
 

 

14. Çatı Aracı 
 
 
Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Beşik çatı oluşturmak 
• Çatı kenar açısını değiştirmek 
• Çatıyı bir kesim düzlemi olarak kullanmak 
• Kırma çatı oluşturmak 
• Çatı üst kotunu bulmak 
• Kubbe çatı oluşturmak 
• Beşik tonoz çatı oluşturmak 
• Çatı geçerli ayarları ile çalışmak 
• Çatı seviye çizgileri yaratmak 
• Çatı pencereleri oluşturmak 

 
 
Araç Kutusu’nda  simgesine tıklanarak Çatı Aracı’na erişilir. Çatı 
Aracı’nın temel kullanım aracı çatı yaratmaktır. Ancak bunun dışında diğer 
yapı elemanları üzerinde şekilsel değişiklik yapmak amacıyla kesim düzlemi 
olarak da kullanılabilmektedir.  
 
Çatılar Bilgi Kutusu’nda bulunan aşağıdaki geometri metotları kullanılarak 
oluşturulurlar: 
 

 
 

 

Ağırlıklı olarak beşik çatı veya tek satıhlı/sundurma 
çatılarda kullanılırlar. Burada sırasıyla Poligon, 
Dikdörtgen ve Açılı Dikdörtgen metotları bulunur.  

 

 
 

Kırma çatı meydana getirmek için kullanılır. 

 

 

 
Kubbe, beşik tonoz ve şet çatı oluştururlar. 

 
Bu çatı tipleri aşağıda tek tek incelenmiştir: 
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BEŞİK ÇATI OLUŞTURMAK 
 
İki tarafa eğimli ve iki yüzeyi olan çatı türüdür. Üç farklı geometri metoduna 
sahiptir. Genel çalışma prensibi itibarıyla bu metotlar desen ve 

döşemedekilerle aynıdır. Aşağıdaki örnekte  dikdörtgen metodu 
kullanılmıştır.  
 

 

Bu örnekte yandaki ölçülere sahip 
yapının üstüne bir beşik çatı 
yerleştirilecektir. İşleme 
başlamadan önce bir takım 
ayarlamalar yapılması gerekir. 
 

 

 
Bilgi Kutusu’nda t ve b olarak gözüken değerlerin düzenlenmesi ile 
başlanır. t çatı eğitimini gösterir. Türkiye’de imar yönetmeliklerinin kabul 
ettiği en dik çatı eğimi %33’tür (Açı değeri olarak yaklaşık olarak ~18˚’ye 
karşılık gelir. Çatının kullanacağı açı ölçü şekli Çatı Geçerli Ayarları 
iletişim kutusunda aşağıdaki gibi ayarlanabilir. 
 

 

b çatının yapıya değmiş olduğu 
yüksekliği gösterir. Çatının yapıya 
nereden değeceği biraz sonra 
görüleceği gibi çizilen pivot çizgi 
ile hesaplanır. Çatı yüksekliği bu 
noktadan itibaren hesaplanır.  
Genellikle çatının duvar veya 
döşeme plağı ile birleşme 
noktasıdır.  
 

Beşik çatı oluşturmak önce pivot çizginin nereden geçtiğinin belirtilmesi 
gerekir. Bu çizginin uzunluğu önemli değildir. Önemli olan çatının yapıya 
değeceği hattı belirtmesidir. 
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Pivot çizgisi belirlendikten sonra, göz işareti ile eğimin olduğu yöne tıklanır. 
Ardından çatı dikdörtgeni tanımlanır. Burada çatı dikdörtgeni yapının 
köşesinden başlayıp diyagonalde yapıyı tam ortadan böler. 
 

  
Aynı işlem iki tarafta da tekrarlanır. 

 

   
 

NOT: 
 

Pivot çizgisi referans amaçlıdır ve istenirse Seçenekler>Görüntü 
Özellikleri ile ulaşılan iletişim kutusunda Sadece Görüntü için 
Özellikler Paneli’nde Çatı Pivot Çizgileri açılır menüsünde Gizle 
öğesi işaretlendiğinde ekranda görünmeyecektir. 

 
Çatının şekli üzerinde değişiklik yapılmak istenirse, mesela çatıya saçak 
eklemek gerektiğinde şu adımları takip edilir: 
 
Çatının saçak eklenecek yüzü seçilir. Çatı Aracı tıklanıp aktif yapılır. Fare ile 
saçak yapılacak kenara tıklanır. Açılan yardımcı palette Kenarı Offsetle 
simgesi seçilir (Buradaki yardımcı palet seçenekleri daha önce farklı 
araçlarda incelenmişti).  
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Fare tıklanmış olduğu noktadan kaydırılmadan (uzatılacak kenardaki 

herhangi bir seçim noktasında fare bekletilebilir), klavyede x tuşuna basılıp 

0,5- yazılarak saçak meydana getirilmiş olur. 

 

     
 

 

Farklı eğimli beşik çatılar 

 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi çatı 

yapıyı tam ortadan ikiye 

böldüğünde (ya da diğer deyişle 

mahya aşığı tam ortada 

olduğunda), her iki çatı yüzeyi de 

aynı eğime sahip olurlar.  

 

 

Aşağıdaki örnekte iki taraftaki eğimin farklı olması gerektiği bir durumda 

takip edilmesi gereken adımlar anlatılmıştır: 

eğim=%60 

eğim=%33 
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Soldaki yüzey seçilir. Çatı Aracı aktif yapılıp, sağdaki 

yüzeye klavyede Ctrl tuşu basılıyken 
tıklanır. 

  

Sağdaki yüzey açısını koruyarak soldaki yüzeye saplanmıştır. Çatının soldaki 
fazlalıklarından  kurtulmak için birkaç adım daha takip edilir. 
 

  
Bu sefer sağdaki yüzey seçilir. Çatı Aracı aktif yapılıp, soldaki 

yüzeye klavyede Ctrl tuşu basılıyken 
tıklanır. 

   
 

Böylece her iki yüzeyde kendi eğimlerini takip ederek birleşmiş olurlar. 
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ÇATI KENAR AÇISINI DEĞİŞTİRMEK 
 

Çatı kenar açısı üzerinde değişiklik yapmak için şu adımlar takip edilir: 

 

 
 

Çatı kenarı değiştirilecek çatı yüzeyi 
seçilir. 

 

Çatı Aracı aktif yapılıp çatı kenarına 

tıklanır. Açılan yardımcı palette Çatı 
kenarı açısını tanımla simgesine 

tıklanır. 

 

 
 

 

Çatı Kenarı Açısı iletişim kutusunda 

arzu edilen seçeneğe tıklanır. Düşey 

geçerli seçenektir. Bu örnekte Dik 

seçilmiştir. Özel seçeneğine tıklanırsa, 

kenar açısı, kullanıcı tarafından 

belirlenecek farklı bir açıda 

oluşturulur. Tüm Kenarlara Uygula 

kutusu işaretlendiğinde tüm çatı 

kenarları belirlenen açıda düzenlenir.  

 

  

düşey açı dik açı 
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ÇATIYI KESİM DÜZLEMİ OLARAK KULLANMAK 
 
Yukarıdaki örnekte dikkat edilirse duvar üstü ile çatı arasında bir boşluk 
kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için aşağıdaki yöntem takip edilir.    
 

 

Yükseltilecek duvarlar seçilir ve duvarın 
yüksekliği için, çatının en üst kotundan 
daha fazla olacak geçici bir değer girilir. 
Mesela 6m olsun. 
 

 
 

Bu işlem sonucu görüleceği gibi 
duvarlar çatıdan daha yüksek bir 
kota yükseltilmiştir: 

 

 

 

 

 

Yükseltilen duvarlar seçiliyken Düzen 
menüsünden Çatıdan Kes komutuna 
tıklanır. Açılan iletişim kutusunda 
üstteki çerçeve içine alınan bilgilerin 
işaretli olduğu kontrol edilerek Çıkart 
düğmesine basılır. Bu işlem sonucu 
duvar yüksekliği çatının en yüksek 
olduğu noktasına indirilmiş ve duvarın 
çatıdan sarkan kısımları kesilmiştir. 
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Yukarıda olduğu gibi çatıyı bir kesim düzlemi olarak kullanıp yapı 
elemanlarını keserek değişik formda elemanlar yaratmak mümkündür. 
Aşağıdaki profil, duvardan mansart çatı çıkarılarak elde edilmiştir. 
 

  
 
NOT:  
 

Duvarı eski formuna döndürmek için duvar seçilip, Duvar Geçerli 
Ayarları iletişim kutusunda Model Paneli’nden Duvar bir ya da 
daha fazla çatı tarafından kesildi düğmesine basılır. 

 
KIRMA ÇATI OLUŞTURMAK 
 
Çok yüzeyli, dört tarafa akıntı yönü imkanı veren çatılardır. Çatı Bilgi 

Kutusu üzerinden  simgesi seçilerek oluşturulurlar.  
 

  
 
Önce çatının konturları köşe noktalarına tıklanılarak tanımlanır. Tüm 
noktalar tanımlanıp, başlangıç noktasına gelince tekrar tıklandığında 
aşağıdaki iletişim kutusu açılır: 
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1-Çatı eğimini 
belirler. 
 
2-Çatının çalışılan 
kata göre pivot 
çizgisinin kotunu 
gösterir. 
 
3-Saçak mesafesini 
tanımlar. 
 
4-Çatı kalınlığıdır. 
Bu kalınlık Çatı 
Geçerli Ayarları’nda 
katmanlı yapı 
seçilmişse pasif 
görünür. 

 
5-Çatı kenar açısını belirler. Dik, düşey ve yatay kenar seçeneklerinden 
birisine tıklanır. 
 
6-Çatının 1 no'lu seviyesi için maksimum çatı yüksekliğini gösterir. Çatı 
girilen eğimde en fazla bu yüksekliğe çıkabilir. 
 
7-Çatı yüzeyi farklı eğimlerden oluştuğu durumlarda farklı seviyeler 
tanımlamak için kullanılır. Normalde 1 olarak bırakılır.  
 
Mevcut değerleri olduğu gibi kabul edip Tamam düğmesine basıldığında 
aşağıdaki sonuç elde edilir: 
 

   

1 

2 

3 

4 

5 

7 
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Eğer çatı mansart tipindeyse (çatı alanını kullanabilme ve kar tutmaması 
nedeniyle tercih edilen bir çatıdır), yani bir yüzeyinde birden fazla eğim 
varsa Kırma Çatı Ayarları iletişim kutusunda bazı ilave ayarlar yapmak 
gerekir: 
 

 

Seviyeler kısmı 2 olarak 
tanımlanmıştır. Böylece 
yüzeyde iki farklı eğim 
olduğu görülmektedir. 
 
Birinci eğimin 60˚’lik dik bir 
açıyla 0,7m yüksekliğe 
ulaşması, ikinci eğimin ise 
bu yükseklikten başlayıp 
%33◦’lik eğimle en fazla 
20m yüksekliğe ulaşması 
hedeflenmiştir.  
 

 
Bu ayarlar dışında çatıyı oluşturmak için başka herhangi bir değişiklik 
yapmaya gerek yoktur. 
 

 
 
Aynı yöntem ile oluşturulmuş bir sekizgen kırma çatı: 
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NOT: Yukarıdaki işlemi daha pratik yapmanın yolu Çatı Aracı’nı seçip Bilgi 
Kutusu’ndan kırma çatıyı seçtikten sonra Sihirli Değnek ile çatı 
sınırlarına tıklamaktır. Açılan Kırma Çatı Ayarları iletişim kutusunda 
varsa, değişiklikler yapılıp Tamam düğmesine tıklandığında işlem sona 
ermiş olur. 
 
Sihirli Değnek ile spline eğrilerinden eğrisel kırma çatılar yaratmak da 
mümkündür. Aşağıdaki spline eğrisi şekil üzerine Çatı Aracı aktifken, 
ArchiCAD kırma çatı geçerli ayarlarında Sihirli Değnek ile tıklanılmıştır. 
 

 

  
 
Kırma çatı yüzeyini değiştirmek 
 
Bazı durumlarda oluşturulan kırma çatı üzerinde bir takım değişiklikler 
yapmak gerekebilir.  
 

 

Örneğin yandaki alçak bina 
ve yüksek binaya ait çatı 
yüzeylerinden gelen  yağış 
akıntısının işaretli alanda 
tahliyesinin zor olacağı, bu 
durumun zaman içinde bir 
takım yapısal problemlere yol 
açabileceği görülmektedir. 
Bu sorunu ortadan 
kaldırmanın bir yolu bu 
alanda kırma çatının biçimini 
değiştirmektir. 
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Önceden işaretli değilse, Araçlar menüsünden Grup İşlevini Dondur komutu 
işaretlenerek çatı yüzeylerinin bağımsız olarak seçimi sağlanır. Ardından sorunlu 
alandaki çatı yüzeyi seçilip silinir. 

  
Yukarıda çıkarılan yüzey, bu alana komşu yüzeyler uzatılarak kapatılır. 

Yukarıdaki noktaya tıklanıldığında açılan yardımcı paletten  Nokta Taşı 
simgesi seçilir. Nokta yukarıdaki gibi duvarın ortasına kadar taşınır.  

 
 

Nokta taşıma işlemi her iki yüzey için tekrarlanarak, kırma çatının sorunlu kısmı 
için beşik çatı tarzı bir çözüm geliştirilir.  

 
ÇATI ÜST KOTUNU BULMAK 
 
Çatı üst kotunun hesaplanmasının iki yolu vardır: 
 
Birinci yol 3D Penceresi’nde imleci, çatının mahya aşığı kotunda köşe 
noktalarından birisinde bekletmektir. Onay işareti çıktığında z kutusundaki 
değer, çatının üst kotunu gösterir. 
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İkinci yol bu kotun Kat Planı Penceresi’nde bulunmasıdır. Bunun için 
kırma çatı grubunun ayrılması gerekir (Kırma çatı yüzeyleri geçerli olarak 
birbirleriyle gruplanmıştır). Çatı seçilir. Araçlar menüsünden Grup İşlevini 
Dondur öğesine tıklanır ve gruplanmış elemanlar ayrılır. 
 
Herhangi bir çatı yüzeyi seçilir. Çatı Aracı aktifken ve klavyede Ctrl tuşunu 
basılı tutularak kotları bulunmak istenen çatı noktalarına tıklanır. Açılan Çatı 
Kotları iletişim kutusunda Üst kısmı, çatının üst kotunu Alt kısmı ise çatı 
kalınlığı çıktıktan sonraki kotunu gösterir.  
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KUBBE ÇATI OLUŞTURMAK 
 

Kubbe çatı oluştururken   simgesi kullanılır. Kubbenin önce merkez 
noktasına tıklayıp yarıçapı girildikten sonra yay veya çember formunda 
tasarlanır. 
 
Kubbenin yüksekliği 
Yükseklik kutusuna 
girilecek değerle saptanır. 
Yatay veya düşey segment 
sayısı arttıkça kubbenin 
daha oval olması sağlanır. 
Yüksek segmentli 
kubbelerin görüntülenmesi 
daha fazla zaman alır.  Bu 
sayı düşey için 90, yatay 
için 360 ile sınırlıdır. 
 

 
 

 

 

BEŞİK TONOZ ÇATI OLUŞTURMAK 
 
Bilgi Kutusu’nda  simgesi seçilerek meydana getirilir.  
 
1-Bu işlemin ilk aşamasında beşik tonozun biçimi oluşturulur. Bu biçimi 
oluştururken tonozun kesiti üzerinde çalışıyormuş gibi şekli çizilir.  
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Alttaki çatıya ait spline eğrisini 

oluştururken ekranda beliren 

yardımcı paletten de 

faydalanılabilir. 

 

 
 

2-Daha sonraki tonozun başlangıçı ve bitiş alanı tanımlanır: 

 

 
 

3-Açılan iletişim kutusunda çalışılan kattan yükseklik, çatı kalınlığı ve çatı 

kenarı açısı belirlenebilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



ARCHICAD 9 İLE KOLAY MİMARİ MODELLEME ve GÖRSELLEŞTİRME 

 

 

256 

başka bir örnek: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bu örnekte çatının daha yumuşak bir ovalliğe 
sahip olabilmesi için Araçlar menüsünde Sihirli 
Değnek Ayarları seçilerek açılan iletişim 
kutusundan Segment Uzunluğu kutusu değeri 
0,25’e düşürülmüştür: 
 

 
 

Ayrıca 3D Penceresi’nde de beşik tonoz çatı çizilebilir. Örnekte mevcut bir 
döşeme, çatı için sınırlayıcı olarak kullanılmıştır. 
 
 

  
 
Bilgi Kutusu’nda beşik tonoz simgesine tıklanır. Çatının aşağıdaki gibi birinci ve 
ikinci noktaları tanımlanır. 
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Bundan sonra yardımcı paletten tonoz simgesi seçilip, tonoz yüksekliği saptanır. 
Sonraki aşamada tonozun kaplayacağı alan fare ile sürüklenerek belirlenir ve bir 
seçim noktası üzerine tıklanarak işlem tamamlanır. 

  
Açılan yardımcı palet, istenirse ayrıca beşik çatı, mansart ve şet çatı çizimi için 
de kullanılabilir. Aşağıda bir şet çatı örneği görülmektedir. 
 
ÇATI GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 

            

 

1-Geometri ve Konumlandırma Paneli: Çatının kotu, eğimi ve 
kalınlığını tanımlar. 

4 

1A 

1B 

1C 

1 

2 
3 
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1A-Çatının yapı üzerine oturduğu yerin, bulunduğu Kat ve Proje Sıfır’a göre 
kotunu düzenler. 
 
1B-Çatının eğimini ayarlar. 0 ve 89 derece arasındaki açılar tanımlanabilir. 
 
1C-Çatının kalınlığını iki farklı şekilde gösterir ve değiştirme imkanı sunar. 
Birine girilen değer doğrultusunda diğeri otomatik olarak değişir. Katmanlı 
yapılarda bu alan pasiftir. 
 
Kat Planı Paneli: Çatı dış çizgi tipi ve kalem rengi/kalınlığı buradan 
tanımlanır. İstenirse çatıya kaplama deseni atanabilir, desen rengi, desen 
geriplan rengi ve ilgili ayarlar, burada yapılabilir. 
 

 
 
Kesit Paneli: Çatıdan geçecek kesitlerde, desen tipi, desen rengi, desen 
geriplan rengi, çatı dış çizgi tipi, dış çizgi kalem rengi/kalınlığı ile katmanlı 
yapı kullanılması durumunda, katmanlar arasındaki ayırıcı için çizgi tipi ve 
kalem rengi/kalınlığı burada düzenlenebilir. 
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Model Paneli: 3D Penceresi ve rendering için çatı yüzey malzemesi 
seçmeye yarar. Çatı kenar açısını ayarlamak için de kullanılabilir. 
 

 

 
ÇATI SEVİYE ÇİZGİLERİ YARATMAK 
 
Pencere yerleştirme,  tefrişat yapmak, kafa kurtarma mesafesini bulmak 
gibi sebeplerle çatı yüzeyinde  belli bir kotu gösteren yükseklik yer çizgileri 
eklenmek istenebilir. Eklenecek çizgi sayısında herhangi bir sınırlama 
yoktur. 
 

 
 

 

Çatı yüzeyi seçilir. 
Araçlar 
menüsünden Çatı 
Seviye Çizgileri 
Yarat öğesine 
tıklanır. 

Açılan pencerede istenilen 
yükseklik, iç yüzey veya dış 
yüzeye göre (3,70 m) kutuya 
girilir. Altta düğmesi, çatının iç 
yüzey kotunu  ifade eder. 

Çatı yüzeyinde 3,70m 
kot seviyesi kesik 
çizgilerle 
gösterilmiştir.  
 

 
Çatı Seviye Çizgileri Yarat iletişim kutusundaki: 
 
-Çatı Dışındaki Çizgileri Atla kutusu seçildiğinde girilen yükseklik, çatı 
yüzeyinin dışına isabet ediyorsa gösterilmez. 
 
-Çatıyla Grupla: Seviye çizgisini birlikte hareket etmek üzere çatıyla 
gruplar. 
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ÇATI PENCERELERİ OLUŞTURMAK 
 
Çatı penceresi çatılar üzerine yerleştirilebilen özel bir pencere tipidir. Araç 
Kutusu üzerinden  simgesine tıklanarak seçilir. Araçla ilgili ayarlar diğer 
pencere ve kapılar ile aynıdır. Aşağıdaki örnekte yukarıda seviye çizgisi 
eklenmiş olan çatıya bir çatı penceresi yerleştirilmiştir. 
 

      
 
Çatıya yerleştirilen pencere otomatik olarak çatının eğimine göre 
ayarlanırlar. Pencere, çatının eğimi değiştirildiğinde onunla birlikte hareket 
eder. Pencerenin yeri değiştirilmeye kalkıldığında, mevcut çatı eğimi içinde 
hareket eder. Pencere silinmek istenirse, herhangi bir seçim noktasına 
tıklanıp klavyede Delete tuşuna basılır. Bu işlem sonucunda çatıda bir 
boşluk açılır.  
 
Çatı üzerinde pencere yerleştirmeden boşluk açılmak istenirse, döşemelerle 
aynı yöntem takip edilir. Boşluk açılacak çatı yüzeyi seçiliyken çatı aracı 
(poligon, dikdörtgen veya açılı dikdörtgen metotlarından herhangi birisi 
kullanılabilir) ile boşluk sınırları tanımlanır. 
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