tür ardışık bir erişim 
zaman kaybına neden olabilir. O yüzden, 
doğrudan istenilen kat planına ulaşma 
imkanı veren Navigatör Paleti 
kullanılabilir. Burada Katlar başlığına 
tıklanıp açılan kat adlarından ulaşılmak 
istenilene çift tıklamak, bu kat planını 
aktif yapmak için yeterlidir.  
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Ayrıca, yanda görüntülenen 
Pencere Değiştirici Araç 
Çubuğu da katların isimlerine 
kolayca ulaşma imkanı sağlar. 
 

 
 
KAT AYARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK 
 
Zaman zaman bir kattan bazı bilgilerin bir diğerine kopyalanması, kat 
adlarının veya yüksekliklerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemler Kat 
Ayarları iletişim kutusunda gerçekleştirilir. Bu ayarlara Klasik Araç 
Çubuğu’nda bulunan  simgesine tıklanılarak veya Seçenekler 
menüsünden Kat Ayarları öğesi seçilerek ulaşılabilir. Kat Ayarları iletişim 
kutusunda yer alan öğeler ve işlevleri aşağıda detaylı açıklanmıştır. 
 

 

2 

1 

4 

3 

6 

5 

7 
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1-Bu bölümde seçilen katın ismi, projenin 0 noktasına göre kotu ve 
yüksekliği bulunur. Bir kata ait yükseklik değiştirildiğinde bu değer otomatik 
olarak takip eden katların kotlarına yansıyacaktır. Kat adı kutusunda katı 
tanımlamak için istenilen isimler girilebilir.  
 
2-Üstüne Ekle ve Altına Ekle fare ile seçilen (mavi vurgulanmış) katın 
üstüne veya altına kat ilave etmeye yarar (Kat Ayarları iletişim kutusunu 
kapatırken mavi ile en son seçili olan kat Kat Planı Penceresi’nde aktif hale 
geçer). Katı Sil seçilen katın silinmesine imkan verir. Katı silmek geri 
alınamayacak bir işlemdir. Bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır. Bir kat 
silindiğinde, Kat Ayarları penceresini kapatırken, ArchiCAD, ayrıca bu 
işlemle ilgili kullanıcıyı uyarır: 
 

 
 
3-Hayalet Katı Göster onay kutusu çalışılan bir katta başka bir katın silik 
olarak görüntülenmesini sağlar. Daha önce açıklanan Klasik Araç 
Çubuğu’ndaki  simgesi ile aynı işlevi görür. Bu onay kutusu 
işaretlendikten sonra hemen yanındaki açılan menüye tıklanarak, aktif katta 
hangi kata ait bilgilerin görüneceği belirlenir.  
 
4-Seçenekler düğmesine basılarak hangi öğelerin hayalet çizgilerle 
görünebilir olacağı ayarlanabilir ve hayalet kat rengi değiştirebilir. 
 
5-Tümünü Kes işaretli kattan seçilen tipte elemanların kesilip alınmasına, 
Tümünü Kopyala ise kopyalanmasına olanak verir. Kesilen ve kopyalanan 
bilgilerin aktarılacağı kat aktif yapılır ve Seçili Tipleri Yapıştır komutu ile 
bu bilgiler ilgili kata yapıştırılır. Tümünü Sil seçeneği bir kata yeni 
elemanlar kopyalamadan önce bu katta tüm elemanları silmeye yarar. Gizli 
ve kilitli katmanlarda yer alan öğeleri dahi etkilediği ve bir kez 
uygulandığında bir daha geri alınamadığı için dikkatlice kullanılmalıdır.  
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Bu yöntem dışında ayrıca ArchiCAD’de açık olan herhangi bir çizim 
üzerinde, bir pencerede veya katta yer alan bilgi, kolayca Düzen menüsü 
altında bulunan Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları kullanarak bir yerden 
başka bir yere aktarılabilir. Bu aktarma süreci sırasında eleman(lar) orjinal 
X-Y konumlarını korur. 
 
6-Bu alanda, seçilen kattan hangi tür elemanların kesilip/kopyalanıp, başka 
bir kata yapıştırılacağı belirlenir. Kopyalanmak/kesilmek istenmeyen tipte 
elemanlar üzerine tıklanarak onay işareti kaldırılır. Tüm Tipler bu alandaki 
tüm öğelerin işleme tabi tutulmasını sağlar. 
 
7-İşlem Listesi, Kat Ayarları iletişim kutusu açık olduğu sürece 
gerçekleşen işlemleri gösterir. Bu kutu yeniden açıldığında önceki bilgiler 
kaybolur. Burada yer alan işlem bilgilerinden, yapılan işlemleri görmek ve 
hatalardan sakınmak için faydalanılabilir. Aşağıdaki işlem listesi 0 nolu katın 
üstüne yeni bir kat eklendiğini, 0 nolu kattan kopyalanan bilgilerin 1 nolu 
kata aktarıldığını göstermektedir. 
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