
23. Mahal Aracı 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Mahal oluşturmak 
• Mahal geçerli ayarlarıyla çalışmak 
• Mahalleri düzenlemek 
• Bir mahal listesi hazırlamak 

 

 

Mahaller bir projeye ait bir ya da daha fazla mekanı içerebilen uzamsal 
birimlerdir. Mahal Aracı mahal olarak tanımlanan alanlara kat planlarında 
mahal deseni ve mahal damgası adı verilen tanımlayıcılar yerleştirirken, 3D 
Penceresinde ise mekanların hacminin şeklini alan 3D formlar oluşturur. 
Mahal Aracı’na Araç Kutusu’nda bulunan  simgesine tıklanarak ulaşılır. 
Bu aracın temel kullanım amacı mahal alanlarını bulmak ve bunların 
metrajını çıkarmaktır. 
 

MAHAL OLUŞTURMAK 
 

Mekanları mahal olarak tanımlayabilmek için aracın Bilgi Kutusu’nda üç 
yapılanma metodu bulunur: 
 

 
Manuel metot olarak da anılan birinci metotta mahal poligonu 
nokta nokta sınırları tanımlanarak  oluşturulur. Genellikle etrafı 
kapalı olmayan açık mekanlarda kullanılır. 
 

      

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



ARCHICAD 9 İLE KOLAY MİMARİ MODELLEME ve GÖRSELLEŞTİRME 

 

 

416 

Diğer iki metot etrafı kapalı mekanlarda mahalleri otomatik olarak tanımlar. 
Ancak mahal poligonu her iki metotda farklı oluşur. 
 

 
İkinci metot mahal poligonunu duvarın iç kısmını sınır olarak 
kabul ederek çizer. 
 

     
 

 
Üçüncü metot ise mahal poligonunu duvarın kılavuz çizgisini 
sınır olarak kabul ederek çizer. Takip edilen adımlar ikinci 
metot ile aynıdır. En sağda görülen çizimde mahal alanı seçilip 
Araçlar>Görünüş Sırası>Öne Getir ile öne alınarak gerçek 
poligon alanı daha açık gösterilmiştir. Mahal Geçerli 
Ayarları iletişim kutusun Ad ve Konumlandırma 
Paneli’nde Mahal Poligonu alanında Brüt düğmesi 
işaretlendiğinde mahalin duvarlar dahil alanı gösterilir. 
 

      
 
Mahal Aracı, geçerli olarak mahaller üzerine, mahal kategorisine ait renk ile 
mahal adı, numarası, alanı ve yüksekliğini içeren mahal damgası adı verilen 
bir metin bilgisini ekler. Bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve diğer başka 
ayarları Mahal Geçerli Ayarları iletişim kutusu yoluyla gerçekleştirilebilir. 
 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



23. MAHAL ARACI 

 

 

417 

MAHAL GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 

 
 
1-Ad ve Konumlandırma Paneli: Bu panel mahalin kategorisi, adı, 
numarası, yüksekliğini tanımlamak ve mahal damgası ile mahal poligonunu 
konumlandırmak için bir takım seçenekler sunar.  
 
Mahal kategorisi numara, ad ve renkten meydana gelmektedir. Mahalleri 
kullanım şekillerine göre kolayca ayırt edebilmek ve gruplamak için 
kullanılır. Bu kategoriler Seçenekler>Nitelik Ayarları>Mahal 
Kategorileri ile ulaşılan iletişim kutusunda düzenlenebilir, mevcut 
kategorilere yenileri eklenebilir. 
   
2-Kat Planı Paneli: Mahal poligonu dış çizgisi için çizgi tipi, kalem 
rengi/kalınlığı, desen, desen rengi ve desen geriplan rengi tanımlamak için 
kullanılır. 

1 

2 
3 

4 
5 
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3-Mahal Damgası Paneli: Mahal üzerine eklenen metin bilgisi ve 
çerçevesini içerir. Burada bu metnin yazı tipi, büyüklüğü, kalem 
rengi/kalınlığı ve dili düzenlenebilir. Bunun dışında buradaki ilgili alanları 
işaretleyerek mahal damgasının döşeme kaplaması ve çevre uzunluğu gibi 
ilave bilgileri de geöstermesi sağlanabilir. 
 

 
 

4-Model Paneli: 3D Penceresi ve rendering’de mahale atanacak yüzey 
malzemesini belirlemek için kullanılır. Altta yer alan birinci düğme, seçilen 
malzemenin tüm mahal yüzeylerine atanmasını sağlar. İkinci düğme ise 
mahali sınırlayan duvarın veya kesilen bir elemanın malzemesini mahalin 
komşu olduğu yüzeylerde kullandırır. 
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Bir mahalin 3D Penceresi veya rendering’lerde görünebilir olabilmesi için 
Görselleştirme menüsünden 3D’de Gösterilecek Elemanlar öğesi 
seçilir. Burada Mahal kutusuna işaret konur. 
 

 

Bu işlemden sonra mahal üçüncü 
boyutta hacim olarak 
görünecektir.  
 

 
5-Alan Hesabı Paneli: 
 
Mahal için hesaplanan alan değerini kontrol etmeye ve üzerlerinde 
düzenleme yapmaya yarar.  
 
Ölçülen Net Alan seçili mahal çevresindeki duvarların geometrisi ile 
tanımlı ölçülen alandır. 
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Sağ taraftaki Alan Çıkarımı 
kısmında mahal alanındaki asma 
tavan, desenler, duvar ve kolon 
gibi elemanların ölçülen mahal 
alanının ne kadarını işgal ettiği 
görülebilir. Çalışabilmesi için ilgili 
araç geçerli ayarlarında yandaki 
değişiklik yapılır. 
 
Azaltım Yüzdesi Kalan Alanı 
manuel olarak azaltmak için girilen 
yüzdesel değerdir. Aktif olabilmesi 
Araçlar>Mahalleri Güncelle 
seçilmesi gerekir. 
 
 

 
Kalan Alan Ölçülen Alan’dan Alan Çıkartımı’ndaki dört değer  çıkartıldıktan 
sonra elde edilen rakamdır. 

 

Hesaplanan Alan: Alan Çıkartımı ve Azaltımı değerlerini göz önüne alarak 
Mahal Alanının son durumunu gösterir. 
 
Ölçülen Brüt Alan: Ölçülen Mahal Alanını gösterir. 
 

MAHALLERİ DÜZENLEMEK 
 

Mahallerde, diğer çizim araçlarında kullanılan düzenleme araçlarının hemen 
hepsi kullanılabilir.  
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Ancak mahallerin kendilerinde veya mahalleri çevreleyen sınırlayıcılarda 

yapılan değişikliklerin mahal değerlerine veya gösterim şekline 

yansıyabilmesi için Araçlar>Mahalleri Güncelle seçilir. 

 

 
  

 

Mahaller çatılar, döşemeler ve kirişlerden kesilebilirler. Bunun için mahal 

seçilir. Düzen>Mahali Kes ile açılan iletişim kutusunda mahal hangi tip 

eleman tarafından kesilecekse ona ait kutuya işaret konur ve Çıkart 

düğmesine tıklanır. 

 

 

   

 

BİR MAHAL LİSTESİ HAZIRLAMAK 

 

Aşağıdaki gibi mahalleri yerleştirilmiş projeye ait bir mahal listesi hazırlamak 

için Metraj>Mahalleri Listele alt menüsünden Basit seçeneğine tıklanır.   
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Bu işlem sonucu aşağıdaki liste oluşturulur: 
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