
20. Detay Çıkartma 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Detay geçerli ayarları ile çalışmak 
• Detay oluşturmak 
• Detay çizimleri üzerinde çalışmak 
• Objeleri farklı detay seviyesinde göstermek 
• Duvar ucu aracı ile çalışmak 

 

 

Detaylar projelerin çeşitli noktalarında yapısal düzeni ve ayrıntıları projenin 
ölçeğinden daha ayrıntılı bir ölçekte gösteren çizimlerdir. Gerek projenin 
uygulaması sırasında, gerekse bazı proje alanlarının yapılabilirliğini test 
etme açısından çok önemlidirler. 
 

ArchiCAD’de detaylar Araç Kutusu üzerindeki  simgesini seçerek Detay 
Aracı ile gerçekleştirilir. Bu araç, planlar ve kesit/cepheler üzerinde 
tanımlanılan bir alan üzerine detay işareti yerleştirir ve bu işareti detay 
çizimlerine bağlar. Detayın tanımlandığı alanda kat planında bir çerçeve yer 
alır. 
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Detay çiziminin içeriği kat planı veya kesit/cephede tanımlanan alandan 
kopyalanarak oluşturulur. Detay çizimleri’ne Navigatör paletinde, Proje 
Haritası sekmesi altında Detaylar başlığına tıklanarak veya Pencere 
menüsünden Ayrıntı Çizimleri>Detay Çizimini Aç ile beliren iletişim 
kutusundan ulaşılabilir. Adına çift tıklanan detay çizimine ait pencere açılır. 
 

        
 

Detayın alınmış olduğu kat planı veya kesit/cephelerdeki daha sonra yapılan 
değişikliklerin detay çizimlerine yansıması için Görüntüleme>Detay 
Çizimleri alt menüsünden ilgili öğeye tıklanır: 
 

 
 
DETAY GEÇERLİ AYARLARI 
 
1-Genel Paneli: Detayı adlandırmak, detay işareti ve çizimi arasında 
bağlantıyı sağlamak ve detay işaretini ekrana belirli bir açıda 
konumlandırmak için kullanılır. 
 
1A-Detay işareti ve çizimine ait referans ID’si bu alana girilir. Her yeni 
oluşturulacak detay için detay ID numarası diğerini ardışık olarak takip 
eder.  
 
1B-Detay işareti ve çizimini tanımlayıcı bir metin girmek için kullanılır. 
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1C-Geçerli olan ilk seçenek, adı detay işareti ile aynı olan yeni bir detay 

çizimi oluşturur. İkinci seçeneği aktif yapıp Gözat düğmesine tıklandığında, 

varolan detay pencerelerinin sıralandığı bir kutu belirir ve detay işaretinin 

bu detay çizimlerinden birisine bağlanması beklenir. Bu seçenekte detay 

işareti bağlantı yapılan çizim ile aynı adı alır ve kendisine ait çerçevesi 

olmaz. 
 

 
 

NOT: Varolan bir detay işareti ve çiziminin ID’si ile adı üzerinde değişiklik 

Navigatör’de Detaylar başlığı altındaki ilgili detay adı üzerine sağ tıklanıp 

Detay Çizimini Yeniden Adlandır komutu seçilerek yapılabilir.    

1 

2 

3 

1A 1B 

1C 

1D 
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1D-Detay işaretinin çizime yerleşim açısı burada belirlenir. 
 
2-İşaretçi Paneli: Detay işaretine ait sembol ve metin üzerinde değişiklik 
yapmaya yarar. 
 
2A-Açılır menüden yeni bir işaret tipi yüklemek için kullanılır. 
 
2B-Detay işareti sembolü grafiğinin kalem rengi/kalınlığını belirlemeye yarar.  
 
2C-İşaret metni için yazı tipi ve dilini düzenlemek için kullanılır. 
 

 
 

2D-İşaret metni vurgu tipini belirlemeye yarar. 
 

2E-İşaret metninin boyutu ve sembolünün büyüklüğü burada ayarlanır. 
 
2F-İşaret metni ve sembolü ile ilgili düzenlenebilecek ilave parametreler sunar. 
 

2G-Burada detay işareti için önizleme yapılır. 

2A 

2B 

2C 

2D 
2E 

2F 2G 
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3-Detay Sınırı Paneli: Detayın alınmış olduğu alanı gösteren çerçevenin 
çizgi tipini ve kalem rengi/kalınlığını tanımlamak için kullanılır. 
 

 
 
DETAY OLUŞTURMAK 
 
Detay oluştururken Detay Aracı Bilgi Kutusu’ndaki geometri 
yöntemlerinden faydalanılır. İlk geometri metodu detay alanı çevresinde 
herhangi bir çerçeve oluşturmadan sadece detay işaretini yerleştirir. 
 
Diğer üç metot ise detay alanı çevresinde bir çerçeve meydana getirir. 
Poligon, dikdörtgen ve açılı dikdörtgen adlı bu metotların çalışma şekli diğer 
araçlarla aynıdır.  

 
 
Detay alanı çevresinde oluşan çerçeve, ayrıca, Seçenekler>Görüntü 
Özellikleri seçilerek açılan iletişim kutusundaki Sadece Görüntü İçin 
Özellikler Paneli’nde bulunan Detay Sınırı açılır menüsünden Gizle 
öğesine tıklanarak gizlenebilir. Detay çerçeveleri hiçbir durumda 
yazdırılamaz. 
 

 
 

Bilgi Kutusu’nda yer alan  öğesi işaretlendiğinde, açılan 
iletişim kutusunda detay işareti mevcut detay çizimlerinden birine bağlanır. 
Yukarıda Detay Aracı Geçerli Ayarları hakkında bilgi verirken bu konudan 
bahsedilmişti. 
 
Detay çizimlerinin her zaman bir plana veya kesit/cepheye bağlantısı olması 
gerekmez. Bu gibi bir durumda Navigatör paletinde Proje Haritası 
sekmesi Detaylar başlığına sağ tıklayıp içerik menüsünden Yeni Bağımsız 
Detay öğesi seçilir. Bu yeni detay penceresinde kullanıcı özel bir duruma 
hitap eden bir detay çizimi meydana getirebilir.  
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Mevcut bir detay çizimine bağlı kat planındaki 
çizim üzerinde bulunan detay işaretinin 
silinmesi de detay çizimini bağımsız yapar. 
Navigatör paletinde bağımsız ve bağımlı detay 
çizimleri ayrı simge ile ifade edilir.  
  
 
Detay çiziminin silinmesi için ise Navigatör paletinde ilgili detay çizimi ismi 
üzerine sağ tıklanıp içerik menüsünde Detayı Sil öğesi kullanılır. 
 
Kat Planından detay çizimi meydana getirmek 
 
Kat planı üzerinde detay çerçevesi çizilerek oluşturulur. Beliren çekiç 
sembolü ile tıklanan yer detay işaretinin plandaki yeri olur. 
 

 
 

 
 

 
Kesit/Cepheden detay çizimi meydana getirmek 
 
Yukarıdaki yöntemle aynıdır. Aradaki tek fark kaynak penceresi olarak 
kesit/cephe penceresinin kullanılmasıdır. 
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DETAY ÇİZİMLERİ 
ÜZERİNDE ÇALIŞMAK 
 
Detay çizimleri kesit ve 
cephelerde olduğu gibi çizgi, 
desen vb. 2D elemanlardan 
meydana gelir. Kullanıcı isterse 
detay çizimlerini geliştirmek 
için çizgi, spline eğrisi, ölçü 
çizgisi, metin, etiket vb. tüm 
2D elemanlar ekleyebilir:  
 

    

  

    
 
Yanda kesit/cepheden elde 
edilen detay çizimi, ölçü 
çizgileri eklenip ve tarama 
yapılarak geliştirilmiştir. 
 

 
NOT: Detay çizimlerin ölçeği planlar veya kesit/cephelerin ölçeğinden 

bağımsız olarak ayarlanabilir. 
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OBJELERİ FARKLI DETAY SEVİYESİNDE GÖSTERMEK 
 
Pencereler ve kapılar gibi bazı GDL objelerine Kat Planı Penceresi’nde ölçek 
değişikliklerine duyarlı olacak şekilde farklı detayda gösterim biçimleri 
gömülmüştür. Bu sayede bir ölçekte basit bir görünüme sahip olan obje, bir 
başka ölçekte daha detaylı gösterilebilmektedir. Aynı pencerenin farklı 
ölçeklerde gösterim şekli: 
 

   
ölçek 1:200 ölçek 1:100 ölçek 1:50 

 

NOT: Yukarıda, her yapılan ölçek değişikliğinden sonra obje, üzerine zoom 
yapılarak yaklaştırılmıştır. 

 
Objenin ölçek değişikliklerinden bağımsız bir gösterime sahip olması 
istenirse, objenin Geçerli Ayarları iletişim kutusunda Parametreler 
Paneli seçilir ve Seçenekler başlığında 2D Detay Seviyesi isteğe göre 
Basit ve Detaylı yapılır: 
 

 
 
DUVAR UCU ARACI 
 
Duvar Ucu Aracı duvarlara ilave bir ayrıntı olarak duvar ucu profili eklemek 
için kullanılır. Araç Kutusu’nda  simgesine tıklanarak erişilir.  
 
Duvar Uçları kapılar, pencereler, merdivenler vb. parametrik GDL 
objeleridir. Duvarın her iki ucuna da yerleştirilebilir. Kapı ve pencereler gibi 
duvarın parçası haline gelir ve duvarda meydana gelecek düzenleme 
işlemlerinde üzerinde kalır.  
 
Bir duvar üzerine bir duvar ucu yerleştirmek için istenen profil tipi Duvar 
Ucu Geçerli Ayarları iletişim kutusundan seçilir ve ilgili duvarın ucuna 
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tıklanarak işlem tamamlanır. Duvar ucunu seçmek için herhangi bir 
köşesine tıklanabilir. 

       
 
Duvar Uçlarının özellikleri Duvar Ucu Geçerli Ayarları iletişim kutusuyla 
değiştirilebilir. Bu iletişim kutusunun arayüzü diğer kütüphane üyeleriyle 
aynıdır. 
 

 
 
Parametreler Paneli’nde karşılaşılan seçenekler şu şekildedir: 
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• Duvar Yüksekliğine Sığdır kutusuna tıklandığında duvar ucu 
profilinin yüksekliğini duvar ile aynı yapar. Kutudan işaret 
kaldırıldığında bu yüksekliğin yeniden tanımlanması gerekir. 

 
• Kesit Derinliği duvarın ne kadar büyüklükteki kısmından duvar 

ucu profilinin yer aldığı tanımlanır. 
 

• 2D Gösterim kısmında duvar ucu için bir dışçizgi tipi, desen tipi, 
desen kalem rengi/kalınlığı ve desen geriplan kalemi belirlenir. 

 
• 3D Gösterim kısmında ise duvar ucu yüzey malzemesi düzenlenir. 

Bazı duvar ucu tiplerinde bu işlem Malzemeler başlığı altında 
gerçekleştirilir. 

 
Kalınlık Paneli’nde duvar ucu profilinin kalınlığı  üç tarafından tanımlanır. 
Bu değerleri tanımlamak için alternatif olarak Parametreler Paneli’ndeki aynı 
başlık kullanılabilir. 
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