
24. Yazdırma ve Plot Alma 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Yazdırma işlemini gerçekleştirmek 
• Plot etme işlemini gerçekleştirmek 
• PlotMaker programı ile çalışmak 

 

 

Projenin kağıda dökülme evresinde yazdırma ve plot etme olarak iki 
seçenek ile karşılaşılır. 
 
YAZDIRMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK 
 
Bir yazıcı kullanarak genellikle A4 veya A3 boyutlarında kağıtlara çıktı alma 
işlemidir. Yazdırma, çoğunlukla plot etme öncesi yapılanları sınama ve 
taslak amaçlı gerçekleştirilir.  
 
Yazdırmak için Dosya menüsünden Yazdır komutu seçilir. Kat Planı 
Penceresi veya 3D Penceresi’nden hangisinin ekranda aktif durumda 
olduğuna göre karşılaşılan iletişim kutusu farklı olacaktır.    
 
Kat Planı Penceresi aktif durumdayken yazdırma işlemi yapıldığında 2D 
Belgesini Yazdır iletişim kutusu ile karşılaşılır: 
 
1-Bu düğmeye tıklandığında açılan Sayfa Düzeni iletişim kutusunda  
yazıcı tipi, kağıt boyutu, kağıt kaynağı ve yazdırma yönü ile ilgili ayarlar 
yapılır. Özellikler düğmesine tıklayarak renk kullanımı, yazdırma kalitesi ve 
kağıdın kullanım şekliyle ilgili detaylı ayarlar yapılabilir. Ağ düğmesine 
tıklandığında yazdırma işlemi ağdaki bir yazıcıdan gerçekleştirilebilir. 
 
2-Tüm çizimi, ekranda aktif olan görünüşü veya seçim alanını yazdırmaya 
yarar. 
 

3-Çizimi içeren tüm sayfaları veya alttaki kutularda tanımlanan sayfa 
aralığını yazdırmak için kullanılır. 
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4-Projenin, ekrandaki asıl ölçeğinde, tanımlanan sayfa boyutuna sığacak bir 
ölçekte veya özel bir ölçekte yazdırılmasını sağlar. 
 
5-Bu alanda bazı özel ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla onaylandıklarında 
geçerli olan bir takım seçenekler bulunur: 
 

• Dosyaya Yazdır: Çizimi kağıda yazdırmak yerine .prn uzantılı bir 
dosyaya aktarır ve kaydeder. Bu dosya  gerektiğinde daha sonra 
aynı ya da başka bir bilgisayarda açılıp yazdırılabilir. 

• Kopyaları Harmanla: Birden fazla kopyanın yazdırıldığı 
durumlarda, sayfaların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
kopyaların harmanlanmasını sağlar. Aktif olabilmesi için Kopyalar 
kutusundaki sayının birden fazla olması gerekir. 

• Tüm Renkler Siyah: Projeyi meydana getiren tüm elemanları 
siyah renkte yazdırmaya yarar. 

• Dithering: Yazdırma sırasında yüksek bit derinliğine sahip  bir 
resmi meydana getiren tüm renkleri, düşük bit derinliğine sahip bir 
cihazda doğru olarak temsil edebilmek için resmi meydana getiren 
noktaların sıklığı ve biçim düzenlerinin değiştirilerek resmin orijinal 
renk ve gölge kalitesinin korunduğu etkisini veren bir işlemdir. 

• Grid’i Yazdır: Ekrandaki gridleri yazdırır. 
• Hayalet Katı Yazdır: Hayalet çizgilerle gösterilen katın 

yazdırılmasını sağlar. 
• Başlık/Altlık: İşaretlenip, Ayarlar düğmesine basıldığında, sayfa 

için Başlık ve Altlık bilgileri tanımlatmaya yarar. 
 
6-DPI cinsinden veya diğer bir deyişle bir inç başına düşen nokta sayısına 
göre yazdırma kalitesini belirlemek için kullanılır. Yüksek değerler daha 
kaliteli sonuçlar verirken, daha çok mürekkep kullanımına neden olur ve 
tamamlanması daha uzun zaman alır. 
 
7-Burada ekrandaki yazı ve işaretlerin sabit bir büyüklükte mi yoksa ölçeğe 
göre değişecek şekilde mi yazdırılacağı saptanır. 
 
8-Yazdırma işleminin kaç sayfada gerçekleşeceği ile ilgili bir önizleme 
yaptırır. Yazdırma ölçeği değiştirildiğinde bu alanda kullanılacak sayfa sayısı 
ve projenin kağıtlar üzerine yerleşimi de dinamik olarak değişir. Projenin 
sayfa üzerine yerleşimi Yerleştirme alanındaki konumlandırma noktalarına 
tıklanarak belirlenir. 
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Yazdırma işlemi 3D veya Rendering Pencereleri ekranda aktifken 
yapıldığında aşağıdaki Resmi Yazdır iletişim kutusu açılır. Burada yer 
öğeler yukarıdaki 2D Belgesini Yazdır iletişim kutusu ile benzerdir. 
 

 
 
Görüntü Özellikleri 
 

 

Seçenekler menüsü   
Görüntü Özellikleri 
seçilerek açılan iletişim 
kutusunda Görüntü & 
Çıktı için Özellikler 
Paneli bazı eleman 
tiplerinin nasıl 
görüntüleneceği veya 
yazdırılacağı ile ilgili 
ayarlar bulundurur.  
 

 
Örneğin yazdırma sırasında yapı elemanlarının gerçek çizgi kalınlıklarında 
görünmeleri için Çizgi Kalınlığı açılır menüsünde Gerçek Kalınlık 
seçeneği seçilebilir. Yine farklı desen tipleri için vektörsel tarama veya 
bitmap biçiminden hangisinin kullanılacağı burada tanımlanabilir.  
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PLOT ETME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK 
 
Plotter adı verilen bir cihazla büyük boyutlu kağıtlar üzerinde 
gerçekleştirilen yazdırma işlemidir. 
 
Plot etme işlemine başlamadan önce gerek plotter, gerekse kullanılacak 
kağıt boyutu ile ilgili ayarlamalar yapmak gerekir. Bunun için Dosya 
menüsündeki Plotter Düzeni öğesine tıklanır. Açılan iletişim kutusundaki 
seçenekler şu şekildedir: 
 

        
 
1-Kullanılacak plotter tipi ve modelini seçmeye yarar. 
 
2-Kağıt boyutunu ayarlamaya yarar. Yaygın olarak Rulo biçimi kullanılır. 
Bu tip kağıtlarda Y değeri sabit, X değeri kullanıcının isteklerine cevap 
verebilecek herhangi bir değer olabilir. Burada ayrıca Metrik A ve B gibi X 
ve Y için standart değerler kullanan kağıt boyutları ile Mühendislik ve 
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Mimari gibi mesleki uygulamalarda sık yararlanılan kağıt boyutları bulunur. 
Yine bu açılır menüden Özel seçeneğine tıklanarak X ve Y ‘si ihtiyaçlara 
göre değiştirilebilen kağıt boyutları da kullanılabilir.  
 
3-Kağıt kenarlarında bırakılacak boşlukları belirler. Burada Normal ve Uzun 
olmak üzere iki seçenek bulunur. Uzun seçildiğinde kenar boşluğu 
bırakılmaz. Normal seçildiğinde ise kağıt üzerinde X yönünde 2 cm, Y 
yönünde ise 1 cm’lik boşluk bırakılır. Seçim yapıldıktan sonra altta yer alan 
Kullanılabilir Çizim Alanı boyutları kontrol edilebilir.  
 
4-Plot işlemi sırasında yazdırma yönünü gösterir. 
 
5-Bağlantı portu parametrelerini ayarlamaya veya ağ üzerinden bir plotter 
seçmeye yarar. 
 
7-Dosyaları plotter hazır olana kadar geçici bir süre tutan Bekletme 
Klasörü’nü tanımlar. 
 
Bu ayarlar yapıldıktan sonra çıktı alınabilir. Bunun için Dosya>Plot komutu 
seçilir. Plot iletişim kutusundaki seçeneklerin birçoğu, daha önce 
incelenilen yazdırma iletişim kutusundakilerle benzerdir: 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

ArchiCAD 9 © Prof. Dr. Salih Ofluoğlu



24. YAZDIRMA ve PLOT ALMA 

 

 

429 

1-Plot edilecek kopya sayısını gösterir. 
 
2-Plot işlemi için hedef seçtirir. Geçerli seçenek Plotter’dır. Projenin kağıt 
üzerinde yazdırılmasını sağlar.  Dosya seçildiğinde projenin çıktısı Plot 
Dosyası olarak .plt uzantısı ile kaydedilir. PLT dosyaları farklı programlar 
tarafından desteklenen standart plotter dosyalarıdır. Bekletme Klasörü 
seçildiğinde ise proje plotter’a geriplanda gönderilmek üzere belirli bir 
klasörde bekletilir.  
 
3-Yazdırma işlemini renkli, gri tonlarıyla veya siyah beyaz olarak 
gerçekleştirmeye yarar. 
 
4-Yazı ve işaretlerin sabit bir boyutta mı, yoksa plotter ölçeğine göre 
değişecek şekilde mi basılacağını belirler.  
 
5-Çıktıda grid’lerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.  
 
6-Çizimin kendi ölçeği veya burada belirlenecek özel bir ölçek ile 
basılmasını sağlar.  
 
7-Çıktının sayfa üzerindeki konumunu gösterir. 
 

PLOTMAKER PROGRAMI İLE ÇALIŞMAK 
 

PlotMaker programı ArchiCAD ile birlikte gelen ancak ondan bağımsız olarak 
çalışan bir programdır. Bu program projeye ait tüm çizimlerin bir pafta 
düzeni içinde plotter veya yazıcıya gönderilmesini sağlar. Bu kısımda 
PlotMaker programının kullanımı ile ilgili bir takım temel kavramlar ele 
alınacaktır. 
 

PlotMaker programı çalıştırılır; açılan iletişim kutusunda geçerli olan Yeni 
bir Pafta Kitabı Oluştur seçeneği seçiliyken Yeni düğmesine tıklanarak 
üzerine çizimlerin aktarılacağı boş bir pafta yaratılır.   
 
PlotMaker arayüzü ArchiCAD’e çok benzerlik gösterir. Ekranın sağında 
Pafta Kitabı alanı, solunda Navigatör Paleti ve Araç Kutusu, üstünde 
Araç Çubuğu ve Menü Çubuğu ile altında Görünüm Çubuğu, 
Koordinat ve Kontrol Kutusu bulunur. 
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İlk yapılacak işlem, pafta 
boyutunun ayarlanmasıdır. Bunun 
için ekranın sol tarafında yer alan 
Navigatör Paleti kullanılır. 
 
Özellikler Paneli’nde pafta 
adının girildiği bir alan ve pafta 
boyutunun belirlendiği Master 
Pafta bilgisi yer alır. Pafta boyutu 
Master Pafta açılır menüsünden 
belirlenebildiği gibi, üstteki  
Masterlar başlığı altından 
seçilecek hazır bir pafta 
boyutundan oluşturabilir.  
 
 

 
Masterlar listesine yeni bir master pafta boyutu eklemek için Navigatör 
Paleti menüsü kullanılabilir. Alternatif olarak Masterlar başlığına  sağ 
tıklanıp  Yeni Master Pafta öğesi seçilebilir; ardından Özellikler 
panelinde Ayarlar düğmesine tıklandığında açılan Master Pafta Ayarları 
iletişim kutusunda yeni bir pafta boyutu saptanır. 
 

 

 

Oluşturulan pafta ile ilgili ayarlar yine Navigatör menüsünden Pafta 
Ayarları  öğesi seçilerek gerçekleştirilebilir. Pafta Ayarları iletişim 
kutusunda master paftası, pafta ve çizimlerin numaralandırması ile ilgili ayarlar 
bulunur. 
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ArchiCAD’dan PlotMaker’a Dosya Transfer Etmek  
 
Bu işlem bir örnek üzerinde gösterilecektir. Bu örnekte pafta boyutu olarak 
Master A1 Yatay seçilmiştir. 
 

 

ArchiCAD’de oluşturulan çizimlerin 
PlotMaker ortamına aktarımı sırasında 
Navigatör paletinde bulunan Görünüş 
Setleri sekmesi kullanılır.  
 
Bu alanda projenin içermiş olduğu vaziyet 
planı, planlar, kesit/cepheler, 3D 
görünüşler, ve detaylar gibi bileşenler yer 
alır.  
 
Görünüş Setini PlotMaker programına 
transfer etmek için aşağıdaki adımlar takip 
edilir: 
 
PlotMaker’da Dosya>Import komutuna 
tıklanır. Al iletişim kutusundan ArchiCAD 
dosyası bulunur ve Aç düğmesine 
tıklanarak dosya açılır. 

 

 
 

NOT: .bpe uzantılı proje yedek dosyaları PlotMaker’a transfer edilemez. 
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Eğer aynı anda dosya aynı anda ArchiCAD programında da açıksa aşağıdaki 
mesaj çıkar: 
 

 
 
Bu mesaj projenin ArchiCAD’de kaydedilen son halinin PlotMaker’a 
aktarılacağını belirtir. Devam düğmesine basıldığında aşağıdaki Çizim Al 
iletişim kutusu belirir. Burada transfer edilmek istenen çizimlerin adları 
yanlarındaki kutular işaretlenir. Bu iş için GD Planlar, GD Kesit/Cepheler ve 
3D Görünüşler klasörleri kullanılır.  
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Çizim Al iletişim kutusu sağ üstünde işaretlenen Çizimleri şu anda 
kullanılan Pafta içine yerleştir düğmesi tüm çizimleri aynı pafta içine 
yerleştirir. Yeni Paftaları Pafta Kitabına ekle düğmesi ise her bir çizim 
için ayrı pafta yaratır. 
 
Paftanın sol alt köşesinde üst üste yığılan çizimler kaydırılarak, pafta 
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Kaydır komutu gibi ArchiCAD’de yer alan 
birçok düzenleme komutu PlotMaker’da da geçerlidir. 
 

 
 

 

Paftanın sağ alt köşesinde proje 
hakkında bilgileri içeren alan bir 
Master elemanı olduğu için bu alana 
herhangi bir bilgi girmek yapmak veya 
üzerinde değişiklik yapmak için 
Masterlar başlığı Master A1 Yatay 
öğesine çift tıklamak gerekir. Kırmızı 
olan bilgiler siyaha dönüşecek ve 
düzenleme yapma imkanı elde 
edilecektir. Buraya yazı eklemek, 
çizgiler ve yazı tipi üzerinde 
değişiklikler yapmak için PlotMaker 
Araç Kutusu kullanılır.  
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Alternatif olarak, proje bilgileri istenirse bir görüntü işleme programında 
hazırlanıp imaj formatında kaydedilerek PlotMaker’a resim dosyası olarak 
aktarılabilir. 
 
Çizim ve Başlık Ayarlarını Değiştirmek 
 
Transfer edilen çizimlerle ilgili ilave bir takım ayarlar Çizim Ayarları 
iletişim kutusu ile yapılabilir. Bu iletişim kutusuna ulaşmak için ayarları 
değiştirilmek istenen çizim seçilir ve üzerine sağ tıklandığında açılan içerik 
menüsünde Çizim Ayarları öğesi seçilir. Burada çizimin numarası, çerçeve 
biçimi, başlık tipi, güncellenme kuralları ve diğer bazı nitelikleri üzerinde 
değişiklik yapılabilir. 
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Çizimlerde kullanılan başlık tipleri üzerinde değişiklikler yapmak için 

Navigatör Paleti’nde Başlık Tipleri klasöründe ilgili başlık seçilerek üzerine 

sağ tıklanır; açılır menüden Başlık Tipi Ayarları seçilir: 

 

 
 

Başlık Tipleri Ayarları iletişim kutusunda başlığın adı, çerçeve biçimi, 

çizim sınırı, geriplanı ve konumu, çizimden mesafesi gibi alanlarda 

değişiklikler yapılabilir. 
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Görünüş Setlerinde Bir Çizimin Ölçeğini Değiştirmek 
 

 

PlotMaker’a aktarılan bir çizimin 
ölçeğinin değiştirilmesi gerektiğinde, 
çizime ait dosya ArchiCAD’de açılır; 
ArchiCAD Navigatör Paleti’nde 
Görünüş Setleri sekmesinde ilgili 
çizim üzerine çift tıklanarak ekranda 
görüntülenmesi sağlanır. Daha sonra 
ölçeği Ölçek iletişim kutusu 
kullanılarak değiştirilir. 

 
Bu yapılan ölçek değişikliğinin Görünüş Setleri’ne güncellemek için aşağıdaki 
gibi ilgili çizim seçiliyken Navigatör Paleti menüsünden Görünüşü Yeniden 
Tanımla öğesine tıklanır.  
 

 

 
Açılan iletişim kutusundaki 
Zoom yapıyor açılır 
menüsünde Mevcut Zoom 
seçilerek Yeniden Tanımla 
düğmesine basılır. Bu işlem 
sonrasında güncelleme 
tamamlanır. 
 
PlotMaker’daki çizimin bu son 
duruma göre güncellenmesi 
için ise çizim PlotMaker’da 
seçilir; üzerine sağ tıklanır ve  
Güncelle komutu seçilir. 
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