
13. Merdiven Aracı 
 
 
Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Merdiven geçerli ayarları ayarları ile çalışmak 
• Merdiveni plana yerleştirmek ve düzenlemek 
• Bir özel merdiven yaratmak 

 
 
ArchiCAD merdiven veya rampa oluşturmak için bir eklenti (Add-On) 
yazılımı olan StairMaker adlı programı kullanır. Araç Kutusu’nda bulunan 

Merdiven Aracı’na ait  simgesine tıklandığında bu yazılım devreye 
girer. 
 
MERDİVEN GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
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Görüleceği gibi Merdiven Geçerli Ayarları daha önce anlatılan obje ayarları 
ile büyük ölçüde aynıdır. Merdivenler de objeler, pencereler ve kapılar gibi 
ArchiCAD kütüphanesinin üyeleridir. Kullanıcı tarafından yaratılan 
merdivenler bu kütüphaneye eklenirler. Proje ile birlikte ayrı bir dosya 
olarak taşınabilir veya arşiv formatında projenin bir parçası olarak 
kaydedilebilirler. 
 
Yeni bir merdiven yaratmak için Merdiven Geçerli Ayarları kutusunda  
açılan menüden Yeni Merdiven Yarat komutu seçilir.  
 

 
 

Bu işlemden sonra merdiven veya rampa’dan birinin seçilmenize olanak 
sağlayan bir iletişim kutusu açılır. İstenilen merdiven veya rampa tipi seçilip 
Tamam tuşuna basılır. Buradaki merdiven ve rampa tipleri aşağıda 
gösterilmiştir: 
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Tek kollu düz  

merdiven 
Tek kollu orta sahanlıklı 

düz merdiven 
Tek kollu uçlarda  
döner basamaklı 

merdiven 

   
Tek kollu üst uçta 
döner basamaklı  

L-merdiven 

Tek kollu alt uçta döner 
basamaklı L-merdiven 

Tek kollu her iki uçta 
döner basamaklı  

C-merdiven 

   
Tek kollu her iki uçta 

döner basamaklı  
Z-merdiven 

Dönüş açısı 
ayarlanabilir  
C-merdiven 

Yer kazandıran 
merdiven 

   
İki kollu köşe sahanlıklı 

düz L-merdiven 
İki kollu yarım dönüşlü 

U-merdiven 
İki kollu orta sahanlıklı 

düz U-merdiven 

   
Üç kollu iki köşe 
sahanlıklı düz  
U-merdiven 

Spiral kovalı 
merdiven 

Tam döner 
merdiven 

   
İki kollu ilk kolu döner 
basamaklı ikinci kolu 
düz  köşe sahanlıklı  

U-merdiven 

İki kollu ilk kolu düz 
köşe sahanlıklı ikinci 
kolu döner basamaklı 

U-merdiven 

Özel  
merdiven 
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Merdiven Tipi Seçimi iletişim kutusundaki geçerli seçenek olan Tek 
kollu düz merdiveni seçilmiş olsun. Açılan iletişim kutusunun solundaki 
büyük simgeler merdivenin farklı bir yönü ile ilgili düzenlemeler yapmak için 
kullanılır. 

 

 
 
1-Geometri, Çıkış Hattı ve Basamak Ayarları Paneli: Bu alanda 
merdivenin boyutları, çıkış hattı ve basamakları ile ilgili ayarlar yapılır. 
 
1A-Geometri Ayarları 
 
Yukarıdan aşağıya sırasıyla 
merdiven yüksekliği, genişliği, 
yürüyüş uzunluğu ve çıkış 
uzunluğu (alt kat merdiveninin 
başladığı noktadan üstteki 
döşemeye eriştiği yere kadarki 
mesafedir) ile ilgili düzenlemeler 
yapılır. 

 

1 

2 

3 

4 

1A 

1D 

1B 

1E 

1C 
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1B-Merdiven Çıkış/Yürüyüş Uzunluğu Ayarları 
 

 
 

  
 

İkinci simge geçerli seçenektir. Burada, döşeme seviyesinde bir basamak 
yaratılıp, döşemeye öyle bağlanır. Kutu içine değer girilerek son basamağın 
genişliği değiştirilebilir. Çıkış hattı çizgisi basamakların döşemeye ulaştığı 
yerde durur. 

 

 
  

İlk simge seçildiğinde, döşeme kalınlığı merdivenin son basamağı olarak 
kullanılır. Bu seçeneğe tıklandığında yürüyüş uzunluğu bir basamak azalır. 
1C-Basamak Ayarları 

üst döşeme 

alt döşeme 
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Çıkış hattı, basamak genişliği anlamında kullanılmıştır. Rıht iki basamak 
arasındaki düşey mesafedir. Bu alana girilen basamak genişliği ve rıht 
derinliği değerleri merdivenin çıkış eğimini belirler. Yapılan değişiklikler 
sağda önizlenebilir.  
 
Ergonomik bir merdivende 2XRıht + Basamak Genişliği 60 ve 65 cm 
değerleri arasında olması beklenir. Buraya girilecek değerlerin buna uygun 
olması tavsiye edilir. Rıht yüksekliği olarak 28 ve üstü bir değer girildiğinde 
reddedilecektir.  

 
1D-Bir Kat Merdiven Ayarları 
 
Buradaki sayı basamak sayısını gösterir. Rıht yüksekliği ve basamak sayısı 
arasında yakın bir ilişki vardır. Rıht yüksekliğinin artması basamak sayısının 
azalmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki örnek aynı kat yüksekliğindeki iki 
durumda, rıht yüksekliği arttığında basamak sayısının azaldığını 
göstermektedir. 

 

 

 
 

 

 

 
 

NOT:  Geometri ayarlarında tüm öğelerin yanında  simgesi bulunur. Bu 

BASAMAK 

BASAMAK 
GENİŞLİĞİ 

SARKMA 

RIHT 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



13. MERDİVEN ARACI 

 

 

231 

 simgenin üzerine tıklandığında  şeklini alarak ilgili alanı kilitler. 
Projenizde sabit olan değerlere ait alanları kilitlemek diğer alanlarda 
yapılacak değişikliklerin bu alanı etkilemesini engeller. Örneğin 
yukarıda kat yüksekliği kilitlenmiştir. 

 
Geometri Ayarları seçenekleri, merdiven tipine göre değişir. Aşağıda sık 
karşılaşılan merdiven tiplerine ait geometri ayarları yer almaktadır. 
Görüleceği gibi iki kollu yarım dönüşlü U-merdiven’de sağ ve sol uzunluğu 
ayrı ayrı belirlenebilmekte, çıkış hattı çizgisinin konumu değiştirilebilmekte, 
en dar basamak genişliği ve döner basamakların hesaplanma şekli 
tanımlanabilmektedir. İki kollu orta sahanlıklı düz U-merdiven’de sahanlık 
ölçüsü, offset’i ve her iki kol için ayrı ayrı basamak sayısı 
düzenlenebilmektedir. Spiral kovalı merdiven’de ise merdiven çapı (toplam 
genişlik), başlangıç basamağı açısı, manivela açısı, merdiven dikmesinin 
taban ve üst kotu tanımlanabilmektedir.   
 
 

   
 
2-Strüktür ve Sahanlık Paneli: Burada, merdiven strüktür tipi, strüktür 
dış çizgisi ve yüzey malzemesi tanımlanır. 
 
2A-Yapı: Merdivenin strüktürsel yapısı ile ilgili simge seçilerek belirlenir. 
Mevcut seçenekler aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:  
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Basamaklı Yekpare Merdiven: 
Merdiven döşemesi basamakların altını 
tümüyle kaplar. 

 

 

 

 
 

Döşemenin kalınlığını gösterir. 
 

Merdivenin üst ve alt döşeme ile birleştiği yerlerde 
döşeme ve üzerine gelen malzemenin kalınlığını 
düzenler. Buraya girilen değerler döşeme ve 
üzerindeki malzemenin kalınlığı ile uyumlu 
olmalıdır. Aksi takdirde merdiven kat döşemeleri ile 
düzgün birleşmez. 

2B 

2C
B 

2A 
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Oturtmalı Limon Kirişli Merdiven:  

Kiriş merdivenin sadece iki yanından 

geçer. Basamaklar kiriş üstüne oturtulur. 

Orta kısım boş kalır. 

 Kiriş kalınlığını tanımlar. 

  
 

 
 

Gömmeli Limon Kirişi Merdiven: 

Merdivenin iki yanından geçen kirişlere 

basamaklar saplanırlar. 

 Burada kirişin eni, 

kalınlığı ve basamağın 

kiriş altından mesafesi 

belirlenir.  

 

 
 

 
 

Sadece Basamaklı Merdiven: 

Sadece basamaklar bulunur.  

 

 

 

 

Yekpare Merdiven: 

Sadece merdiven döşemesinden oluşur. 

Basamak ve sarkma bulunmaz. 
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2B-Nitelikler kısmında döşeme/kirişin dış çizgi kalem rengi/kalınlığı, 
rendering için döşeme/kirişlere yüzey malzemesi seçilir. 

 
2C-Sahanlık kısmı, sahanlık içeren merdivenlerde aktiftir. Burada üst ve 
alt sahanlık kalınlığı belirlenir. 
 
3- Basamak Paneli: Basamak sarkma ölçüleri, dış çizgi tipi ve yüzey 
malzemesi ile ilgili ayarlar yapılır. 

 

 
 

3A-Basamak kalınlığı ve ön sarkma miktarını tanımlar. 
 
3B-Basamak yan sarkma miktarlarını düzenler. 
 
3C-Rıhtın basamak altına gelen kısmı için yüzey malzemesi kalınlığını 
ayarlar. 
 
3D-Basamak dış çizgi tipi ve kalem rengi/kalınlığını düzenler. 
 
3E-Basamak ve rıht yüzeyi için rendering malzemesi tanımlar. 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 
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4-Korkuluk Paneli: Buradaki ayarları kullanarak merdiven için bir korkuluk 
tanımlanabilir. 

 

 
 
4A-İlk simge merdivenin tüm kenarları boyunca aynı korkuluk şeklinin 
kullanılmasını sağlar. İkinci simge merdivenin iç ve dış hattı için ayrı ayrı 
korkuluk ayarı yaptırır. Üçüncü simge ise merdiven çevresindeki her bir 
kenar için korkululuğun bağımsız bir şekilde seçilmesini sağlar.  

 

4B-Açılır menüden korkuluk tipleri seçtirir. 
 

4C-Korkuluğun merdiven kenarından uzaklığını ayarlar. 
 

4D-Buradaki kutularda korkuluğun basamak üstünden yüksekliği, korkuluk 
ve basamak arasındaki düşey mesafe, korkuluğun ilk ve son basamaktan 
yatay taşma miktarı miktarı belirlenir. 

 
4E-Seçilen korkuluk tipine göre ek parametreler tanımlatır. 
 

4F-Seçilen korkuluğun bir önzilemesini yaptırır. 

4A 

4B 

4C 

4D 

4E 

4F 

4G 

4H 
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4G-Bu alanda korkuluk ile ilgili işlemlerin plan düzleminde önizlemesi 
yapılır. 

 
4H-Korkuluklara dikme eklemek, bunların konumları ve sıklığı ile ilgili 
kararlar vermek için kullanılır. Bu özellik her korkuluk tipinde çalışmaz. 
 

MERDİVENİ PLANA YERLEŞTİRMEK ve DÜZENLEMEK 
 
Yandaki örnekte, 2,9m kat yüksekliğine 
sahip, döşeme kalınlığı 0,2m olan katta, 
dikdörtgen işaretli alana, iki kollu orta 
sahanlıklı düz bir U-merdiven 
yerleştirilecektir. 
 

 
 
1-Merdiven Aracı’na çift tıklanır. Merdiven Geçerli Ayarları iletişim 
kutusunda Önizleme ve Konumlandırma Paneli’nde bulunan açılan 
menüden Yeni Merdiven Yarat öğesi seçilir.  
 

 

2-Açılan iletişim kutusunda  simgesi 
seçilip, Tamam düğmesine tıklanır. 
Geometri Ayarları’nda işaretli 
değişiklikler yapılır. 
 

 
3-Strüktür Paneli’nde geçerli 
seçenek olan Basamaklı 
Yekpare Merdiven kullanılmıştır. 
Ancak üst ve alt döşeme 
kalınlıkları, kat döşeme kalınlığı 
olan 0,2m aynı olacak şekilde 
değiştirilmiştir. Sahanlık döşeme 
kalınlığının aynı kalmasında bir 
sakınca yoktur. 
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İstenirse gerek basamak, gerekse strüktür için yüzey malzemesi seçilebilir. 
Bu örnekte bu ayarları olduğu gibi bırakılmıştır. 
 
4-Tamam düğmesine basılır. Merdiveni kaydetmek için beliren iletişim 
kutusunda merdivene bir isim verilir ve Kaydet düğmesine tıklanır.  Açılan 
ekranda birkaç işlem daha yapılması gerekecektir. 
 

        
 

 

A-Önizleme alanındaki tutamaç, merdivenin 
planda en iyi konumlandırılacağı bir yere taşınır 
ve merdiven döndürülerek planla uyumlu olması 
sağlanır. 

 

 
B-Parametreler Paneli’nde, merdivenin gösterimi ile ilgili önemli bir 
takım parametre bulunur. Bu parametreler, merdivenlerin bulundukları 
katlar dışındaki katlarda nasıl gösterilecekleri, merdivenin kesit çizgisi 
üstünde kalan kısmının gösterim şekli ve kullanılacak sembollerle ilgili 
düzenlemeler yapmak için kullanılırlar. Burada merdivenin kesildiği yerin 

A 

B 

C 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



ARCHICAD 9 İLE KOLAY MİMARİ MODELLEME ve GÖRSELLEŞTİRME 

 

 
238 

üstünde kalan kısımlarının kesik çizgiler ile görünmesi için  Kesme Çizgisi 
Üst Kesik açılır menüsünde AÇIK öğesi işaretlenir. 

  
C-Bu kutu işaretlenerek, merdivenin belirli bir açıda veya simetrisi alınarak 
plana yerleştirilmesi sağlanır. 

 
5-Merdiven aşağıdaki gibi plana yerleştirilir. 

 
6-Son adımda döşeme üzerinde merdiven için bir boşluk açılır. Bu işlem, 
Döşeme Aracı konusunda ele alınmıştı. Bundan sonra istenirse, merdiven 
boşluğu çevresinde gereken yerlere obje kütüphanesinden bir korkuluk 
yerleştirilebilir.   
 

  

 
 
Yaratılan merdivenin ölçüleri, strüktürü ve yüzey malzemesi vb. üzerinde 
değişiklikler yapılması gerekirse, merdiven seçilir; Merdiven Geçerli 
Ayarları iletişim kutusunda Önizleme ve Konumlandırma Paneli’ndeki 
açılır menüden bu kez Bu Merdiveni Düzenle öğesine tıklanır ve istenilen 
değişiklikler yapılır. 
 

 
 
NOT: Kullanıcı tarafından yaratılan merdivenler, obje olarak ArchiCAD 

kütüphanesinde  Diğer Merdiven Objeler klasöründen çağrılırlar. Bu 
objeler, geçerli olarak, ArchiCAD’in kurulmuş olduğu klasörün altındaki 
Add-On’lar>StairMaker alt klasöründe bulunurlar. İstenirse kayıt 
sırasında merdiven başka bir adrese de kaydedilebilir. Proje başka bir 
bilgisayarda açarken sorun yaşamamak için, daha önce anlatıldığı gibi, 
arşiv formatında kaydedebilir veya merdiven ve diğer objeleri içeren 
kütüphane proje dosyası ile birlikte ayrıca teslim edilebilir. 
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BİR ÖZEL MERDİVEN YARATMAK 
 
Mevcut araçlarla yaratma imkanı olmayan, genellikle 90˚’lik açılara sahip 
olmayan, düzensiz kenarlı özel bir merdiven oluşturmak için aşağıdaki 
işlemler takip edilir: 
 

  
 
Merdiven ölçüleri Desen Aracı ile çizilir. 

 
Çizgi Aracı  ile çıkış hattı çizgisi 
oluşturulur. Bu çizgi mümkün 
olduğunca kenarları ortalayacak şekilde 
çizilmelidir. 
 

  

 
Çıkış hattı çizgisi seçilip Düzen> 
Yuvarla/Pahla ile yuvarlatılır. Bu 
sayede merdiven köşelerinde 
basamakların dönmesi sağlanır. 

 
Desen, çıkış çizgisi ile birlikte seçilir.  
Araçlar>Seçimden Merdiven 
Oluştur komutuna tıklanır. Açılan 
pencerede tek aktif merdiven sağ alt 
köşedeki merdiven tipidir. Tamam 
düğmesine basılır. 

 
Açılan pencerede sağ üst köşede yer alan önizleme alanında basamaklara 
sağ ve soldan, aşağıdaki gibi tıklanarak üst üste binmeyecek hale 
getirilirler. Tıklanan alanlar siyah renkle gösterilir. 
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Bu işlem bittikten sonra merdiven kat yüksekliği, ilgili panelde girilir ve 
Tamam düğmesine tıklanarak merdiven kaydedilir. Merdiven oluşturmak 
için kullanılan ekrandaki desen ve çizgiler daha sonra silinebilir.   

 

   
 
 

NOT: Bazen, basamaklar birbirini kesmiyor gibi 
görünse de, merdivenin basamak çıkma 
değerleri ile ilgili bir uyarı mesajı çıkar. Bu 
durumda Basamak Paneli’nde basamak 
çıkma değerini küçültmek sorunu 
çözecektir. 
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