
 

 

21. Yazı ve Etiket Araçları 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Yazı aracı geçerli ayarları ile çalışmak 
• Çizimlere metin eklemek  
• Mevcut bir metni düzenlemek 
• Metin görüntülenme ayarlarını değiştirmek 
• Metin içerisinde arama yapmak ve bir metni başkası ile değiştirmek   
• Etiket aracı ayarları ile çalışmak 
• Çizimlere ilişkili etiket eklemek 
• Bağımsız etiketler oluşturmak 

 

 

Kat planlarını adlandırmak, proje ve elemanlara notlar düşmek, mekanlar ve 
malzemeleri tanımlamak istendiğinde yazı ve etiket araçlarından 
faydalanılır. 
 

YAZI ARACI GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Yazı Aracı’na Araç Kutusu’nda  simgesine tıklanarak ulaşılır. Araca ait 
Yazı Geçerli Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki öğeler bulunur: 
 
1-Metin Stili Paneli: Metnin çeşitli niteliklerini değiştirmek için kullanılır. 
 
1A-Kullanılacak yazı tipi ve dilini tanımlar. 
 
1B-Yazı büyüklüğünü belirler. 
 
1C-Yazı kalem rengi/kalınlığını ayarlar. 
 
1D-yazı vurgu biçimini değiştirmeye yarar. 
 
1E-Metnin hizalama şeklini düzenler. 
 
1F-Satırlar arası boşluğu değiştirmek için kullanılır. 
 
1G-Karakter genişliğini değiştirir. 
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1H-Karakterler arası boşluğu belirler. 
 

 
 

2-Metin Öbeği Biçimlendirme Paneli: Metin öbeği, kullanıcı tarafından 
sınırları saptanan metin kutusunu içine alır. 
 
2A-İşaretlendiğinde, metin öbeğini belli bir açıyla çizime yerleştirir. Sabit 
Açı kutusuna tıklandığında, metin öbeğinin döndürüldüğünde veya simetrisi 
alındığında dahi aynı açıyı koruması sağlanır. 
 

2B-İşaretlendiğinde, metin öbeği arkasına renk paletinden seçilecek bir 
geriplan atar. Metnin öbek içindeki düşey konumunu da ilgili kutuda 
ayarlama imkanı verir. 

1A 

1B 1C 

1D 
1F 

1G 

1H 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

1E 

1 

2 
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2C-Metin öbeğinin çevresinde bir çerçeve oluşturmaya yarar. Metnin 
çerçeve rengi/kalınlığı ilgili renk paletinden düzenlenebilir. Burada da 
yukarıda olduğu gibi metnin çerçeve içindeki düşey konumu hemen altta 
yer alan kutuya değer girilerek belirlenebilir. 
 
2D-Metnin, öbek sınırları sonuna gelindiğinde bir sonraki satırın başına 
gelmesini sağlar. 
 
2E-Metin öbeğini çizime yerleştirirken kullanılacak tutma ya da 
konumlandırma noktasını düzenlemeye yarar.  
 
ÇİZİMLERE METİN EKLEMEK 
 
Yazı Aracı ile çizimlere iki farklı şekilde metin eklemek mümkündür: 
 
Sınırlı: Yazı tanımlanan bir dikdörtgen kutu içine yazılır. Metnin yer alacağı 
dikdörtgenin başlangıç noktası tıklanarak belirlenir, fare sürüklenerek bu 
dikdörtgenin sınırları saptanır ve sonra tekrar tıklanır. Bu kutu içine girilen 
yazının uzunluğu, kutunun uzunluğu ile sınırlıdır. Yazı kutu sınırlarına geldiğinde 
bir alt satıra iner. Bu şekilde satır sayısı artar. 
 

 
 

Metin girildikten sonra işlemin tamamlanması için Kontrol Kutusu’nda 
Tamam düğmesine veya çalışma ekranında yukarıdaki gibi boş bir alana 
tıklanabilir. İşlemin iptal olması için ise Kontrol Kutusu’nda Vazgeç 
düğmesine veya klavyede Esc tuşuna basılır. 
 

Sınırsız: Bu yöntemde ise yazının geleceği yer üzerine çift tıklanır. Oluşan 
kutu yazı devam ettikçe genişler. Enter tuşuna basıldığında bir alt satıra 
inilir. Kutu büyüklüğü en uzun satıra göre ayarlanır. 
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MEVCUT BİR METNİ DÜZENLEMEK 
 
Mevcut bir metin üzerinde değişiklikler yapılması için seçilmesi ve yazı aracı 
aktif haldeyken üzerine tıklanması gerekir. Fare imleci yazının istenilen bir 
yerine getirilerek tıklanıp değişiklik yapılabilir. 
 

 
 

 
 
Seçilen metin üzerine tıklanıp, sürüklenerek başka bir yere taşınabilir:  
 

 
 
Metin kutusu, köşe seçim noktalarına tıklanıp, açılan yardımcı menüden 
Uzat/Büz  simgesi aktif yapılarak daraltılabilir veya genişletilebilir. Her 
iki durumda da yazı yeni duruma göre tekrar kendini düzenler.  
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Bunlar dışında Düzenleme menüsü altında bulunan Döndür ve Çoğalt gibi 
diğer komutlar da metinlere uygulanabilir.  
 
METİN GÖRÜNTÜLENME AYARLARINI DEĞİŞTİRMAK 
 
Yazının ekranda nasıl görüntüleneceği, Seçenekler>Görüntü Özellikleri 
ile ulaşılan iletişim kutusunda düzenlenir. Sadece Görüntü için Özellikler 
Paneli’nde metinle ilgili aşağıdaki öğeler yer alır. 
 

 
 

Metin seçeneği ekran üzerinde sadece yazının görünmesini sağlar. Diğer 
seçenekler ise aşağıdaki gibidir: 
 
Tutamaçlı Metin 
 
Metin çevresinde 
köşelerine tutamaçlar 
yerleştirir: 

Greek 
 
Metni kutucuklara 
dönüştürür. Çizimlerin 
görüntülenme süresini 
hızlandırır: 

Tutamaçlı Greek 
 
Greek seçeneğinden 
farkı kutucukların 
çevresinde köşelere 
tutamaçlar yerleştirir: 
  

   

 

METİN İÇERİSİNDE ARAMA YAPMAK VE BİR METNİ BAŞKASI İLE 
DEĞİŞTİRMEK   
 
Kelime işlemci yazılımlarına benzer bir şekilde ArchiCAD’de de çalışma 
ekranında yer alan  yazı, etiket, mahal ve ölçülendirme araçlarıyla 
oluşturulmuş metinler içinde istenilen bir kelime veya kavram aratılabilir; 
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kelime veya kelime topluluğu başkalarıyla değiştirilebilir. Bunun için Düzen 
menüsünde bulunan Metin Ara ve Değiştir komutu seçilir. Ara ve 
Değiştir iletişim kutusu açılır. 
 

 

 

Aranacak metin Metnini İçerir kutusuna yazılır ve Aramaya Başla 
düğmesine basılır. Bu metin projeyi meydana getiren tüm plan, 
kesit/cephe, detay vb. çizim bileşenlerinde aranır. 
 
Bilgi bulunmuşsa bu bilgiyi içeren metin Sonuç alanında yer alır. Tümünü 
şununla değiştir kutusuna bir bilgi girilip Tümünü Değiştir düğmesine 
basılırsa, yeni girilen bilgi tüm çizimlerde bulunan metnin yerini alacaktır.  
 

 

Bulunan bir metnin açık olan bir 
çizimdeki yerini görmek için ise 

altta yer alan  Büyüteç 
araçları kullanılabilir. Bu sayede 
metine yaklaşmak ve 
uzaklaşmak mümkün olacaktır.  
 
Tekrar yeni bir arama 
gerçekleştirmek için Yeni 
Arama düğmesine basılabilir. 
Bu durumda ilk Ara & Değiştir 
iletişim kutusuna geri 
dönülecektir. 
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Ara & Değiştir iletişim kutusunda Süzgeçler (Filtreler) düğmesi 
seçildiğinde aşağıdaki kutu açılacaktır. Burada arama ve değiştirme 
işleminin hangi katlarda ve ne çeşit metinlerle sınırlandırılacağı belirlenir.  
 

 

 

Ara & Değiştir iletişim kutusunda yer alan Uzman düğmesine 
tıklandığında iletişim kutusu genişler ve daha spesifik sorgulama 
seçeneklerinden birisi seçilebilir. Bir önceki duruma dönmek için ise Çırak 
düğmesine basılabilir. 
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ETİKET ARACI İLE ÇALIŞMAK 
 
Etiket Aracı’na Araç Kutusu’ndan  simgesine tıklanarak erişilir. 
 
Etiket Aracı ile iki tür etiket yaratmak mümkündür:  
 
İlişkili etiketler: Elemanlara önceden tanımlanan  metin ve atanmış olan ID 
gibi bilgilerin eklenmesini sağlayan etiketlerdir. Bu etiket bilgileri eleman 
yaratılırken otomatik olarak oluşturulur veya yaratıldıktan sonra da 
eklenebilir.  
 
Bağımsız etiketler: Etiket Aracı ile oluşturulan, herhangi bir elemanla ilişkili 
olmayan içeriği önceden tanımlanabildiği gibi yaratılırken de girilebilen 
etiketlerdir.  
 
Etiket Geçeri Ayarları’nda şu seçenekler yer alır: 
 

 
 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

1A 

1B 

1C 
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1-İçerik ve Önizleme Paneli: Bu panel yapı elemanlarına eklenecek 
etiketlerin niteliği ve içeriği ile ilgili ayarlamalar yapılmasını sağlar.  
 
1A-Etiket içeriği atanacak yapı elemanını seçtirir. Burada bulunan Bağımsız 
Etiket herhangi bir elemanla ilişkili değildir. İstendiği takdirde bu tip etiketler için 
bir metin veya sembol etiketi tanımlamak için burada yer almaktadır.   
 

1B-Sol tarafta seçilen yapı 
elemanı için kullanılacak etiket 
içeriği tipi burada tanımlanır. 
Metin seçildiği takdirde, metin 
içeriği altta Metin Etiketi 
Paneli’nde meydana getirilir. ID 
seçildiğinde, bu içerik elemanın 
kendi ayar iletişim kutusunda 
Listeleme ve Etiketleme 
Paneli’nden alınmaktadır.  

 

     
1C-Bu alan sembol etiketlerinin önizlemesini yapmak 
için kullanılır. Sembol etiketleri hakkında detaylı bilgi 
aşağıda verilecektir. 
 

 
 

2-Metin Stili Paneli: Etiketin içerdiği metni biçimlendirmeye yarar. 
Buradaki seçeneklerin hepsi daha önce incelenen Yazı Aracı geçerli 
ayarlarındaki öğelerle aynıdır.  
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3-İşaretçi Paneli: Etiket işaretçisinin biçimlendirilmesini sağlar. 

 

 
 

3A-İşaretçinin tipi ve rengi/kalınlığının ayarlanmasını sağlar. 

 

3B-Düz ya da eğri işaretçi çizgisi seçmek için kullanılır. 

 

3C-İşaretçinin etiket kutusuna göre konumunu tanımlamaya yarar. 

 

3D-İşaretçi ok başlığının tipi ve rengini belirler. 

 

3E-İşaretçi ok başlığının büyüklüğünü ayarlamak için kullanılır. 

 

4-Sembol Etiketi Paneli: Sembol etiketi boyutu ve diğer parametreleri 

üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.  
 

 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 
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Etiket Sembolleri özel GDL objeleridir. Skript ile, grafik bir şekilde 
tanımlanabilir. Etiket sembolleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi bitmap 
imajlar içerebilir ve elemanlarla ilgili her çeşit bilgiyi gösterebilirler.  
 

 

Bu panel İçerik ve Önizleme Paneli 
açılır menüsünde yandaki gibi son 
beş öğe seçildiğinde aktif hale 
geçer.  

 

 

 
5-Özel Ayarlar Paneli: GDL skriptinde özel ayarlar tanımlanmış bir 
Sembol Etiketi seçildiğinde aktif hale geçer.  
 
6-Metin Etiketi Paneli: Bu panel İçerik ve Önizleme Paneli ile ilişkili 
olarak çalışır. İçerik ve Önizleme paneli açılır menüsünde bir eleman için 
metin seçeneği aktif yapılmışsa, Metin Etiketi panelinde Geçerli Metin 
alanında tanımlanmış olan metin bu eleman ile ilişkilendirilir. Bu panelde 
ayrıca eklenecek metin etiketinin konumu, ilgili düğmelere tıklanarak 
değiştirilebilir. 
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ÇİZİMLERE İLİŞKİLİ BİR ETİKET EKLEMEK 
 
Bu örnekte bir duvar elemanına metin etiketi eklenecektir.  
 
Bu işlem için İçerik ve Önizleme panelinden Duvar Aracı ve açılır 
menüden Metin öğesi seçilir. 
 

 
 
Metin Etiketi panelinde Geçerli Metin alanında “taşıyıcı duvar” ifadesi 
yazılır: 
 

 
 

Araç Kutusu’nda Duvar Aracı’na çift tıklanarak ve Duvar Geçerli 
Ayarları iletişim kutusu açılır. Bu kutuda Listeleme ve Etiketleme 
panelinde bulunan Duvar Etiketle kutusu işaretlenir.  
 

 
 
Bu sayede duvar oluşturulur oluşturulmaz duvar ile ilişkili etiket otomatik 
olarak duvara atanır: 
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NOT: 
 

Önceden yaratılmış, ancak etiketi olmayan bir duvara yukarıdaki gibi 
tanımlanmış bir etiketi atamak gerekirse, duvarın seçilmesi ve Duvar 
Geçerli Ayarları iletişim kutusundaki Listeleme ve Etiketleme panelinde 
bulunan Duvar Etiketle kutusunun işaretlenmesi yeterli olacaktır. 

 
Duvara Metin yerine ID atanması gerekseydi, İçerik ve Önizleme 
panelinde bulunan açılır menüden ID öğesinin seçilmesi gerekecekti. Bunun 
dışında tüm işlemler yukarıdaki ile aynıdır. 

 
 
BAĞIMSIZ ETİKETLER OLUŞTURMAK 
 
Bağımsız bir etiket oluşturmak için aşağıdaki adımlar takip edilir: 
 

 

Planda etiketin yer alması istenen 
yere tıklanır. 

 

Fare arzu edilen bir açıya getirilir ve 
tıklanır.   

 

Farenin bundan sonraki hareketi 
yatay olacaktır. İstenilen mesafeye 
ulaşıldıktan sonra tıklanır. 

 

Yazının yer alacağı kutunun sınırları 
tanımlandıktan tekrar tıklanır. 
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Yazı kutu içine yazılır ve dışarı tıklanarak işlem tamamlanır. 
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