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AÇIKLAMALAR 

ALAN Makine Teknolojisi  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Özellik ve Tanımlama 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/28 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye teknik resim kurallarına uygun olarak, 

bilgisayarda düzenleme komutlarını kullanarak çizim 

üzerinde düzenleme yapma ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 
 

MODÜLÜN 

KAZANIMLARI 

1. CAD programında yazı komutlarını kullanarak 

çizime yazı ekleyebileceksiniz. 

2. CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi 

ölçülendirebileceksiniz. 

3. CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını 

kullanabileceksiniz. 

4. CAD programında katmanları kullanabileceksiniz 

5. CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini 

belirleyebileceksiniz. 
 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar destekli çizim ortamı, 

Donanım: Bilgisayar Örnek model ve parça resimleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

İki boyutlu çizim modülünde öğrendiğimiz komutlar yardımıyla çizimin nasıl 

yapıldığını öğrendiniz. Bu modülde ise öğreneceğiniz komutlar yardımıyla bir çizimi 

oluşturan yazı, ölçülendirme, çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri ve daha detaylı parçaların 

çizimlerinin yapılmasında kullanılan katman özelliklerini kullanmayı öğreneceksiniz. Bu 

sayede bilgisayar destekli çizim programını daha etkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Bir 

parçanın teknik resmini oluşturan bütün özellikleri ile birlikte çizebilir bir seviyeye 

gelebileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bilgisayar ortamında çizilmiş resimleri inceleyiniz.  

 Resim üzerindeki uyarmaları ve bilgi veren yazıları inceleyiniz.  

 Yazıların önemini arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. TEXT (YAZI) KOMUTLARI 
 

1.1. Text (Yazı) Komutu 
 

Çizimin herhangi bir bölgesine yazı yazmak için kullanılan bir komuttur. Teknik resim 

sadece çizgilerden oluşmaz, resimlerin üzerine çoğu zaman değişik bilgiler vermek amacıyla 

yazılar yazılır. Yazı komutları uygulanmadan önce yazı stillerinin ayarlanması gerekir. Bazı 

yazı stilleri Türkçe karakterleri kapsamamaktadır. Kullanacağımız yazı türü norm yazıya en 

uygun olan ISOCPEUR olarak seçilmiştir. Araç çubuklarından Text araç çubuğu aktif edilir 

(Resim 1.1). 

 

 

Resim 1.1: Text araç çubuğu 

Text style diyalog kutusuna ulaşmak için; 

 

 Komut satırı-style veya st yazılır ve Enter tuşuna basılır, 

 Menü çubuğu-Format- Text Style tıklanır, 

 Araç çubuğu-  simgesi tıklanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.2: Text style diyalog kutusuna 

 

Text Style diyalog kutusunda aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.  

Styles: Oluşturulmuş stil isimleri 

New: Yeni stil oluşturma aşamasında oluşturulan stile isim vermek için kullanılır. 

Rename: Önceden verilmiş stil isimlerini tekrar adlandırmak için kullanılır. 

Font Name: Font tipinin seçildiği liste 

Annotative: Aktif olursa ayarlanmış yazı stilini ölçülendirme dede aktif olur. 

Height: Yazı yüksekliğinin belirlendiği kutu 

Witdh Factor: Genişlik ölçek katsayısı ayarı 

Oblique Angle: Eğik yazı yazmak için açı tercihinin girildiği kutu 

Preview: Seçilen yazı stilinin ön izlemesinin yapıldığı yer 

Upside down: İşaretlenmesi durumunda yazı, aşağıya doğru ters yazılır. 

Backwards: İşaretlenmesi durumunda yazı geriye doğru yazılır. 

Vertical: İşaretlenmesi durumunda yazı, dik yazılır. 

 

1.2. Mtext (Çok Satırlı Yazı) Komutu 
 

Çok satırlı (multiline text) yazı yazmak için kullanılır. Yazı birden fazla satırdan 

oluşsa da metin tek bir nesnedir. Multiline text editör (çok satırlı yazı düzenleyicisi) bir 

kelime işlem programı gibi işlev görür.  

 

Mtext komutu aşağıdaki yöntemlerle çalıştırılabilir. 

 

 Komut satırı- Multiline text(Mtext), mt veya t yazılır ve Enter tuşuna basılır, 

 Draw menu: Draw menüsü-Text-Multiline Text tıklanarak, 
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 Text toolbar : Draw araç çubuğu  simgesi tıklanır. 

 

Command: _mtext 

Current text style:  "Standard"  Text height:  2.5  Annotative:  Yes 

Specify first corner:(Yazının başlayacağı birinci köşeyi belirtiniz.) 

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line 

spacing/Rotation/Style/Width/Columns]: (Çapraz köşeyi belirtiniz veya 

[Yükseklik/Hizala/Satır aralığı/Döndür/Stil/Genişlik/Sutün]) 

Burada yapılacak tercihten sonra ekrana gelecek olan Text Editor kutusunda gerekli 

ayarları yapılır. Yazı yazıldıktan sonra “OK” düğmesine basıldığında komut sonlandırılmış 

olur (Resim 1.2).  

 

Resim 1.2: Text Editor kutusu 

Seçenekler listesi 

Style: Yazı stilleri (Resim 1.2 deki stiller) 

Formatting: Biçimlendirme seçenekleri 

Paragraph: Paragraf seçenekleri 

İnsert: Ekleme seçenekleri(Sembol ekleme gibi) 

Spell Check: Yazım denetimi yapar. 

Tools: Ek seçenekler(Aranacak kelime gibi) 

Options: Ayarlar penceresini açar. Text Formatting penceresini açmak için Show Toolbar 

tıklanır. (Resim 1.3). Yazı yazarken bu pencere aktif olursa iyi olur. 

 

 

Resim 1.3: Text Formatting penceresini açma 
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Resim 1.4: Text Formatting penceresi 

Örnek uygulamalar: 

 

1-Isocpeur yazı stilinde, yazı yüksekliği 5 olarak ayarlanması (Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: Örnek 1 

2-Arial yazı stilinde, yazı yüksekliği 10, sola dayalı ve Italic olarak ayarlanması 

(Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Örnek 2 

3-Arial yazı stilinde, yazı yüksekliği 10, ortalanmış, sembol, alt sembol, yazı 

karakterlerin arasının açılması (2) ve yüksekliğin daraltılması (2) (Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: Örnek 3 

İpucu: 

Değişiklik yapmak için yazılan yazı seçilip, daha sonra istenilen değişiklikler yapılır. 
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1.3. Single Line Text (Tek Satırlı Yazı Yazma) Komutu 
 

Kısa, basit notlar ve etiketler için kullanılan yazı yazma komutudur. Her satırın 

sonunda Enter tuşuna basılır. 

 

Single Line Text komutu aşağıdaki yöntemlerle çalıştırılabilir. 

 

 Komut satırı- dt yazılır ve Enter tuşuna basılır, 

 Draw menu : Draw menüsü-Text-Single Line Text tıklanarak, 

 Text toolbar : Draw araç çubuğu   simgesi tıklanır. 

 

Command: _text 

Current text style:  "Standard"  Text height:  1.0000  Annotative:  No  Justify:  Left 

Specify start point of text or [Justify/Style]: (Yazının başlangıç noktasını ekranda 

mousemizin sol tuşu ile belirleyiniz) 

Specify height <1.0000>: 5 (Geçerli yazı yüksekliğini 1 değiştirmek için yeni bir değer 

yazınız (5) ve enter tuşuna basınız.) 

Specify rotation angle of text <0>: (Geçerli döndürme açısı “0” dır, değiştirmek için yeni 

değeri girip “Enter”tuşuna basınız ve ardından BOLU İZZET BAYSAL yazınız.) 

(Komuttan çıkmak için bir şey yazmadan “Enter” tuşuna basınız.) 

 

 

Resim 1.8: Single Line Text uygulaması 

 

Resim 1.9: Single Line Text Angle (30 derece) uygulaması 

İpucu:  

Açı en son girilen değerde kalır. 
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1.4. Edit Text (Yazı Düzenleme) Komutu 

 

Daha önceden yazı komutları veya ölçülendirme esnasında yazılan yazıların üzerinde 

değişiklik yapmak için kullanılan bir komuttur. 

 

Edit Text komutu aşağıdaki yöntemlerle çalıştırılabilir. 

 

 Komut satırı- ddedit” yazılır ve Enter tuşuna basılır, 

 Yazı üzerine gelinerek mouse ile çift tıklanır, 

 Üst menüden Modify /Object/Text/ Edit” komutu seçilir, 

 Text toolbar : Draw araç çubuğu   simgesi tıklama yollarından biri 

seçilir. 

 

İpucu: 

Eğer seçilen yazı “Text”  komutu ile yazıldıysa “Edit Text” iletişim penceresi 

açılacaktır.  

 

Resim 1.10: Edit Text penceresi 

Eğer seçilen yazı “Mtext” komutu ile yazıldıysa “Text Formatting” iletişim penceresi 

açılacaktır. 

 

 

Resim 1.11: Text Formatting penceresi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği sandalyede oturma pozisyonunuzu, ekran 

ışığını ve ekran yakınlığını ayarlayınız. 

 

Aşağıda verilen dikey A4 kağıdına antet çalışmasını yaparken aşağıdaki işlem 

basamaklarını ve önerileri dikkate alınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülere göre çizim yapınız. 

 Çizim yapabilmek için draw ve modify 

araç çubuklarından yararlanmalısınız. 

 İki boyutlu çizim modülünü 

incelemelisiniz. 

 Single Line Text komutunu kullanınız.   Command :  dt 

 Text Style diyalog kutusu ile yazı stilini 

seçiniz. 
 Command :  st ( ISOCPEUR yazı 

stilini seçiniz) 

 Yazıların yazılacağı başlangıç noktasını 

mouse ile belirleyiniz. 

 Yazıların tamamı yazılır ve move taşıma 

komutu ile yerleri ayarlanır ya da 

 Yazılan bir yazı diğer yerlere copy ile 

çoğaltılabilir ve edit text komutu ile 

düzeltme yapılabilir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Yukarıda verilen dikey A4 kağıdına antet çalışmasındaki ölçüleri kullanarak yatay A4 

kağıdına antet çalışması yapınız. 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçülere göre çizim yapabildiniz mi?   

2. Single Line Text komutunu kullanabildiniz mi?   

3. Text Style diyalog kutusu ile yazı stilini seçebildiniz mi?   

4. Yazıların yazılacağı başlangıç noktasını mouse ile belirleyebildiniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…) Yazı komutları, teknik resimde değişik bilgiler vermek amacıyla yazı yazmada 

kullanılır.  

 

2. (…) Justify komutu, yazının nereye hizalanacağı konusunda seçenekler sunmaktadır. 

 

3. (…) %c yazının önüne yazılırsa % işareti konulur. 

 

4. (…) “Mtext” yazı komutu, daha önceden yazı komutları veya ölçülendirme esnasında 

yazılmış olan yazıların üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan bir komuttur. 

 

5. (…) Yazı karakterlerini seçerken yabancı dil karakterleri içeren stillerin seçilmesi, yazı 

yazarken kolaylık sağlayacaktır. 

 

6. (…) “Text Style”  komutu, kullanıcılaraçizim programlarının sunduğu standart yazı 

tiplerinin dışında çizimlerinde kendi yazıtiplerini oluşturmalarına olanak sağlayan bir 

komuttur. 

 

7. (…) “Edit Text” komutu,  çok satırlı (multiline text) yazı yazmak için kullanılır. 

 
8. (…) “Specify rotation angle of text” yazı yazma komutunda yazılacak yazının açısını 

ifade eder. 

 

9. (…)“Witdh Factor”yükseklik ölçek katsayısı ayarı ifade eder. 

 

10. (…) “Text Formatting’’ penceresini açmak için Show Toolbar” tıklanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Temel teknik resimde ölçülendirme konusuyla ilgili çeşitli örnekler getiriniz. 

 Ölçülendirmenin önemini araştırınız. 

 

2. ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI 
 

2.1.Ölçülendirme Stili (Dimstyle) 
 

Bilgisayar destekli çizim programlarını geliştiren üretici firmalar, daha fazla 

kullanıcıya ulaşabilmek için çizim programı içinde birçok ülkenin standartlarına yer vermeye 

çalışmışlardır.  Bilindiği üzere Türkiye’de TSE, Almanya’da DIN, Amerika’da ANSI ve 

çoğu ülkenin ortak kullanmaya aldığı ISO (International Standard Organization / 

Uluslararası Standart Kurumu) standartları kullanılmaktadır. 

 

Bilgisayar destekli çizim programlarında çizime başlamadan önce tasarımcı yapacağı 

tasarıma uygun ölçülendirme ayarlarını yapması gerekir. Bu ayarları yaparken istediği 

takdirde yazılım firması tarafından yüklenmiş ülkelerin standartlarını kullanabilir. 

 

Buna rağmen değişik meslek alanlarında farklı ölçülendirme stilleri kullanıldığından 

çizim programında ölçülendirmeye başlamadan bu ölçülendirme ayarlarının yapılması 

gerekir. Bunlar; yeni ölçülendirme stili oluşturmak, daha önce oluşturulmuş ölçülendirme 

stilleri üzerinde değişiklik yapmak, herhangi bir ölçülendirme stilini aktif hâle getirmek 

ayrıca ölçü oklarının tiplerini, renklerini, büyüklüklerini vs. ayarlamak gibi özellikleri 

kapsar.  

 

Bu ayarların tümünün yapılabilmesi için  “Dimension style” iletişim kutusunu ekrana 

getirmek gerekecektir.  

 

Dimension style diyalog penceresine ulaşmak için aşağıdaki dört ulaşım şeklinden biri 

seçilebilir: 

 

 Komut satırı- ‘‘DIMSTYLE” yazılır veya ‘‘d” Enter tuşuna basılır, 

 Üst menüden Dimension /Dimension Style tıklanır,  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Üst menü sekmesinden Annotate tıklanır ve ardından Dimensions bölmesindeki 

işaretli olan yer tıklanır. 

 Dimension Toolbar araç çubuğundan  simgesi tıklama yollarından biri 

seçilerek komut çalıştırılır. Komut çalıştırıldığımda aşağıdaki diyalog penceresi 

açılır. 

 

Resim 2.1: Annotate sekmesi 

 

 

Resim 2.2: Dimension style diyalog penceresi 

Dimension Style diyalog penceresi aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. 

 

Styles: Program tarafından otomatik olarak oluşturulmuş veya bizim oluşturacağımız 

ölçülendirme stillerini görüntüler.  
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List: Sol alt köşede açılan list seçeneğinde ise kullanılan ölçülendirme stilleri 

görülmektedir. Bu listede “styles in use” seçildiğinde sadece kullanılan ölçülendirme stilleri 

görüntülenir. 

Set Current: Butonu style listesinden seçilen ölçülendirme stilini aktif hâle getirmek 

için kullanılır. 

New: Butonu ile yeni ölçülendirme stili oluşturulur (Örnek “makine” adlı 

ölçülendirme stili oluşturulmuş). 

Modify: Seçilen ölçülendirme stili özelliklerinde değişiklik yapmak için kullanılır. 

Override: Mevcut ölçülendirme stillerinin özelliklerini kullanarak daha farklı 

ölçülendirme stili oluşturmak için kullanılır. Ayarlar önceden oluşturulmuş ölçüleri 

etkilemez.  

Compare: Butonu ile seçilen iki ölçülendirme stilini karşılaştırarak farklı özelliklerini 

ayırt etmek için kullanılır.  

 

Ölçülendirmeye geçmeden önce ölçülendirme ayarlarının nasıl yapılacağı hakkında 

bilgi verilecektir. 

Dimension Style diyalog penceresinden New butonuna tıklarız ve yeni bir 

ölçülendirme stili oluştururuz. New style Name "Teknoloji" olsun ve ardından Continue 

denir. 

 

Resim 2.3: Create New Dimension Style penceresi 
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Resim 2.4: Lines sekmesi penceresi 

Lines sekmesi: Ölçü çizgileri, bağlama çizgileri, biçimini ve özelliklerini ayarlamak 

içinkullanılan sekmedir. 

 

 Dimension lines: Ölçü çizgisi özelliklerini ayarlamak için kullanılan alt 

bölümdür. 

 Color: Ölçü çizgisi renk ayarının yapılmasını sağlar.  

 Lineweight: Ölçü çizgisinin çizgi kalınlığını ayarlar. 

 Extend beyond ticks: Dış ölçü çizgisinin taşma mesafeseni belirtir.  

 Baseline spacing: Temel ölçü (baseline) çizgisine göre paralel 

ölçülendirmede ölçü çizgileri arasındaki mesafeyi ayarlamak için 

kullanılır.  

 Suppress: Ölçü çizgilerinin istenirse birinci ucunun, istenirse ikinci 

ucunun veya her ikisinin çizilmesi için kullanılır. “1st” seçilirse birinci 

ölçü çizgisini göstermez, “2nd” seçilirse ikinci ölçü çizgisini göstermez. 

 

 Extension lines: Bağlama çizgilerinin ayarlarını denetler. 

 Color: Bağlama çizgisinin rengini gösterir ve ayarlar.  

 Lineweight: Bağlama çizgisinin çizgi kalınlığı ayarlanır.  

 Extend beyond dim lines: Bağlama çizgisinin ölçü çizgisine göre 

uzunluğunu ayarlar. 
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 Offset from origin: Bağlama çizgilerinin ölçüsünün tanımlandığı orijin 

noktalarından itibaren başlama mesafesini gösterir.  

 Suppress: Bağlama çizgilerinin görünürlüğünü denetler.  

 Fixed length extension line: İşaretli olursa bağlama çizgilerinin 

uzunluğunu sabitler. 

 

 

Resim 2.5: Symbols and Arrows sekmesi penceresi 

 

Symbols and Arrows sekmesi: Okbaşları ve merkez işaretlerinin biçimini ve 

özelliklerini ayarlamak için kullanılan sekmedir. 

 

 Arrowheads: Ölçü çizgisi ok başlarının ayarlarını denetler. Ölçü çizgilerinin 

birinci ve ikinci uçlarına farklı ok başları belirlenebilir. Kullanıcı tarafından 

farklı ölçü oku, bloklama yöntemiyle oluşturulabilir. 

 First: Ölçü çizgisi birinci ucu için ok başı belirlenir.  

 Kullanıcı, kendi oluşturduğu ok başını tanımlamak istiyorsa “User 

Arrow…” seçimini yaparak ekrana gelen “Select Custom Arrow Block” 

diyalog kutusundan daha önce hazırlanan blok ismini seçer.  

 Second: Ölçü çizgisi ikinci ucu için ok başı belirlenir.  

 Leader: Bu açılan ok listesinde“leader” açıklama çizgilerinde 

kullanılacak ok başının belirlenmesini sağlar. 

 Arrow size: Ok başlarının büyüklüğünü gösterir ve ayarlar.  
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 Center marks: Çap ve yarıçap ölçülendirmede merkez eksen çizgilerinin ve 

merkez çizgisinin ayarlarını kontrol eder. 

 Mark: Merkez işaretçisi oluşturmak için kullanılır. 

 Line: Merkez eksen çizgisi oluşturmak için kullanılır.  

 None: Merkez çizgisi veya işaretçisi oluşturmamak için kullanılır. 

 

Resim 2.6: Text sekmesi penceresi 

 

Text sekmesi: Ölçüde yazılan yazının ayarları için kullanılır. 

 

 Text appearance: Ölçü yazısı özelliklerini ayarlamak için kullanılan alt 

bölümdür. 

 

 Text style: Ölçü yazısı için aktif stili gösterir ve ayarının yapılmasını 

sağlar. Üzerinde üç nokta bulunan ikon tıklanırsa ölçü yazısı için yeni bir 

stil oluşturulabilir.  

 Text color: Ölçü yazısı için bir renk seçiminin yapılmasını sağlar.  

 Text height: Aktif ölçü yazısı stilinin yüksekliğini gösterir ve ayarının 

yapılmasını sağlar. Bu seçenek ölçü stilinin yazı yüksekliği belirli değilse 

sönüktür, görünmez.  
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 Franction height scale: Kesirli yazıların yüksekliği için bir ölçek faktörü 

belirlemek için kullanılır.  

 Draw frame around text: Ölçü yazısı etrafına çerçeve çizmek için 

kullanılır.  

 Text placement: Ölçü yazısının yerleşimini, kontrol eden bölümdür. Yazının ölçü 

çizgisinden mesafesi de belirtilebilir. 

 Vertical: Bu açılan liste, ölçü çizgisine göre yazının dikey konumunu 

belirtmek için kullanılan alt bölümüdür.  

o Centered:  Yazıyı ölçü çizgisine ortalayarak yerleştirir. Ölçü 

çizgisi yazıya yer açmak üzere kırılır.  

o Above: Yazıyı ölçü çizisinin üzerine, ölçü çizgisi kırılmadan 

koyar.  

o Outside: Ölçü yazısını, ölçü çizgisinin dışına yerleştirir. 

o JIS: Japon Endüstri Standardı JIS’ye uygun olarak ölçü yazısını 

yerleştirir. 

 Horizontal: Bu açılan liste, yazının yataykonumunu uzantı  (bağlantı) 

çizgilerine göre belirlemeyi sağlayan alt bölümdür.  

o Centered: Ölçü yazısını, uzantı (bağlantı) çizgilerinin arasında 

ölçü çizgisi boyunca ortalar. 

o Alt Ext Line 1: Yazıyı, ölçü çizgisi boyunca birinci uzantı 

(bağlantı) çizgisi tarafına yerleştirmek için kullanılır. 

o Alt Ext Line 2: Yazıyı, ölçü çizgisi boyunca ikinci uzantı 

(bağlantı) çizgisi tarafına yerleştirmek için kullanılır. 

o Over Ext Line 1: Yazıyı, birinci uzantı çizgisi ilerisine veya 

yukarısına konumlamak için kullanılır. 

o Over Ext Line 2: Yazıyı, ikinci uzantı çizgisi ilerisine veya 

yukarısına konumlamak için kullanılır. 

 Offset from dim line: Yazı ölçü çizgisi üzerine yerleştirildiğinde yazının temel 

çizgisinden ölçü çizgisine mesafesini belirtmek için kullanılır. Eğer ölçü yazısı 

ölçü çizgisiyle aynı hizada olursa ölçü yazısı ve ölçü çizgisinin son noktası 

arasındaki mesafeyi ayarlar.  

 

 Text Alignment: Ölçü yazısının uzantıçizgilerinin iç tarafında veya dış 

tarafındaki yönelimini yatay veya hizalı olarak belirler.  

 Horizontal: Ölçü yazısını yatay konumda yerleştirir. 

 Aligned with dimension line: Ölçü yazısını ölçü çizgisine paralel 

yerleştirilir.  

 ISO Standard: Yazı, bağlama çizgileri içinde olduğu zaman ölçü 

çizgisine paralel yerleştirilir. Eğer yazı bağlama çizgileri dışında ise yatay 

olarak hizalanır. 
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Resim 2.6: Fit sekmesi penceresi 

 

Fit sekmesi: Ölçü oklarının ve yazıların yerleşimi ile ilgili ayarları ve ölçülendirmede 

küçültme-büyültme faktörlerinin ayarlanmasını sağlar. 

 Fitoptions: Ölçü uzantı (bağlama) çizgileri arasındaki boşluğa bağlı olarak yazı 

ok başlarının uzantı çizgileri içine veya dışına yerleşimini denetler. Ölçü 

bağlama çizgileri arasındaki boşluk yetersiz olduğunda ok başları, fit seçeneğine 

göre yerleştirilir. 

 Either the text or the Arrows, Whichever Fits Best: Uzantı çizgileri 

arasına en iyi şekilde yazının, okların ya da her ikisinin sığacağını 

otomatik olarak belirler ve onları buna göre yerleştirir. Örneğin, yazıların 

ve okların birlikte sığacağı kadar yer yoksa ve yazının genişliği iki okun 

toplam genişliğinden fazlaysa yazı uzantı çizgilerinin dışına yerleştirilir. 

Okların genişliği yazının genişliğinden fazlaysa oklar uzantı çizgilerinin 

dışına alınır. Uzantı çizgileri arasındaki boşluk, yazı veya okların 

sığamayacağı kadar küçükse yazı ve okların her ikisi de uzantı 

çizgilerinin dışına alınır.  

 Arrows:  Uzantı (bağlantı) çizgileri arasında okların ve yazının birlikte 

sığacağı kadar yer yoksa okları uzantı çizgisinin dışına alır. Uzantı 

çizgileri arasındaki boşluk, yazı veya okların sığamayacağı kadar küçükse 

hem oklar hem de yazılar uzantı çizgilerinin dışına alınır.  
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 Text: Yazı veya okların uzantı çizgilerinin arasına sığacağı kadar yer 

yoksa yazıyı uzantı çizgilerinin dışına alır. Uzantı çizgileri arasındaki 

boşluk yazı ya da oklardan birinin sığamayacağı kadar darsa oklar 

yazının her ikisi uzantı çizgilerinin dışına alınır.  

 Both text and arrows: Uzantı çizgilerinin arasında yazı ve okların 

birlikte sığacağı kadar yer yoksa yazı ve okların uzantı çizgisinin dışına 

alınmasını sağlar.  

 Always keep text between ext lines: Normalda yazı sığsın sığmasın, her 

durumda yazıyı uzantı çizgileri arasına konumlar.  

 Suppress arrows if they don’t fit inside extension lines: Oklar uzantı 

çizgilerinin arasına sığmazsa bunları tamamen kaldırır.  

 Text Placement: Ölçü yazısı, varsayılan yerinden taşındığında ölçü yazısının 

nasıl davranacağını, yerleşimini belirler.  

 Beside the dimension line: Ölçü çizgisine göre yazıyı normal yerinde 

(ölçü çizgisi yan tarafında) tutar. 

 Over the dimension line, with a leader: Ölçü yazısının ölçü çizgisinden 

ölçü çizgisi ve yazısı arasına bir açıklama çizgisi eklenerek bağımsız 

olarak taşınmasını sağlar. 

 Over the diminesion line, without a leader: Ölçü yazısını ölçü 

çizgisinden bağımsız olarak açıklama çizgisi oluşturmadan taşınmasını 

sağlar. 

 Scale for dimension features: Ölçü bileşenlerinin ölçeği üzerinde kontrol 

sağlanır. Sabit bir ölçek verilebilir ya da ölçü bileşenlerinin “paper space” 

görünüş penceresinde görülmesine göre ölçeklenmesi sağlanabilir. 

 

 Use overall scale of: Ölçü bileşenlerini ölçeğini belirlememizi sağlar. 

Yazı ve oklar için ölçek tanımlar. 

 Scale dimensions to layout (paperspace): Bütün ölçü bileşenlerini 

çizimin görüldüğü paper space görünüş penceresindeki ölçek faktörüne 

uygun olarak ölçekler. 

 Fine tuning: Seçenekleri, ölçü yazısı ve ölçü seçenekleri için alternatifler sunar. 

 Place text manually when dimensioning: Çizim ölçülendirilirken ölçü 

yazısını ölçü çizgisinin üzerine elle yatay olarak yerleştirmeyi sağlar. 

 Always draw dim line between ext lines: Uzantı (bağlama) çizgileri 

arasındaki mesafe ne kadar dar olursa olsun, program bu uzantı çizgileri 

arasına bir ölçü çizgisi çizer.  
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Resim 2.7: Primary Units sekmesi penceresi 

Primary Units sekmesi: Doğrusal ve açısal ölçülerin birim sistemleri dâhil ölçü 

yazısının formatı ve hassasiyetiniayarlamayı sağlar. 

 Linear dimensions: Seçenekleri, doğrusal ölçülerde birim stili ve ölçü 

yazısının formatı üzerinde denetimi sağlar.  

 Unit format: Ölçü yazılarının birim sitillerini belirlemeyi sağlar.  

 Precision: Ölçü yazısının hassasiyetini belirlemeyi sağlar.  

 Fraction format: Mimari ve kesirli birim formatlarında kullanılabilir. 

Dikey, çapraz ve yatay düzenlenmiş kesirler arasında seçim yapmayı 

sağlar.  

 Decimal sparator: Ondalıklı sayıları gösteren birimler için bir ondalık 

ayırıcısı seçmemizi sağlar.  

 Round off: Ölçülere uygulanan derece yuvarlamasını belirlemeyi sağlar.  

 Prefix: Bütün yazılara ön yazı eklemeyi sağlar.  

 Suffix: Bütün yazılara son yazı eklemeyi sağlar.  

 Measurement Scale: Ölçme ölçeği seçenekleri sunar. 

 Scale Factor: Ölçü yazısı için ölçek faktörü belirlemek için kullanılır. 

Ölçü yazısının değerini girilen değere göre ölçekler. Örneğin, çizim inç 

olarak gösterilmek isteniyorsa bu değer 2.54 olmalıdır. Santimetre-inc 

dönüşümü yapmak isteniyorsa bu değer 0.3937 olmalıdır.  

 Zero suppression: Sıfırları ölçü yazılarında görünmemek üzere kaldırmayı 

sağlar.  
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 Leading: Ondalıklı ölçülerin tamamında sol taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 0.033 değeri .033 olur. 

 Trailing: Ondalıklı ölçülerin tamamında sağ taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 53.03000 değeri 53.03 olur. 

o 0 Feet: Ölçü, bir foot’tan az olduğunda feet ve inç’in feet kısmı 

gösterilmez. 

o 0 Inches: Ölçü, feet’in tam sayıları olduğunda feet ve inç’in inç 

kısmını göstermez. 

 Angular dimensions: Açı ölçülerinin formatını ayarlamak için kullanılır. 

 Units format: Açı ölçüleri için format (birim) seçmek için kullanılır.  

 Precision: Açısal ölçü yazısının hassasiyetini belirtmek için kullanılır.  

 Angular dimensions için, Zero Suppression: Açısal ölçülerde baştaki ya da 

sondaki sıfırları kaldırmak için kullanılır.  

 

Resim 2.8: Alternate Units sekmesi penceresi 

Alternate units sekmesi: Bu bölüm doğrusal ölçülerin birim stili ve formatı üzerinde 

kontrol sağlar. 

 Display alternate units: Bu onay kutucuğu işaretlenirse alternatif birimleri 

açar. İstenilen formatta bir alternatif ölçü yazısı eklenmesini sağlar. 

 Alternate Units: Bütün ölçülendirme biçimleri için (açı ölçülendirmeleri 

hariç) aktif birim biçimini gösterir. 

o Unit format: Bu açılan liste, alternatif ölçü yazısının birim stilini 

belirlemeye yarar. 

o Precision: Tolerans ölçü yazısının hassasiyetini ayarlamayı sağlar.  
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o Round distances to: Alternatif ölçülere uygulanan yuvarlama 

miktarını belirlemeyi sağlar.  

o Prefix: Alternatif bütün ölçü yazılarının ön yazı eklemeyi sağlar.  

o Suffix: Alternatif Bütün yazılara son yazı eklemeyi sağlar.  

 Zero Supperission: Sıfırları ölçü yazılarında görünmemek üzere kaldırmayı 

sağlar.  

 Leading: Ondalıklı ölçülerin tamamında sol taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 0.033 değeri .033 olur. 

o Traling: Ondalıklı ölçülerin tamamında sağ taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 53.03000 değeri 53.03 olur. 

o 0 Feed: Ölçü, bir foot’tan az olduğunda feet ve inc’in feet kısmı 

baskılanır. 

o 0 Inches: Ölçü, feet’in tam sayıları olduğunda feet ve inc’in inc 

kısmını göstermez. 

 Placement: Alternatif birimlerin konumlanmasını, yerleşimini kontroleder.  

 After primary value: Alternatif ölçü yazısını, asıl ölçü yazısının ve ölçü 

çizgisinin arkasında ve hizalı olarak yerleştirir. 

 Below primary value: Alternatif ölçü yazısını, asıl ölçü yazısının ve ölçü 

çizgisinin altına yerleştirir. 

 

Resim 2.9: Tolerances sekmesi penceresi 

 

Tolerances sekmesi: Seçenekleri, ölçü yazılarına tolerans yazılarını dâhil etmeyi ya 

da hariç tutmayı sağlar. 
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 Tolerance format: Bu alternatifler tolerans ölçü yazısının formatı üzerinde 

kontrol sağlar. 

 Method: Tolerans ölçü yazısını açmayı ve formatını ayarlamayı sağlar. 

o None: Tolerans ölçü yazısını kapatır. 

o Symmetrical: Bir artı/eksi tolerans yazısı ekler. Bu kendisinden 

önce bir artı / eksi işareti gelen ölçüdür. 

o Deviation: Üst ve alt tolerans değerlerini gösteren bir ölçü ekler.  

o Limits: Asıl ölçünün yerine, minimum ve maksimum ölçü 

değerlerini gösteren bir ölçü koyar.  

o Basic: Asıl ölçü değerinin çevresine kutu çizer. 

 Precision: Açılan bu liste, tolerans ölçü yazısının hassasiyetini ayarlar. Ölçü 

yazısını belirlenen en yakın hassasiyet değerine yuvarlar. Bu çizimin gerçek 

hassasiyetini etkilemez. 

 Upper value: “Symmetrical, Deviation ve Limits” tolerans metotlarının üst 

tolerans değerini ayarlamayı sağlar.   

 Lower Value: “Deviation ve Limits” tolerans yöntemlerinin alt tolerans 

değerini ayarlamayı sağlar.  

 Scaling for height: Tolerans ölçü yazısının yüksekliğini, asıl ölçü yazısının 

yüksekliğine oranlayarak belirlemeyi sağlar.  

 Vertical position: Tolerans yazısının dikey konumunu belirlemeyi sağlar. 

 Top: Bir tolerans değeri çiftinin üst tolerans değerini asıl ölçü yazısıyla 

hizalar.  

 Bottom: Tolerans değeri çiftinin alttaki değerini asıl ölçü yazısıyla 

hizalar. 

 Zero suppression: Sıfırları ölçü yazılarında görünmemek üzere kaldırmayı 

sağlar.  

 Leading: Ondalıklı ölçülerin tamamında sol taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 0.033 değeri .033 olur. 

 Traling: Ondalıklı ölçülerin tamamında sağ taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 53.03000 değeri 53.03 olur. 

 0 Feet: Ölçü, bir foot’tan az olduğunda feet ve inç’in feet kısmı 

gösterilmez. 

 0 Inches: Ölçü, feet’in tam sayıları olduğunda feet ve inç’in inç kısmını 

göstermez. 

 Alternatif unit tolerance: Alternate Units sekmesinde Display alternate units 

kutusunun işaretli olursa açılır. Alternatif tolerans ölçülerinin hassasiyeti ve 

sıfırların gösterilmemesi ayarları üzerinde kontrol sağlar. 

 Precision: Bu açılan liste, tolerans ölçü yazısının hassasiyetini ayarlar. 

Ölçü yazısını belirlenen en yakın hassasiyet değerine yuvarlar.  

 Zero suppression: Sıfırları ölçü yazılarında görünmemek üzere kaldırmayı 

sağlar.  

 Leading: Ondalıklı ölçülerin tamamında sol taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 0.033 değeri .033 olur. 

 Traling: Ondalıklı ölçülerin tamamında sağ taraftaki sıfırları atar. 

Örneğin, 53.03000 değeri 53.03 olur. 
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 0 Feet: Ölçü, bir foot’tan az olduğunda feet ve inç’in feet kısmı 

gösterilmez. 

 0 Inches: Ölçü, feet’in tam sayıları olduğunda feet ve inç’in inç kısmını 

göstermez. 

 

2.2. Ölçülendirme Komutları 
 

 Ölçülendirme komutları Home sekmesinde çok çeşitli ölçülendirme yapmamıza 

olanak sağlayan Annotation komutlarıyla ulaşılabilir. 

 

Resim 2.10: Annotation komutları 

 Ölçülendirme komutlarına, Home sekmesinde bizim belirlediğimiz seçeneklerle 

ölçülendirme yapmamızı sağlayan açılır menü ile ulaşılabilir. 
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Resim 2.11: Home sekmesinde ölçülendirme komutları 

 Annotate sekmesindeki bulunan ölçülendirme komutları ile yapılır. 

 

 

Resim 2.12: Annotate sekmesi 

 Araç çubuklarından Dimension araç çubuğunda bulunan komutlarlada 

ölçülendirme yapılır. 

 

Resim 2.13: Dimension araç çubuğu 

 Üst menüden dimension sekmesini tıkladığımızda açılan komutlarla 

ölçülendirme yapılır. 
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Resim 2.13: Dimension sekmesi ölçülendirme komutları 

İpucu: 

Ölçülendirmenin anlatımı en yaygın olarak kullanılan Annotate sekmesindeki bulunan 

ölçülendirme komutları ile yapılacaktır. Komutların isimleri, ölçülendirmeye ulaşma 

metotlarındaki isimlerle aynıdır. 

 

2.2.1. Doğrusal (Yatay ve Dikey) Ölçülendirme (Dimlinear) 
 

Herhangi bir çizim nesnesinin çizgisine paralel yatay veya dikey ölçülendirilmesi için 

kullanılır. Annotate sekmesinde şekilde gösterilen altı çizili açılır menüye tıkladığımızda, 

linearikonuna tıkladığımızda komut çalışır. 
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Resim 2.14:Doğrusal ölçülendirme(linear)ikonu 

 

Command: _dimlinear 

Specify first extension line origin or <select object>: Ölçülendirilecek doğrunun 

birinci noktasını tanımlayınız (A). 

Specify second extension line origin:(Ölçülendirilecek çizginin bitiş (ikinci) noktasını 

tanımlayınız (B). 

Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 

Ölçünün yerleşeceği konumu belirleyiniz (C). 

Dimension text = 30 

 

Şekil 2.1: Linear uygulaması 

Parantez içindeki seçenekler değişik fonksiyonlar için kullanılmaktadır.  

 

 Mtext: Ölçülendirilmek istenilen doğruyu otomatik olarak (hesaplayarak) ölçer. 

Ölçülen bu değer üzerinde değişiklik yapmak için "Text Formating" diyalog 

penceresini açarak ölçü yazısını değiştirmek ve / veya çoklu ölçü yazısı satırları 

oluşturmak için kullanılır. 

 Text: Bu seçenek ile ölçü yazısı değiştirilebilir. 

 Angle: Ölçü yazısına açı vermede kullanılır.  

 Horizontal: Yatay ölçülendirme yapmak için kullanılır. 

 Vertical: Düşey ölçülendirme yapmak için kullanılır. 

 Rotated: Ölçü çizgisinin açısını değiştirerek doğrusal ölçülendirme yapmayı 

sağlar. 
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2.2.2. Açılı Kenarları Ölçülendirme (Dimaligned) 
 

Açılı kenarlara paralel ölçülendirme yapmak için kullanılır. Bu ölçülendirme eğik 

kenara paralel konumda olur. Annotate sekmesinde açılır menüye tıkladığımızda, Aligned 

ikonuna tıkladığımızda komut çalışır. 

 

Resim 2.15: Açılı kenarları ölçülendirme (aligned) ikonu 

 

Command: _dimaligned 

Specify first extension line origin or <select object>:(A) 

Specify second extension line origin:(B) 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:(C) 

Dimension text = 19 

 

Şekil 2.2: Aligned uygulaması 

2.2.3. Açı Ölçülendirme (Dimangular) 
 

Çizim nesnesi üzerinde açısal geometriye sahip kenarların, yayların veya köşelerin 

açılarının ölçülendirilmesiiçin kullanılır. 

 

Resim 2.16: Açı ölçülendirme (dimangular) ikonu 

Command: _dimangular 

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:(A) 

Select second line:(B) 

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:(C) 

Dimension text = 51 
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Şekil 2.3: Angular uygulaması 

 

İpucu: 

Yukarıdaki şekilde sadece çizgiler seçilmiştir. 

Burada nokta seçimi yoktur, sadece çizgi, arc, cırcle gibi objelerin olması lazım. 

Arc ile çizilmiş bir yayın ölçülendirilmesi: sadece yay’a tıklamamız yeterlidir. 

 

Şekil 2.4: Angular Arc uygulaması 

2.2.4. Yay Uzunluğu Ölçülendirme (Dimarc) 
 

Polyline ve arc komutları ile çizilmiş yayların uzunluğunun ölçülendirilmesi için 

kullanılır. 

 

Resim 2.16: Yay uzunluğu ölçülendirme (dimarc) ikonu 
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Command: _dimarc 

Select arc or polyline arc segment: 

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: 

 

Şekil 2.5: Arc Lenght uygulaması 

 

İpucu:  

Yukarıdaki şekillerde sadece ölçülendirme için yaylar seçilmiştir. 

 

2.2.5. Yarıçap Ölçülendirme (Dimradius) 
 

Resim üzerindeki yuvarlanmış köşe, çember ve yay gibi nesnelerin yarıçaplarının 

ölçülendirilmesi için kullanılır. Bu ölçülendirme işleminde program otomatik olarak ölçü 

yazısının önüne R (yarıçap)işareti koyacaktır. 

 

Resim 2.17: Yarıçap ölçülendirme (dimradius)ikonu 

Command: _dimradius 

Select arc or circle: (Sadece arc ile çizilmiş yay seçilir.) 

Dimension text = 12 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (Ölçünün tıklama yerine göre 

ölçülendirme yerleşir). 
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Şekil 2.6: Radius uygulaması 

 

2.2.6. Çap Ölçülendirme (Dimdiameter) 
 

Yuvarlanmış köşe, çember ve yay gibi nesnelerin çaplarının ölçülendirilmesi için 

kullanılır. Bu ölçülendirme işleminde program otomatik olarak ölçü yazısının önüne  

(çap)işareti koyacaktır.   

 

Resim 2.18: Çap Ölçülendirme (Dimdiameter) İkonu 

Command: _dimdiameter 

Select arc or circle: (Objenin herhangi bir yeri işaretlenir) 

Dimension text = 21 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (Herhangi bir yere 

konumlandırılır). 

 

 

Şekil 2.7: Diameter uygulaması 
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2.2.7. Koordinat Ölçülendirme (Dimordinate) 
 

Başlangıç noktasına göre yatay ve dikey olarak ölçülendirme yapar. Başarılı bir 

ölçülendirme yapabilmek için çizinin başlangıç noktası (X0,Y0) olmalıdır. 

 

Resim 2.19: Koordinat ölçülendirme (dimordinate)ikonu 

Command: _dimordinate 

Specify feature location: (Objelerin seçimi yapılır.) 

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:]:(Herhangi bir yere 

konumlandırılır) 

Dimension text = 40 

 

Şekil 2.8: Ordinate uygulaması 
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Şekil 2.9:Örnek ordinate uygulaması gösterimi 

2.2.8. Yarıçap Ölçülendirme (Dimjogged) 
 

Yarıçap ölçüsünün daha farklı bir biçimde çizime yerleştirilmesini sağlar. Diğer 

ölçülere göre daha dikkat çekicidir. 

 

 

Resim 2.20:Yarıçap Ölçülendirme (Dimjogged)İkonu 

 

Command: _dimjogged 

Select arc or circle: (Obje seçilir)(1) 

Specify center location override:(Ölçünün merkezi seçilir)(2) 

Dimension text = 49 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (Ölçü yazısının konumu 

belirlenir) (3) 

Specify jog location:]: (Herhangi bir yere konumlandırılır) (4) 
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Şekil 2.10: Jogged uygulaması 

 

2.2.9. Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue) 
 

Ardışık ölçülendirme yapan komuttur. Bu komut uygulanmadan önce “Linear, 

Angular ve Ordinate” ölçülendirmelerinden birinin yapılması zorunludur. 

 

 

Resim 2.21: Sürekli ölçülendirme (dimcontinue) ikonu 

Command: _dimcontinue 

Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>: 

Dimension text = 27 

Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>: 

Dimension text = 80 

Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>: 
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Şekil 2.11: Continue uygulaması 

 

İpucu: 

Sürekli ölçülendirme yapmadan önce mutlaka bir ölçülendirme yapılmalıdır. Yatay ve 

dikeyde ölçülendirme olmalıdır. Devamında Select seçeneği ile ölçülendirme seçilip diğer 

ölçülendirmeler yapılır. 

 

2.2.10. Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline ) 
 

Ölçülendirmeyi seçilmiş bir referans kenarına göre yapan komuttur. Bu komut 

uygulanmadan önce “Linear, Angular ve Ordinate” ölçülendirmelerinden birinin yapılması 

zorunludur. Ölçülendirmede bir nokta referans alınıp diğer noktaların ölçülendirmesi bu 

noktadan başlar. 

 

 

Resim 2.22: Referansa göre ölçülendirme (dimbaseline )ikonu 

Command: _dimbaseline 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>:S 

Select base dimension: 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 37 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 67 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>: 

Dimension text = 80 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>:*Cancel* 
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Şekil 2.11: Baseline uygulaması 

 

İpucu: 

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>:’’S’’ ile seçim işlemi daha önce 

yapılmış bir ölçülendirme seçilip diğer ölçülendirmeler yapılır. 

 

2.2.11. Hızlı Ölçülendirme (QDIM ) 
 

Seçilen nesnelerin hızlı bir şekilde ölçülendirme yapılmasını sağlar. Ölçülendirme için 

çizgi, yay veya daire seçilmesi yeterlidir. 

 

Resim 2.23: Hızlı ölçülendirme (QDIM ) ikonu 

 

 

Şekil 2.12: Çizgilerin hızlı ölçülendirme uygulaması 
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Şekil 2.13: Dairelerin hızlı ölçülendirme uygulaması 

 

2.2.12. Merkez İşareti (Center Mark ) 
 

Komut uygulandığında bir veya daha fazla daire veya yay için bir merkez işareti ekler. 

 

 

Resim 2.23: Merkez işareti (Center Mark ) ikonu 

 

 

Şekil 2.14: Center Mark uygulaması 

İpucu: 

Komutu uygularken merkez işareti konulacak objeler seçilir. 
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2.2.13. Eksen Çizgisi (Centerline ) 
 

Komut uygulandığında eksen çizgisi oluşturur. 

 

 

Resim 2.24: Eksen çizgisi (Centerline ) ikonu 

 

 

Şekil 2.15: Centerline uygulaması 

İpucu: 

Komutu uygularken eksen çizgisi yerleştirilecek iki obje seçilir. 

 

2.2.14.Açıklama Oku (Mleader) 
 

Resim üzerinde herhangi bir noktayla ilgili özel tanımlama yapmak veya imalat 

esnasında dikkat edilmesi gereken önemli hususları göstermek için kullanılan yöntemdir. 

Resme açıklayıcı bir yazı eklenmesi gerekecekse bu yöntem kullanılır.  

 

 

Resim 2.25: Açıklama oku (Mleader) ikonu 

Command: _mleader 

Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] 

<Options>:( Okun başlangıç noktası için bir yer belirleyiniz) 

Specify leader landing location: (Açıklama yazısı yazılıp Ok tıklanır)  

Specify leader landing location: 
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Şekil 2.15: Multileader uygulaması 

 

2.2.15. Ölçülendirmede Değişiklik (Dimedit) 
 

Ölçülendirmede önceden yapılmış bazı hataları düzeltmek ve ölçülendirmeyi 

düzenlemek için kullanılan komuttur. Bu komut Dimension araç çubuğunda yer alır. 

 

Resim 2.26: Ölçülendirmede değişiklik (Dimedit) ikonu 

Bu komut çalıştırıldıktan sonrakomut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home> : 

 

 Home: Ölçme yazısında herhangi bir değişiklik yapılmışsa yazının eski hâline 

dönmesini sağlar. 

 New: Bu seçenekle ölçü yazıları değiştirilir. Bu seçenek seçildiğinde ilk olarak 

ekrana “Multiline Text Editor” diyalog kutusu gelir. Ölçü yazısının yeni değeri 

verilir. Sonra “Select Objects” mesajı geldiğinde değiştirilecek ölçü seçilir. 

Artık yeni girilen değer, ölçü yazısı olacaktır. 

 Rotate: Ölçü yazısının açısını değiştirmek için kullanılır. Önce ölçü yazısının 

yeni açısının girilmesi istenir “Specify angle for dimension text:” Sonra ölçü 

seçilerek ölçü yazısının yeni açısı atanmış olur. 

 Oblique: Normalde uzantı, bağlama çizgileri, ölçü çizgilerine diktir. Bu 

seçenekle uzantı çizgileri belirli biraçıyla eğik duruma getirilir. 

 

Command: _dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: N(Multiline 

Text Editor penceresi açılır, istenen değer yazılır ve OK tıklanır.  

Select objects: 1 found (Değeri değişecek obje seçilir ve Enter tıklanır) 
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Resim 2.27: New seçeneğinde multiline text editorpenceresi 

 

Şekil 2.16: Dimedit uygulaması 

 

2.2.16. Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit) 
 

Ölçü yazılarını sağa sola kaydırmak, döndürmek ve ölçü çizgisinin konumunu 

değiştirmek için kullanılan komuttur.  

 

Resim 2.28: Ölçü yazısının düzenlenmesi (Dimtedit) penceresi 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:  

 

 Select Dimension: Değişiklik yapılacak ölçünün seçilmesi istenmektedir. 

 Left: Ölçü yazısının, ölçü çizgisinin soluna kaymasını sağlar. 

 Right: Ölçü yazısının, ölçü çizgisinin sağına kaymasını sağlar. 

 Center: Ölçü yazısı,  ölçü çizgisine ortalanır. 

 Home: Ölçü yazısında herhangi bir değişiklik yapılmışsa ölçü yazısının önceki 

hâline dönmesini sağlar. 

 Angle: Ölçü yazılarının açısını değiştirmek için kullanılır. 

 

Command: _dimtedit 

Select dimension:(Konumu değiştirilecek ölçü seçilir) 

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:(Şeçilen 

ölçü uygun konuma yerleştirilir) 
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Şekil 2.16: Dimtedit uygulaması 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Tebdili Kıyafet Fatih 

 

Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetmeden önce bir sabah tebdili kıyafet 

ederek, Edirne’de çarşıya çıktı. Alışveriş yapmaya başlayan Fatih, birinci dükkândan bir 

şeyler istedi. Dükkân sahibi ilk istediğini verdi ancak ikincisini vermedi. Fatih Sultan 

Mehmet, istediği şeyi olmasına rağmen vermeyen dükkân sahibine, neden vermediğini 

sordu. Adam “ben sana sattığımla sabah siftahımı yapmış oldum, diğer istediğini de 

karşıdaki dükkândan al. O henüz siftah etmedi” diye cevap verdi. 

 

Duyduklarından memnun olan Fatih, diğer dükkâna gitti, biraz mal aldı. İkincisini 

istediğinde o da önceki dükkân sahibi gibi vermeyip henüz siftah yapmamış olan komşusuna 

gönderdi. Fatih bu şekilde bütün çarşıyı dolaştı. Hepsinde aynı şeyle karşılaştı. Sonunda 

aldığı erzakları öğrencilere gönderip sarayına gitti ve Allah’a şükür secdesine kapandı. 

Allah’a “Ya Rabbi sana hamdolsun! Bana böyle birbirini düşünen millet ihsan ettin. Ben bu 

milletimle değil Bizans’ı, dünyayı bile fethederim, dedi ve İstanbul’un fetih planlarını 

hazırlamaya başladı. 

 

Kendimizi değil başkasını düşünmenin yararlarını sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Çıkarttığınız sonuçları liste hâline getiriniz. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği sandalyede oturma pozisyonunuzu, ekran 

ışığını ve ekran yakınlığını ayarlayınız. 
Aşağıda verilen örnek parçayı çiziniz ve ölçülendiriniz. Aşağıdaki işlem basamaklarını 

ve önerileri dikkate alınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülere göre çizim yapınız. 

 

 Çizim yapabilmek için draw ve 

modify araç çubuklarından 

yararlanmalısınız. 

 İki boyutlu çizim modülünü 

incelemelisiniz. 

 Eksen çizgilerini Annotate 

sekmesindeki Center mark komutu 

ile yerleştirmelisiniz. 

 Ölçülendirme stili parametrelerinizi 

ayarlayınız.  

 

 Bu ayarları yapmak için 

“Dimstyle”veya ‘d’ Enter 

komutuyla 

 “DimensionStyle”iletişim kutusunu 

ekrana getirmelisiniz. 

 “Lines sekmesinden’’ renk 

ayarlarını 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 ‘Symbols and Arrows sekmesinde’ 

Ölçü oku büyüklüğünü, 

 ‘Text sekmesinden’ yazı yüksekliği 

ayarlarını, 

 ‘Primary Units sekmesinden’ 

birimleri ve hassasiyetleri 

ayarlamalısınız. 

 

 Ölçülendirme işlemlerini kurallarına göre 

yapınız. 

 

 Yatay ve dikey ölçülendirmeleri 

oluşturmak için “Dimlinear” 

komutunu,  

  Deliklerin çaplarını göstermek için 

“Dimdiameter” komutunu,  

  Radyüsleri ve yarıçapları ifade 

etmek için “Dimradius” komutunu, 

  Açılı yüzeyleri ölçülendirmek için 

“Dimangular” komutunu 

kullanmalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Eksen çizgilerini Center mark komutu ile yerleştirebildiniz mi?   

2. Ölçülere göre çizim yapabildiniz mi?   

3. Ölçülendirme stili parametrelerinizi ayarlayabildiniz mi?   

4. Ölçülendirme işlemlerini kurallarına göre yapabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki ölçme değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme komutudur? 

A) Dimangular 

B) Dimordinate 

C) Dimradius 

D) Dimlinear 

E) Dimangular 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çap ölçülendirme komutudur? 

A) Dimradius 

B) Dimbaseline 

C) Dimdiameter 

D) Dimaligned 

E) Dimscale 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısının düzenlenmesi komutudur? 

A) Dimscale 

B) Dimangular 

C) Dimradius 

D) Scale 

E) Dimedit 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısı ve oklarının ölçeğini ayarlar? 

A) Dimedit 

B) Dimscale 

C) Leader 

D) Dimaligned 

E) Scale 

 

5. Açılar aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir? 

A) Dimradius 

B) Dimaligned 

C) Dimangular 

D) Dimcontinue 

E) Angulari 

 

6. Ölçülendirme stilleri aşağıdaki hangi komutla ayarlanır? 

A) Style 

B) Dimscale 

C) Dimformat 

D) Dimordinate  

E) Dimstyle 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Ölçülendirme stilinde oklar aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır? 

A) Symbols and Arrows 

B) Text 

C) Alternate Units 

D) Primary Units 

E) Lines 

 

8. Ölçülendirme stilinde yazıların özellikleri ve stilleri aşağıdakilerden hangisi ile 

ayarlanır? 

A) Primary units 

B) Fit 

C) Tolerances 

D) Text 

E) DimText 

 

9. Dimension Style diyalog penceresindeki Text sekmesinde Text height kısmı ne işe 

yarar? 

A) Ölçülendirme esnasında ekrana çap işaretini getirir. 

B) Ekrana geometrik toleransları getirir.  

C) Ölçü oklarının büyüklüğünü ayarlar. 

D) Ölçülendirme yazı stilini değiştirir. 

E) Ölçü yazılarının yüksekliğini ayarlar. 

 

10. Ölçülendirmede açıklama yazıları aşağıdaki hangi komutla yazılabilir? 

A) Dimbaseline 

B) Dimstyle 

C) Dimtext 

D) Multileader 

E) Dimtext 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Temel geometrik şekillerin alan formüllerini bulunuz.  

 Karmaşıkgeometrilerin hesaplamalarındaki zorluklarını araştırınız. 

 

 

3. ÖZELLİK VE SORGULAMA (HESAP) KOMUTLARI 
 

3.1. Sorgulama ve Konum Belirleme Komutu (List) 
 

Bu komut, ekranda bulunan herhangibir çizimin geometrik özelliklerini çağırmak için 

kullanılır. Ayrıca bu komutla seçilen nesnelerin özelliklerinin listelenmesi sağlanır. Bu 

listede nesnelerin katmanı, rengi, çizgi tipi, çizgi genişliği, koordinat eksenindeki yeri gibi 

özellikleri listelenir. Kapalı nesnelerin alanı ve çevresi verilir. 

 

Komuta ulaşma yöntemleri: 

 

 Komut satırına list veya li yazıp Enter tuşuna basarak, 

 Üst menüdenTools /Inguiry/list tıklayarak, 

 Inguiry araç çubuğundan list (altı çizili) ikonunu tıklama yollarından biriyle 

komuta ulaşılır. 

 

 

Resim 3.1: Inguiry araç çubuğu 

Command: LI 

LIST 

Select objects: 1 found (Objenin seçimi yapılır ve Enter tuşuna basılır.) 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: List komutunda objenin seçimi 

 

 

Resim 3.1: List komutu uygulama sonucu 

List komutunda çıkan ifadelerin açıklanması 

 

Layer: Katman 

LineWeight: Çizgi kalınlığı 

Center point: Başlangıç koordinatları 

Radius: Yarıçap 

Start angle: Başlangıç açısı 

End angle: Bitiş açısı 

Lenght: Uzunluk 

 

 Seçilen nesne: 

Doğru (line) isedoğrunun katmanı, başlangıç ve bitiş noktaları, iki bitiş noktası 

arasındaki açı, uzunluğu, X, Y ve Z koordinatlarındaki değişim verilir. 

Daire (circle) ise katmanı, merkez noktasının koordinatları, yarıçapı, alanı ve çevresi 

verilir. 

Yay (arc) isekatmanı, merkez noktasının koordinatları, yarıçapı, başlangıç ve bitiş 

açıları verilir. 
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Polyline (Pline) iseher köşenin katmanı, koordinatları, başlangıç ve bitiş genişliği, alan 

ve çevre uzunlukları verilir. 

 

3.2. Alan Hesabı Komutu (Area) 
 

Kapalı geometrik şekillerin alanlarını hesaplamak için kullanılan komuttur.  

 

Komuta ulaşma yöntemleri; 

 

 Komut satırına area yazıp Enter tuşuna basarak, 

 Üst menüdenTools /Inguiry/Area tıklayarak, 

 Inguiry araç çubuğundan Area (altı çizili) ikonunu tıklayarak 

 

Resim 3.2: Inguiry araç çubuğu 

 Home sekmesinde bulunan Unilities açılır menüden Area ikonuna tıklama 

yollarından biriyle komuta ulaşılır. 
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Resim 3.2: Unilities komutları 

Command: 

AREA 

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>: (A. nokta 

tıklanır) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo]: (B. nokta tıklanır) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo]: (C. nokta tıklanır) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:(D. nokta tıklanır) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:(A nokta tıklanır) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>:Enter basılır 

Area = 551.0000(Alan), Perimeter = 96.0000(Çevre) 
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Şekil 3.2: Area komutunun uygulanması 

 

Area komutunda çıkan ifadelerin açıklanması 

 

Object: Objenin seçilmesi 

Add area: Alan eklenmesi 

Subtract area: Alan çıkarılması 

 

Command: 

AREA 

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>: A 

Specify first corner point or [Object/Subtract area]: O 

(ADD mode) Select objects:(Kenar çizgisi seç) 

Selected object does not have an area 

(ADD mode) Select objects: (Kenar çizgisi seç) 

Selected object does not have an area 

(ADD mode) Select objects: (Kenar çizgisi seç) 

Selected object does not have an area 

(ADD mode) Select objects: (Kenar çizgisi seç) 

Selected object does not have an area 

(ADD mode) Select objects: (Enter veya Sağ tık) 

Specify first corner point or [Object/Subtract area]: (Köşe noktası seç) 

(ADD mode)Specify next point or [Arc/Length/Undo]: (Köşe noktası seç) 

(ADD mode)Specify next point or [Arc/Length/Undo]: (Köşe noktası seç) 

(ADD mode)Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>: (Köşe noktası 

seç) 

(ADD mode)Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>: (Enter veya Sağ 

tık) 

(ADD mode)Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>: T(Dikdörtgenin 

alanı ve çevresi verdikten sonra komuttan çıkmadan devam edilir) 

Area = 551.0000, Perimeter = 96.0000 
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Total area = 551.0000 

Specify first corner point or [Object/Subtract area]: S(Dikdörtgenin alanından dairenin 

alanını çıkarmak için) 

Specify first corner point or [Object/Add area]: O(Daire seçimi yapılır) 

(SUBTRACT mode) Select objects: 

Area = 78.5398, Circumference = 31.4159 

Total area = 472.4602 

(SUBTRACT mode) Select objects: 

Area = 78.5398, Circumference = 31.4159 

Total area = 472.4602 

Specify first corner point or [Object/Add area]: 

Total area = 472.4602 

 

Şekil 3.2: Area komutunda Subtract area uygulaması 

İpucu: 

Karışık geometriye sahip parçalar tek nesne sayılıp alanları hesaplanabilir. Çizim 

yapılırken polyline komutu kullanılmalıdır. Bu durumda ‘O’ Enter basıldığı zaman 

hesaplama yapılmış olur. 
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Şekil 3.3: Area komutunda Polyline komutu ile çizilen objenin seçimi 

 

Şekil 3.4: Area komutunda Polyline komutu ile çizilen objenin alanının hesaplanması 

 

Şekil 3.5: Area komutunda Subtract area hesaplaması 
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3.3. Uzunluk Komutu (Dist) 
 

İki nokta arasındaki uzunluğu ölçmek için kullanılan komuttur. Komut daire, yayların 

çap ve yarıçap değerlerinin bulunmasında veya belli bir açı ile çizilen çizgilere ait açı 

değerlerinin bulunmasın da kullanılır. 
 

Komuta ulaşma yöntemleri; 

 

 Komut satırına dist veya di yazıp Enter tuşuna basarak, 

 Üst menüdenTools /Inguiry/distance tıklayarak, 

 Inguiry araç çubuğundan distance (altı çizili) ikonunu tıklama yollarından 

biriyle komuta ulaşılır. 

 

Resim 3.3: Inguiry araç çubuğu 

 Home sekmesinde bulunan Unilities açılır menüden Distance ikonuna tıklama 

yollarından biriyle komuta ulaşılır. 
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Resim 3.4: Unilities komutları 

Command: _MEASUREGEOM 

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _distance 

Specify first point: 

Specify second point or [Multiple points]: 

Distance = 62.8494,  Angle in XY Plane = 0,  Angle from XY Plane = 0 

Delta X = 62.8494,  Delta Y = 0.0000,   Delta Z = 0.0000 

 

Şekil 3.6: Distance komutunda uzunluğun hesaplanması 
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Command: _MEASUREGEOM 

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _angle 

Select arc, circle, line, or <Specify vertex>: 

Select second line: 

Angle = 124° 

 

Şekil 3.7: Distance komutunda Angle (Açı) hesaplanması 

Command: _MEASUREGEOM 

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _radius 

Select arc or circle: 

Radius = 37.5293 

Diameter = 75.0587 
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Şekil 3.7: Distance komutunda Radius (yarıçap) hesaplanması 

 

Command: _MEASUREGEOM 

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _distance 

Specify first point: 

Specify second point or [Multiple points]: M(Birden çok noktanın uzunluğunun 

bulunması) 

Specify next point or [Arc/Length/Undo/Total] <Total>: 

Distance = 62.8494 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo/Total] <Total>: 

Distance = 103.6253 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo/Total] <Total>: 

Distance = 145.5249 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo/Total] <Total>: T 

Distance = 145.5249 
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Şekil 3.8: Distance komutunda birden çok uzunluğun hesaplanması 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Ahilikte İş Ahlâkı 

 

Ahilik, hem dünya, hem de Ahireti birlikte düşünen bir felsefeye sahiptir. Bu görüşü 

emreden ayetler ve hadisler de vardır. “Hiç ölmeyecek gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi 

Ahiret için” çalışmayı emreden hadis dünya ile Ahiret ne güzel bütünleştirmektedir. 

Ahilikte mal, servet ve sadece kazanç için çalışmak hiçbir zaman kendi başına bir 

anlam taşımazdı. Bunlar, ancak kendinden üstün bir gayenin gerçekleşmesine vasıta 

oldukları takdirde bir değer ifade ederler. 

Örneğin, başkalarına muhtaç olmadan yaşamak için veya başkalarına yardım etmek 

için kazanılan para değerlidir. Napolyon’un ifadesiyle “para, para, para” diyerek, para 

kazanmayı gaye hâline getirmek Ahilik düşüncesine terstir. Çünkü vasıta olan para, gaye 

haline gelirse, gaye olan ahlâki değerler de vasıta haline gelir ki, bu son derece ahlaksız 

dünya görüşünün temeli olur. 

Örneğin, para kazanmak gaye olursa başkalarına yardım etmek de bir vasıta olur. 

Bunun uygulamadaki sonucu kişilerin daha çok para kazanmak için başkalarına yardım 

yapmasıdır. Hayır, yapmak için değil de, başkalarının güvenini ve saygısını kazanarak kârını 

arttırmak isteyen tüccarların fakirlere bu gaye ile yardım etmesi böyle bir zihniyetin 

ürünüdür. Genellikle buna yardım değil, kazanç usulü denilebilir. Çünkü amaç fakirlere 

yardım etmek değil, onları vasıta olarak kullanıp daha çok para kazanmaktır. Yardımın 

vasıta olarak kullanılmaması için İslam dini “sağ elin verdiğini sol elin bilmemeli” ölçüsünü 

getirmiştir. 

Ahilerin mal ve servet hakkındaki düşünceleri, onların ekonomik faaliyetlerine de 

yansımıştır. Ahiler, insanların kendi emekleri ile geçinmelerini ve hiç kimseye muhtaç 

olmamalarını isterler. Bu sebeple, Ahilerin emeğini değerlendirebilecek bir işi, özellikle bir 

sanatı olması, ahlak kaidesi haline getirilmiştir. Bazı fütüvvetnamelerde işsizlik “batıl” 

olarak kabul edilmekte ve “ahlaksızlık” sayılmaktadır. 

 

Bu sebeple Ahiler çalışmayı ibadet saymışlardır. Onun için Ahilerin iş yerleri, onların 

ibadet yerleri olarak bilinir. Ahilikte iş yerleri, mescitler hatta camiler derecesinde kutsaldır. 

Ahinin iş yeri Hak kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, bu kapıda saygı ve samimiyetle 

çalışılır, helalinden kazanılır, helal yerlere ve kararınca harcanır. 

 

Araştırma: 
Ahilik teşkilatı ve temelleri hakkında bilgi toplayınız ve sınıf arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyunuz. 
Aşağıda verilen şekli ölçülerine göre çiziniz ve taralı alanının alanını bulunuz ve yayla 

çizili parçanın çevresini hesaplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülere göre çizim yapınız. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği 

sandalyede oturma pozisyonunuzu, ekran 

ışığını ve ekran yakınlığını 

ayarlamalısınız. 
 Çizim yapabilmek için draw ve modify 

araç çubuklarından yararlanmalısınız. 
 İki boyutlu çizim modülünü 

incelemelisiniz. 

 Eksen çizgilerini Annotate sekmesindeki 

Center mark komutu ile 

yerleştirmelininiz. 

 Yukarıdaki geometriye sahip parçanın 

alanını çizim ekranında hesaplatınız. 

 Yukarıdaki şekilde taralı alanı 

bulabilmek için “Area” komutunu 

kullanınız ve içindeki yaylarla çizilmiş 

yuvayı çıkarmayı unutmamalısınız. 

 Yaylarla çizilmiş yuvanın çevresinin ne 

kadar olduğunu çizim ekranında 

hesaplatınız. 

 ”Area” veya “List” komutunu 

kullanmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

62 

 

 Yaylarla çizilmiş yuvanın konumunu 

buldurunuz. 

 Yukarıdaki şekildeki yaylarla çizilmiş 

yuvanın konumlarını, koordinatlarını 

bulmak için “List” komutunu 

kullanmalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Ölçülere göre çizim yapabildiniz mi?   

Yukarıdaki geometriye sahip parçanın alanını çizim ekranında 

hesaplatabildiniz mi? 
  

Yaylarla çizilmiş yuvanın çevresinin çizim ekranında hesaplatabildiniz 

mi? 
  

Yaylarla çizilmiş yuvanın konumunu bulabildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. List komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekranda seçilen nesnelerin mesafelerini verir. 

B) Ekranda seçilen nesnelerin alanlarını verir. 

C) Ekranda seçilen nesnelerin konumlarını verir. 

D) Ekranda seçilen nesnelerin çizgi kalınlıklarını verir. 

E) Hepsi 

 

2. İki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için aşağıdakilerden hangi komut kullanılır? 

A) Area 

B) Dist 

C) Match Properties 

D) Dimleader 

E) Unilities 

 

3. Area komutundan sonra “Object” seçeneği aşağıdaki hangi özellikte kullanılır? 

A) Seçilen nesnenin“Polyline” komutuyla birleştirildiği durumlarda 

B) Seçilen nesnenin içinin taranmış olduğu durumlarda 

C) Seçilen nesnin“Explode” komutuyla patlatılmış olduğu durumlarda 

D) Seçilen nesnenin X ekseniyle yaptığı açıyı bulmak için  

E) Seçilen nesnenin Y ekseniyle yaptığı açıyı bulmak için  

 

4. Ekrandaki nesnelerin konumlarını bulmak için aşağıdaki hangi komut kullanılır? 

A) Area 

B) Dist 

C) Dimlist 

D) List 

E) Match 

 

5. Alan Hesabı Komutu hangi metotla ulaşılmaz? 

A) Komut satırına area yazıp Enter tuşuna basarak, 

B) Üst menüdenTools /Inguiry/Area tıklayarak, 

C) Inguiry araç çubuğundan Area ikonunu tıklayarak 

D) Unilities açılır menüden Area ikonunu tıklayarak 

E) Hepsi 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

CAD programında katmanları kullanabileceksiniz. 

CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Karmaşık resimlerin bilgisayar destekli çizim programında nasıl çizildiğini 

araştırınız. 

 Çizim programında renk ve çizgi tiplerinin kullanıldığı çizimlerle, 

kullanılmayan çizimleri karşılaştırınız. 

 

4. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) 
 

Layer komutu ile çizim alanı üzerine birbirinden bağımsız saydam sayfalar 

diyebileceğimiz resim düzlemi oluşturulur. Özellikle çok karışık çizimlerde ölçülerin, 

yazıların, eksen çizgilerinin, ana hatların bazen bir kısmına ulaşmak isteriz bu durumda bu 

kısımların her birini farklı katmanlara attığımızda çizim esnasında karışıklıklardan ve fazla 

detaylardan kurtulmamızı sağlar. Yeni bir çiziminde sadece “0” katmanı vardır. Bu katman 

silinemez.  

 

Resim 4.1: Katmanların gösterimi 

 

Komuta ulaşmak için; 
 

 Komut satırına layer veya la yazılır ve Enter tuşuna basılır, 

 Üst menüden Format/Layer tıklama, 

 Araç çubuklarından layers şeçilir, 

 Home sekmesinde bulunan Layers kısmında Layer Properties tıklama 

yollarından biriyle ulaşılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2: Home sekmesinde Layer Properties 

Komuta girildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi açılır. 

 

Resim 4.3: Layer Properties Manager penceresi 

Bu diyalog kutusundaki ikonların görevleri: 

 

 New Layer: Yeni katman oluşturma   

 

Resim 4.4: New Layer ikonu 

 Komut ikonuna bir kere tıklanır. 

 

Resim 4.5: Komut uygulaması 

 New Layer VP Frozen in All Viewports: Layout görünüşünde istenilen Layer' 

ları görme özelliğine sahip Layer oluşturur 
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Resim 4.6: New Layer VP Frozen in All Viewports ikonu 

 Komut ikonuna bir kere tıklanır. 

 

Resim 4.7: Komut uygulaması 

 Delete Layer: Katman silme 

 

 

Resim 4.8: Delete Layer ikonu 

 Silinmek istenen katman bir kere tıklanır. 

 

 

Resim 4.9: Komut uygulaması 

 

 Set current: Güncel katmanı değiştirme  

 

 

Resim 4.10: Set current ikonu 

 Güncel katman yapılması istenen katman bir kere tıklanır. 
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Resim 4.11: Komut uygulaması 

 

4.1. PROPERTIES LAYER (Katman Özellikler) 
 

Bu kısımda oluşturulan katmanların tüm özellikleri mevcuttur. Yeni değişkenler 

eklenebilir. Layer diyalog kutusu içinde yer alır. 

 

Resim 4.12: Properties layer komutları 

Katman özellikleri açıklamaları: 

 

 Status: Varsayılan olarak seçilmiş layer’ı gösterir. Çizimde hiç bulunmayan 

layerlar silik gözükür. 

 Name: Layer’ları ismine göre sıralar. 

 On: Layer’ların açık veya kapalı olduğunu gösterir. 

 Freeze: Layer’ların donmuş veya çözülmüş olduğunu gösterir. 

 Lock: Layer’ların açık veya kilitli olduğunu gösterir. 

 Color: Layer’ların renklerini gösterir. 

 Linetype: Layer’ların türünü gösterir. 

 Lineweight: Layer’ların çizgi kalınlığını gösterir. 

 Transparency: Seffaflık ayarı (değer büyüdükçe ekranda görünme azalır) 

 Plot Style: Layer’ların çıktıda hangi renk olacağını gösterir. Plot: Layer’ların 

yazıcıda yazdırılıp yazdırılmayacağını gösterir. 

 VP Freeze: Layer’ların layout görünümünü düzenler. 

 Description: Açıklama ekleme. 

 

Örnek anlatım 1 

 

 Layer diyalog penceresini açarak (Komut satırına la yazıp Enter yapınız.) 

 Ölçülendirme katmanı 

 Yazı katmanı 

 Eksen katmanlarını oluşturalım 
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Resim 4.13: Yeni katmanlar oluşturma ve isimlendirme 

İpucu: 

Katmanları oluşturmak için katman sayısı kadar New Layer ikonuna tıklayınız. 

 

 

Şekil 4.1: Örnek şekil 

 

 Örnek şeklimizdeki eksen çizgilerimizi, yazımızı ve ölçülendirmemizi ayrı ayrı 

katmanlara yerleştirelim. Bunun iki yöntemi vardır. 

 Katmana yerleştireceğimiz objelerin çizimine başlamadan katmanı aktif 

hâle getirip o katmanda çizim yapılır. 

 

o Bu örnekte bir yazı katmanı açarak, ismimizi yazalım. 
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Resim 4.13: Yazı katmanı açma 

o Layer sekmesinde biraz önce oluşturduğumuz katmanı aktif 

edelim. 

 

Resim 4.14: Yazı katmanı aktif etme 

 Şeklin herhangi bir yerine ismimizi yazalım(Osman Yiğit) 

 

Şekil 4.2: Yazı katmanına ismimizin yazılması 



 

70 

 

o Yazmış olduğumuz ismimiz bizim belirlediğimiz katmanda 

yazılmıştır. Yazı katmanında ismimizi ekrandan kaldırmak için 

Layer girip yazı katmanını kapatalım.  

 

Resim 4.15: Yazı katmanı kontrolü 

o Çizgili ( ) simgeyi bir kere tıklamamız yeterlidir. 

 

Resim 4.16: Ekrana gelen uyarı 

o Ekrana gelen uyarıda, "Turn the current layer off" tıklanır. Sonuçta 

ismimizin ekranda olmadığını görürüz. 

 

Şekil 4.3: Katmanın doğruluğu 

İpucu: 

Objeleri katmanlara atmada birinci yöntemde diğer katmanları oluşturabilmek için 

önce katmanlar oluşturulur. Daha sonra katmanlar aktif edilip çizim, ölçülendirme, yazı gibi 

işlemler daha sonra aktif olan katmanlara göre yapılır.  

 

 Çizim bittikten sonra objeleri seçim daha önceden belirlediğimiz 

katmanlara atamak. 
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o Komut satırına pr yazıp Enter tuşuna basınız. 

 

Resim 4.17: Properties penceresi 

o Ölçülendirmeleri ilgili katmana atmak için ölçülendirmelerin 

tamamı seçiniz. 

 

Şekil 4.4: Ölçülendirmelerin seçimi 

o Layer yazan kısım tıklanır ve daha önceden oluşturduğumuz 

ölçülendirme katmanı tıklanır. 
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Resim 4.18: Seçilen ölçülendirmelerin ölçülendirme katmanına atılması 

İpucu: 

Bunun kontrolünü yapmak için herhangi bir ölçü tıklanır ve Home menüsündeki layer 

kısmına ölçülendirme katmanı aktif olması gerekir. 

 

Şekil 4.5: Ölçülendirme katmanının kontrolü 

İpucu: 
Diğer katmanlara objeleri atmak için aynı yöntem kullanılır. 
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4.2. Layer Toolbar(Katman araçları) 
 

Çizim esnasında katmanlarla alakalı özelliklere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. 

 

Resim 4.19: Katman araçları penceresi 

Katman araçları fonksiyonları; 

 

1. Turn a layer ON or OFF: Katman açma – kapama 

2. Freeze or thaw ALL vıewports: Katman dondurma ve çözme (Tüm görüntülerde) 

3. Lock or Unlock a layer: Katman kilitleme - açma  

4. Colour of a layer: Katman rengi 

 

Örnek anlatım 2 
 

Bir önceki örnekten yararlanarak katman araçlarının kullanalım. 

 

 Ölçülendirme katmanını kapatalım (Ölçülerin görünmemesini için) 

 

Daha önceden ölçülendirmeleri, ölçülendirme katmanına attığımız için Turn a layer 

ON or OFF (Katman açma – kapama) ikonuna(Altı çizili ikon) tıkladığımızda mavi rengi alır 

ve ölçülendirmeler gizlenir. 

Açık / Kapalı /  
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Şekil 4.6: Ölçülendirme katmanını kapatılması uygulaması 

 Katman dondurma ve çözme komutu(Freeze or thaw ALL vıewports) Cad 

programlarında çok karmaşık şekilli parçalarda programımızın hızlı işlem 

yapması için kullanılır (Büyültme - küçültme, el ile kaydırma gibi 

fonksiyonların çalışılmasında bu katmanlardaki objeler nazara alınmaz). 

Görünürde Katman açma – kapama gibi fonksiyonu vardır.  

Açık / Kapalıb(  / ) 
 

 Katman kilitleme – açma komutu aktif edildiğinde ölçülerin kilitlendiğini ve 

ölçülerle alakalı bir şey yapılamaz. Sadece katmandaki objelerin görülmesi 

sağlanır. 

Açık / Kapalı ( / ) 
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Şekil 4.7: Ölçülendirme katmanını kilitleme komutu uygulaması 

 

4.2.1. Yardımcı Komutlar 
 

Çizim esnasında katmanlarla alakalı diğer özelliklere hızlı bir şekilde ulaşmamızı 

sağlar. 
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Resim 4.20: Yardımcı komutlar 

Yardımcı komutlar fonksiyonlarının açıklanması; 

 

İpucu: 
Anlatımda sıra takip edilmeyerek komutun tersi ile birlikte anlatılacaktır. 

1.LAYOFF ( ): Seçtiğiniz objenin katmanını görünmez yapar. 

 

 Ölçülendirme katmanında bulunan herhangi bir ölçü seçimi yapıldığında o 

katmanı gizler. Ekrana gelen uyarı yes ile geçilir. 

 

Şekil 4.8: LAYOFF uygulaması 

6.LAYON ( ): Tüm katmanları görünür hâle getirir. 
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Şekil 4.9: LAYON uygulaması 

2.LAYISO ( ): Seçili objenin katmanı dışındaki tüm katmanları kitler. 

 

 Seçimi yapılan katmana ait bir objenin seçilmesinden sonra, diğer katmanları 

pasif yapar ve ekranda görünür.  

 

Şekil 4.10: LAYISO uygulaması 

7.LAYUNISO ( ): Seçili objenin katmanı dışındaki tüm katmanları kilitini açar.  
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Şekil 4.11: LAYUNISO uygulaması 

3.LAYFRZ ( ): Seçtiğiniz objenin katmanını "freeze" eder. 

 

 Şeçimi yapılan katmana ait bir objenin seçilmesinden sonra o katmana ait 

objeler görünmez. Seçimi yapılacak katman layers olduğu yerde aktif olmaması 

lazım. 

 

 

Şekil 4.12: LAYFRZ uygulaması 
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8.LAYTHW ( ): Tüm katmanları "unfreeze" eder. 

 

Şekil 4.13: LAYTHW uygulaması 

4.LAYLCK ( ): Seçtiğiniz objenin katmanını kilitler.  

 

 Seçimi yapılan katmana ait bir objenin seçilmesinden sonra, katmanı pasif yapar 

ve ekranda görünür. 

 

Şekil 4.14: LAYLCK uygulaması 
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9.LAYULK ( ): Seçtiğiniz objenin katmanını "unlock" eder. 

 

 

Şekil 4.15: LAYULK uygulaması 

5.LAYMCUR ( ): Seçili objelerin katmanını aktif katmana değiştirir. 

 Seçimi yapılan katmana ait bir objenin seçilmesinden sonra (ölçülendirmeye ait 

bir ölçü seçilmiştir) ekranda o objeye ait katmanın aktif eder.  

 

Önce                                   Sonra 

Şekil 4.16: LAYMCUR uygulaması 
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10.LAYMCH ( ): Match properties komutunun hedef katmanı seçilen nesnenin 

katmana değiştirir. 

 Katmanı değiştirilecek obje seçilir ve Enter tuşuna basılır. 

 

Şekil 4.17: Objenin seçilmesi 

 Hedef katmandaki obje seçilir ve Enter tuşuna basılır. 

 

Şekil 4.18: Hedef katmandaki objenin seçimi 

 Başlangıçta yazı katmanında olan yazımız ölçülendirme katmanına geçmiştir. 
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Şekil 4.19: LAYMCH uygulaması 

 

4.3. Çizgi özellikleri 
 

Çizim yapılırken objelerin renklerini, kalınlıklarını ve tiplerini belirlemek için yapılan 

işlemlerdir. Çizgi özelliklerini kullanarak yapılan bir çizim daha anlaşılır bir hale gelir.  

 

 

Şekil 4.20: Çizgi özellikleri 
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4.3.1. Çizgi tipleri (Linetype) 
 

Bir çizim genelde farklı çizgi tiplerinin kullanılmasından oluşur. Farklı alanlara ait 

olan çizimlerde farklı çizgi tipleri kullanılır. En önemlileri sürekli çizgi, eksen çizgisi, kesikli 

çizgi, tarama çizgileridir. Açtığımız yeni çizim sayfasında çizgi tipleri yüklü bir şekilde 

gelmez.  

Çizgi tiplerini aktif etmek için; 

 Komut satırınaLinetype veya lt yazıp Enter tuşuna basılır. 

 Üst menüden Format/Linetype tıklanır. 

 Home sekmesinden Properties kısmında Linetype açılır menüden Other seçimi 

yöntemlerinden biriyle komuta ulaşılır. 

 

 

Resim 4.21: Linetype açılır menü 

Komut çalıştırıldığında aşağıdaki diyalog penceresi açılır. 

 

 

Resim 4.22: Linetype Manager diyalog penceresi 
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Diyalog penceresindeki ifadelerin anlamı; 

 

Load: Çizgi tiplerini açar. 

Delete: Seçili Çizgi tipini siler. 

Current: Seçili çizgi türünü geçerli çizgi türü olacak şekilde ayarlar. 

Show Details: Çizgi tiplerini ait detayları gösterir. 

 

 Çizgi tiplerini yüklemek için Load tıklanır. Buradan uygun olan çizgi tipi 

seçip Ok tuşuna basılır. 

 

Resim 4.23: Linetypes Load penceresi 

Center çizgi tipini seçelim ve OK tuşuna basalım. 

 

Resim 4.24: Center çizgi tipinin seçimi 

 

Hidden çizgi tipini seçelim OK tuşuna basalım. 
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Resim 4.25: Hidden çizgi tipinin seçimi 

İki çizgi tipininde yüklendiğini görürüz. 

 

 

Resim 4.26: Çizgi tiplerinin Lytype Manager penceresine gelmesi 

İpucu: 
Bazen yüklediğimiz çizgi tipinin ekranda göremeyiz. Bu durumda ltscale komutunu 

kullanmalıyız. 

 

Şekil 4.21: ltscalekomutu(1) 
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Şekil 4.22: ltscale komutu(5) 

 

 

Şekil 4.23:ltscale komutu(0.5) 

4.3.2. Çizgi kalınlıkları (Lineweight) 
 

Çizgi kalınlıklarını aktif etmek için; 

 

 Komut satırınaLweight veya lw yazıp Enter tuşuna basılır. 

 Üst menüden Format/Lineweight tıklanır. 

 Home sekmesinden Properties kısmında Lineweight açılır menüden uygun olan 

çizgi kalınlığı seçilir ve ardından çizim yapılır. 

 

 

Resim 4.27: Lineweight açılır menü 

 Home sekmesinden Properties kısmında Lineweight açılır menüden 0.5 

çizgi kalınlığı seçip, ardından line komutu ile bir çizgi çizelim. 
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Resim 4.28: Line komutu ile çizilen çizim 

İpucu: 
Çizgi kalınlığını 0.5 yapmamıza rağmen ekranda görünmüyorsa LWDİSPLAY 

(Çerçeve içinde) ikonuna tıklamamız gerekir. 

 

 

Resim 4.29: LWDİSPLAY (Altı çizili) ikonu 

 

Resim 4.30: LWDİSPLAY uygulanması 

4.3.3. Çizgi rengi (Color) 
 

Çizgi rengini aktif etmek için; 

 Komut satırınaColor veya col yazıp Enter tuşuna basılır. 

 Üst menüden Format/Color tıklanır. 

 Home sekmesinden Properties kısmında Color açılır menüden uygun olan çizgi 

rengi seçilir ve ardından çizim yapılır. 
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Resim 4.31: Color açılır menü 

 Home sekmesinden Properties kısmında Color açılır menüden herhangi 

bir renk seçip, ardından line komutu ile bir çizgi çizelim. 

 

Resim 4.32: Line komutu ile çizilen çizgi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Mimar Sinan’ın Sorumluluğu 

 

Bir Mimar Sinan eseri olan Şehzade Başı Camii’nin 1990'lı yıllarda devam eden 

yenilemesini (restorasyonunu) yapan firma yetkililerinden bir inşaat mühendisi, caminin 

yenilenmesi sırasında yaşadıkları bir olayı TV'de şöyle anlatmıştı: 

 

Camii bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerleri 

oluşturan taslarda yer yer çürümeler vardı. Yenileme programında bu kemerlerin 

yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik olarak kemerlerin nasıl inşa 

edildiğini öğrenmiştik fakat taş kemer inşası ile ilgili pratiğimiz yoktu. Kemerleri nasıl 

yenileyeceğimiz konusunda ustalarla toplantı yaptık. 

 

Sonuç olarak kemeri alttan yalayan bir tahta kalıp çakacaktık. Daha sonra kemeri 

yavaş yavaş söküp yapım teknikleri ile ilgili notlar alacaktık ve yeniden yaparken bu 

notlardan faydalanacaktık. Kalıbı söktük. Sökmeye kemerin kilit taşından başladık. 

 

Taşı yerinden çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında olan silindirik bir 

boşluğa yerleştirilmiş bir cam şişeye rastladık. Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kâğıt vardı. 

Şişeyi açıp kâğıda baktık. Osmanlıca bir şeyler yazıyordu. Hemen bir uzman bulup okuttuk. 

Bu bir mektup idi ve Mimar Sinan tarafından yazılmıştı. Şunları söylüyordu: "Bu kemeri 

oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş 

olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri 

dedeğişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu 

mektububen size, bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum. "Koca Sinan 

mektubuna böyle başladıktan sonra o kemeri inşa ettikleri taşları Anadolu'nun neresinden 

getirttiklerini söyleyerek izahlarına devam ediyor ve ayrıntılı bir biçimde kemerin inşasını 

anlatıyordu.” Bu mektup bir insanın, yaptığı işin kalıcı olması için gösterebileceği çabanın 

insanüstü bir örneğidir. Bu mektubun ihtişamı, modern çağın insanlarının bile zorlanacağı 

taşın ömrünü bilmesi, yapı tekniğinin değişeceğini bilmesi, 400 sene dayanacak kâğıt ve 

mürekkep kullanması gibi yüksek bilgi seviyesinden gelmektedir. Şüphesiz bu yüksek 

bilgilerde o koca mimarın erişilmez özelliklerindendir. Ancak erişilmesi gerçekten zor olan 

bu bilgilerden çok daha muhteşem olan, 400 sene sonraya çözüm üreten sorumluluk 

duygusudur. 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

 

1-Sorumluluk bilinci ne demektir? 

2-Sorumluluklarınız nelerdir? 

3-Hayatınızda herhangi bir şey için size sorumluluk verildi mi? 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyunuz. 

Aşağıda verilen şekli ölçülerine göre çizgi özelliklerini ve katmanları kullanarak 

çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülere göre çizim yapınız. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği kuralları gereği 

sandalyede oturma pozisyonunuzu, ekran 

ışığını ve ekran yakınlığını 

ayarlamalısınız. 

 Çizim yapabilmek için draw ve modify 

araç çubuklarından yararlanmalısınız. 

 İki boyutlu çizim modülünü 

incelemelisiniz. 

 Eksen çizgilerini Annotate sekmesindeki 

Center mark komutu ile 

yerleştirmelisiniz. 

 Katmanları oluşturunuz. 

 
 

 Komut satırına ‘la’ yazıp enter tuşuna 

basınız. Çıkan diyalog kutusunda New 

layer ikonuna tıklamalısınız. 

 Kalın çizgi, eksen, ölçülendirme ve yazı 

katmanlarını oluşturmalısınız. 

 Katmanlarda resmi verilen parçanın 

özellikleri ayarlayınız. 

 
  

 Okulunuzun ismini yazınız. 
 Komut satısına ‘dt’ yazıp ardından Enter 

tuşuna basmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

91 

 

 Çizilen resmi katmanlara yerleştiriniz. 

 Komut satırına ‘pr’ yazıp Enter tuşuna 

basmalısınız. Çıkan diyalog penceresinde 

layer kısmını kullanmalısınız. 

 Katmanlara ait objeleri seçmeli ve 

belirlenen katmanı tıklamalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçülere göre çizim yapabildiniz mi?   

2. Katmanları oluşturabildiniz mi?   

3. Katmanlarda çizgi kalınlıklarını ayarlayabildiniz mi?   

4. Katmanlarda çizgi renklerini ayarlayabildiniz mi?   

5. Katmanlarda çizgi tiplerini ayarlayabildiniz mi?   

6. Okulunuzun ismini yazabildiniz mi?   

7. Katmanlarda yapılan çizimi yerleştirebildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Layer ne anlama gelir? 

A) Kaplama 

B) Katman 

C) Ölçü  

D) Mesafe 

E) Açı  

 

2. Katmanlara hangi araç çubuğu ile ulaşılmaktadır? 

A) Lights 

B) Layouts 

C) Layers 

D) Properties 

E) Draw 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çizim alanında yeni katmanlar oluşturan komuttur? 

A) Hatch 

B) Move 

C) Layers 

D) Toolbar 

E) New Layer 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Layer Properties’de değiştirilemez? 

A) Renk 

B) Katman adı 

C) Çizgi tipi 

D) Ölçek 

E) Çizgi kalınlığı 

 

5. LAYOFF ne anlama gelir? 

A) Katmanları açar 

B) Seçtiğiniz objenin katmanını görünmez yapar 

C) Katman adı 

D) Katman rengi 

E) Çizgi kalınlığı 

 

6. Çizgi tipi ayarlarının yapılmasında kullanılan komut hangisidir? 

A) Linetype 

B) Text 

C) Text Style 

D) Ölçek 

E) Type 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Çizgi kalınlıklarını değiştiren komut hangisidir? 

A) Length 

B) Text 

C) Ltscale 

D) Linetype 

E) Lineweight 

 

8. Çizgi tipi ekranda görünmüyorsa hangi komut kullanılır? 

A) Length 

B) Text 

C) Ltscale 

D) Linetype 

E) Lineweight 

 

9. LWDİSPLAY komutu ne işe yarar? 

A) Çizgi tiplerini göstermeye yarar. 

B) Çizgi kalınlıklarını göstermeye yarar. 

C) Çizgi renklerini göstermeye yarar. 

D) Katmanları göstermeye yarar 

E) Yazıları göstermeye yarar. 

 

10. Çizgi rengini aktif etmek metodlarından hangisi yanlıştır? 

A) Komut satırınaColor yazılır ve enter tuşuna basılır. 

B) Komut satırınacol yazıp Enter tuşuna basılır. 

C) Üst menüden Format/Color tıklanır. 

D) Home sekmesinden Properties kısmında Color açılır menüden uygun olan çizgi 

rengi seçilir ve ardından çizim yapılır. 

E) Araç çubuklarından layers araç çubuğu seçilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

1. Aşağıdaki şekilleri bilgisayar destekli çizim programı ile çiziniz. 

2. Çizimlere ait özelliklerin oluşturulmasında aşağıda verilen katmanları oluşturunuz.  

3. Tarama yapılan yerlerin alan ve çevre hesaplamalarını yapınız. 

4. Dosyayı “Modül Değerlendirme-2” adı ile kaydediniz. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizimleriyaptınız mı?   

2. Katmanlatı oluşturdunuz mu?   

3. Katmanlarda linetype oluşturdunuz mu?   

4. Katmanlarda lineweight oluşturdunuz mu?   

5. Katmanlarda color oluşturdunuz mu?   

6. Oluşturduğunuz katmanlara objeleri atadınız mı?   

7. Oluşturduğunuz katmanlara  ait özellikleri değiştirerek farkları 

gördünüz mü? 

  

8. Taralı alanların alanını ve çevresini hesapladınız mı?   

9. Çalışma dosyasını Modül Değerlendirme-2 adıyla kaydettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki Modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

1 D 

2 C 

3 E 

4 B 

5 C 

6 E 

7 A 

8 D 

9 E 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 A 

4 D 

5 E 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

97 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 E 

4 D 

5 B 

6 A 

7 E 

8 C 

9 B 

10 E 
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KAYNAKÇA 

 

 http://megep.meb.gov.tr/?page=moduller, Özellik ve tanımlama modülü 

(Erişim Tarihi: 14.07.2017/ 09.00) 

 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad (Erişim Tarihi: 14.07.2017/ 

09.00) 

 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad (Erişim Tarihi: 17.07.2017/ 

09.00) 

 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad (Erişim Tarihi: 25.07.2017/  

09.00) 

 http://tesvak.com/ahi-ahlakani-anlatan-hikayeler (Erişim Tarihi: 23.08.2017/  

22.40) 

 http://www.istesob.org.tr/ahilikte-is-ahlaki/(Erişim Tarihi: 23.08.2017/  

22.45)  

 http://www.sorularlarisale.com/makale/ (Erişim Tarihi: 24.08.2017/  

17.50)  

 http://istanbul.meb.gov.tr/yatirim/arge/yerel/sorumluluk/6/AYIN%20DE%C4

%9EER%C4%B0%20SORUMLULUK.pdf (Erişim Tarihi: 25.08.2017/  

23.05)  

 

KAYNAKÇA 


