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AÇIKLAMALAR 

 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI İki Boyutlu Çizim Düzenleme 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda; bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim 

düzenleme komutları ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Bilgisayarda çizime başlamadan önce ekran ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

2. Düzenleme araç çubuklarını kullanarak çeşitli 

uygulamalar yapabileceksiniz. 

3. TSE kurallarına göre ölçülendirme stillerini ayarlayarak 

çizimleri ölçülendirebileceksiniz. 

4. Kâğıt ve yazıcı ayarlarını yaparak çizim çıktısı 

alabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Endaze çizim laboratuvarı. 

Donanım: Öğrenci bilgisayarı, CAD tabanlı çizim 

programları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz,  

 

Gemi projelerini CAD programları yardımıyla çizerken çizilecek yapı elemanlarının 

özelliğine göre bazı ön hazırlıkların yapılması gerekir. Bu yapı elemanlarının imalatının 

gerçekleştirilebilmesi için uygun ölçülendirmenin yapılması da önemlidir. 

 

Uygulamayı gerçekleştirecek saha elemanına, üretim aşamasına geçilmesinde 

yardımcı olacak doküman proje çıktılarıdır. 

 

Bu materyal ile gemi projeleriyle ilgili çizimleri bilgisayar ortamında doğru olarak 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bilgisayarda çizime başlamadan önce ekran ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Bilgisayar destekli tasarım yapan iş kollarına giderek programlarında 

uyguladıkları görüntü ayarlarını inceleyiniz. Bu ayarların neden yapıldığını 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. GÖRÜNTÜ KONTROLLERİ 
 

1.1. Görüntü Kontrol Komutlarının Önemi ve Özellikleri 
 

Bilgisayar destekli tasarım programları kullanıcıları, çizim ekranını ve ekrana çizilmiş 

görüntüyü ne kadar etkin kullanabilir ve kontrol edebilirlerse zamanı o oranda verimli 

kullanmış, bir o kadar da doğru tasarımlar ve teknik resimler çizmiş olurlar.  

 

1.1.1. Pan (Ekran Kaydırma) 
 

Pan, çizim ekranını istenilen tarafa kaydırmak için kullanılan bir komuttur. Bu komut, 

çizimin yerini ve ölçeğini değiştirmez. Komut girildikten sonra ekranda el işareti görülür. 

Farenin sol tuşu basılı tutularak ekran istenilen yöne doğru kaydırılır. 

 

Standard toolbar: Standart araç çubuğu 

View menu: View menüsü 

Command line: Komut satırı 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Pan komutundan önce                                         Pan komutundan sonra 

Şekil 1.1: Pan komutundan önceki ve sonraki görünüm 

 

1.1.2. Yakınlaştırma / Uzaklaştırma (Zoom) Komutları 
 

Çizimlerin bilgisayar ekranında nasıl görüneceğini kontrol etmek amacıyla kullanılan 

komutlardır. Çizimin herhangi bir detayı istenilen oranlarda büyültülebilir veya 

küçültülebilir.  

 

Standard toolbar: Standart araç çubuğu 

View menu: View menüsü 

Command line: Komut satırı 

 

 

Bu komut, araç çubuklarından View menü çubuğundan veya komut satırından 

girilerek yapılır. Araç çubuğunda bulunan Zoom seçenekleri aşağıdaki gibidir (şekil 1.2). 

 

 

Şekil 1.2: Araç çubuğunda bulunan Zoom seçenekleri 

Şekil 1.2’de gösterilen araç çubuğundaki komutlar aşağıda açıklanmıştır: 
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Pencere içine alınan bölgeyi, ekranı kaplayacak şekilde büyültür (Zoom 

Window). 

 
Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemeye yarayan bir seçenektir. 

Fare yardımıyla büyültülecek bölge seçilir (Zoom Dynamic). 

 

Bir katsayı yardımıyla ekrandaki görüntüyü büyütmeye veya küçültmeye 

yarayan seçenektir. Katsayı 1’den büyük girilirse görüntü büyütülür, 1’den 

küçük girilirse görüntü küçültülür (Zoom Scale). 

 
Seçilen noktayı, ekranın merkezine göre verilen oranda gösterir (Zoom 

Center). 

 
Varsayılan bir değer kadar büyütme sağlar (Zoom In). 

 
Varsayılan bir değer kadar küçültme sağlar (Zoom Out). 

 
Tüm çizim nesnelerini ekrana sığdırır (Zoom All). 

 
Çizimin tamamı ekran sınırına kadar büyütülür (Zoom Extends). 

 
Farenin sol tuşu basılı iken, fare yukarı hareket ettirilince şekil dinamik 

olarak büyür, aşağı hareket ettirilince küçülür (Zoom Realtime). 

 

Zoom komutu çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesaj gelecektir. 

 

Command: zoom  

 

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 

 

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: 

 

Zoom (all): Tüm nesneleri ekrana sığdırır. 

Zoom (Center): Seçilen noktayı ekranın merkezine alarak gösterir. 

Zoom (Dynamic): Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemeye yarayan bir 

seçenektir. Fare yardımıyla büyültülecek bölge seçilir. 

Zoom (Extents): Çizimin tamamı ekran sınırlarına kadar büyütülür. 

Zoom (previous):  Bir önceki zoom işlemlerine sırayla dönmeyi sağlar. 

Zoom (scale): Bir katsayı yardımıyla ekrandaki görüntüyü büyültmeye veya 

küçültmeye yarayan seçenektir.  
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Zoom (window): Pencere içine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyütür. 

 

Şekil 1.3’te Zoom komutunun uygulaması görülmektedir. 

 

Zoom komutundan önce  

 

 

Zoom komutundan sonra 

Şekil 1.3: Zoom komutu uygulaması 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 

 

 

ZAMANA RİAYET VE ZAMANI YÖNETME 

 
 Zamana riayet etmek yani zamana uymak ve verilen zamana bağlı kalmak hem iş 

yaşamında hem de günlük yaşamda insanı başarıya taşır, insanın güvenilir biri olmasını 

sağlar.  

 

 Bir konferansta, zamana riayet eden ve zamanı yönetme konusunda başarılı olan 

insanların özellikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

1. Erken kalkarlar. 

2. Spor ve güzel kahvaltı yaparlar. 

3. Takvimlerini önceden planlarlar. 

4. İşlerini zamanında bitirirler. 

5. “Beş dakika daha” lafından nefret ederler.  

6. Unutma ihtimallerini unutmazlar. 

7. Hangi konuda iyi olduklarını bilirler.  

8. Hayır demeyi bilirler. 

9. Zaman dengesini iyi kurarlar.  

10. Öncelik sırası yaparlar. 

Siz de zamanı israf etmeden nasıl kullanmanız gerektiğini düşünerek kendinize bir 

zaman planlaması yapınız. 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda ZOOM komutu için uygulama faaliyetini yapınız. 

 

Zoom komutundan önce  

 

 

 

Zoom komutundan sonra 

 

Yukarıdaki uygulamayı yaparken aşağıdaki tabloda verilen işlem basamakları ve 

önerileri dikkate alınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen ölçülerde parçayı çiziniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri 

uygulamalısınız. 

 Gerekli katmanları oluşturabilirsiniz. 

 Görüntü kontrol komutlarını 

seçiniz. 

 Görüntü kontrol komutları, standart araç 

çubuğu üzerinde olduğu için ilgili çubuğun 

ekranda olmasını sağlamalısınız.  

 Yakınlaştırma – uzaklaştırma 

(Zoom) yapınız. 

 Zoom komutunu uyguladığınızda komut 

satırına gelen ( nX or nXP), 

[All/Center/Dynamic/Extens/Provious/ 

Scale/Window ]<Real time> gibi seçeneklerin 

anlamlarını öğretmeninizle irdelemelisiniz. 

 Görüntü ölçeğini (Scale) 

kullanınız. 

 Scale komutunu kullanırken büyültme 

ölçeklerinin: 1, 2, 3, 4…, küçültme 

ölçeklerinin 0.2, 0.5, 0.8 … olduğunu 

hatırlamalısınız.   

 Görüntü kaydırma (Pan) işlemi 

yapınız. 

 Ekrana çizdiğiniz bir şekli önce Zoom ile 

büyültmeli, daha sonra Pan ile sağa-sola, 

yukarı-aşağı kaydırarak istediğiniz bölgeyi 

merkeze getirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?  

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır. 

B) Katman oluşturmak için kullanılır.  

C) Kırpmak için kullanılır.  

D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır. 

E) Uzatmak için kullanılır.    

 

2. ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır? 

A) Blok oluştururken kullanılır.  

B) Pah kırarken kullanılır. 

C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır.  

D) Çokgen oluştururken kullanılır. 

E) Radyüs verirken kullanılır. 

 

3. PAN komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Slayt oluşturmak 

B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek  

C) Çizimden çıkmak, taşımak  

D) Resmi ölçülendirmek 

E) Çizim penceresini taşımak  

 

4. ZOOM-WINDOW komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek 

B) Seçilen noktayı ekranın merkezine göre verilen oranda göstermek 

C) Çizimin tamamını ekranda görüntülemek 

D) Pencere içine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyültmek 

E) Seçilen çizime katman oluşturmak 

 

5. ZOOM- PREVIOUS komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır? 

A) Bir önceki Zoom işlemlerine sırayla dönmek için kullanılır. 

B) Pencere içine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyütmek için kullanılır. 

C) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek için kullanılır. 

D) Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemek için kullanılır.  

E) Seçilen noktayı ekranın merkezine göre verilen oranda göstermek için kullanılır. 

 

 

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 
 

 

 

Düzenleme araç çubuklarını kullanarak çeşitli uygulamalar yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Farklı CAD programları inceleyerek bu programların düzenleme ile ilgili 

komutlarını araştırınız. 

 

2. DÜZENLEME KOMUTLARI 
 

Sadece çizim komutlarını kullanarak bir teknik resim oluşturmak mümkün değildir. 

Çizim komutları ile oluşturulan çizgiler ancak düzeltme ve düzenleme işlemlerinden sonra 

teknik resim özelliğini kazanır. Objenin şekil ve boyutunu, konumunu, sayısını, renk ve çizgi 

tipi gibi özelliklerini değiştirmek işlemlerinin tümü genel olarak düzenleme olarak 

tanımlanır. Farklı programların düzenleme komut butonları, görünüm olarak farklı olsa da 

işlev bakımından aynıdır. 

 

Şekil 2.1: Modify araç çubukları 

 

2.1. Objeleri Paralel Çoğaltmak (Offset Komutu) 
 

Doğrusal çizgi, daire, yay, elips, eğri, çoklu çizgi ve çokgen komutları ile çizilmiş 

objeleri çizim alanındaki konumuna paralel olarak ve istenilen uzaklığa kopyalayarak 

çoğaltmakta Offset komutu kullanılır. 

 

 Komut satırı-OFFSET veya O 

 Menü çubuğu-Modify-Offset 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

 

OFFSET 

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Specify offset distance or [Through/Erase/Layer]: Kopyalama mesafesi belirlenir. 

Mesafe sayısal bir değer olarak veya bir nokta işaretleyerek girilebilir. Nokta işaretleyerek 

kopyalama yapmak için Through seçeneği ile devam edilmelidir. 

 

Select object to offset or [Exit/Undo]<Exit>: Kopyalanacak obje (kaynak obje-

source object) seçilir. 

 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo]<Exit>: Objenin hangi tarafa 

kopyalanacağı belirtilir. Bunun için kaynak objenin herhangi bir tarafında bir nokta 

işaretlenir. İşaretlenen nokta kaynak objeye ait bir nokta olmamalıdır. 

 

Select object to offset or [Exit/Undo]<Exit>: Tekrar obje seçimi yaparak aynı objeyi 

farklı tarafta veya farklı bir objeyi aynı mesafede istenilen tarafta kopyalama işlemi 

yapılabilir. Başka kopyalama işlemi yapılmayacaksa Enter ile komut bitirilir. 

 

Şekil 2.2’de ofset komutu ile ilgili terimler ve ofset komutu ile yapılan kopyalama 

işlemleri görülmektedir. 

 

Şekil 2.2: Offset ile kopyalama işlemleri 
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Specify offset distance or [Through/Erase/Layer]: Mesafe girmeden through ile 

devam edilirse: 

 

Select object to offset or [Exit/Undo]<Exit>: Kopyalanacak obje seçilir. 

 

Specify through point or [Exit/Multiple/Undo]<Exit>: Çizim alanında bir nokta 

işaretlenir. Kaynak obje, işaretlenen noktaya kopyalanır (şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3: Through point ile kopyalama yapmak 

 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo]<Exit>: İletisinde M 

(Multiple) seçeneği ile devam edilirse aynı kopyalama mesafesinde, en son obje, işaretlenen 

tarafta kopyalanarak çok sayıda çoğaltma yapılabilir. 

 

Offset komutu içindeki diğer seçeneklerden Erase kaynak objeyi silmek, Exit 

komuttan çıkmak, Undo son yapılan kopyalama işlemini geri almak, Layer kopyalanacak 

objenin hangi katmana ait olacağını belirlemekte kullanılır. 

 

2.2. Objeleri Kırpmak (Trim Komutu) 
 

Birbirleri ile kesişen objeleri kesişme noktasından itibaren silmek için Trim komutu 

kullanılır. 

 Komut satırı-TRIM veya TR 

 Menü çubuğu-Modify-Trim 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

Command:TRIM 

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 

Select cutting edges… 

Select objects or <select all>: Kesici görevi yapacak obje veya objeler seçilir. 

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ 

eRase/ Undo]: Kesilecek obje kesilmek istenen tarafından işaretlenerek seçilir.  

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ 

eRase/ Undo]: Başka kesilecek obje varsa seçilir, yoksa Enter veya (sağ tuş) ile komut 

bitirilir. 

Şekil 2.4’te kesici obje olarak 1, kesilecek obje olarak 2 numaralı çizgi seçilmiştir. 

Şekil 2.5’te ise kesici obje 2, kesilecek obje ise 1 numaralı çizgiler seçilmiştir. 
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Şekil 2.4: Trim ile kırpmak  Şekil 2.5: Trim ile kırpmak 

 

Objelerin her ikisi de kesilmek isteniyorsa: 

Select objects or <select all>: Enter ile <select all> seçilir ve objelerin tümü kesici 

olarak belirlenir. 

 

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ 

eRase/ Undo]: Kesilecek objeler, kesilmek istenen taraflarından seçilerek kırpma işlemi 

yapılır (şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6: Tüm objeleri kırpmak 

 

Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ 

eRase/ Undo]: iletisindeki diğer seçenekler şunlardır: 

Fence: Seçilecek objeleri bir çizgi yardımıyla belirlemek için kullanılır. 

Crossing: Seçilecek objeleri pencere açarak belirlemek için kullanılır. 

Project: 3 boyutlu çizimlerde çalışılan düzlemi belirlemekte kullanılır. 

Edge: Uzantıları kesişen objeleri kırpmak veya kırpmamak seçimini yapmak için 

kullanılır. Extend seçilirse uzantıları kesişen objeleri kırpmaya izin verir. No extend ise 

kırpma işleminde uzantıları dikkate almaz. 

Erase: Trim komutundan çıkmadan obje silmek için kullanılır. 

Undo: Son yapılan kırpma işlemini geri almakta kullanılır. 

 

2.3. Objeleri Kopyalamak (Copy Komutu) 
 

Çizim alanındaki her türlü objeyi çoğaltmakta Copy komutu kullanılır. 

 Komut satırı: COPY veya CO 

 Menü çubuğu: Modify-Copy 

 Araç çubuğu:   

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

Command: _copy 
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Select objects: Kopyalanacak obje veya objeler seçilir. Seçme işlemi bitince Enter 

veya (farenin sağ tuşu ile) devam edilir (şekil 2.7-1). 

 

Current settings: Copy mode=Multiple (Çoklu kopyalama geçerli) 

 

Specify base point or [Displacement/mOde]<Displacement>: Kopyalama sırasında 

esas alınacak (objelerin tutulacağı) nokta belirlenir (şekil 2.7-2). 

 

Specifiy second point or <use first point as displacement>: Tutulan noktanın 

yerleştirileceği nokta belirlenir. Seçilen obje kopyalanmış olur (şekil 2.7-3). 

 

Specifiy second point or [Exit/Undo]<Exit>: Kopyalama işlemine devam edilmek 

isteniyorsa nokta belirlemeye devam edilir. Kopyalama işlemi bittiyse Enter ile komut 

sonlandırılır (şekil 2.7, 4-5-6). 

 

 

Şekil 2.7: Kopyalama işleminin aşamaları 

Aşağıdaki şekli inceleyerek hangi komutlar ile çizileceğini belirleyiniz. Çizim 

aşamalarını inceleyerek kontrol ediniz. 

 

Şekil 2.8: Çizilecek parça 
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Şekil 2.9: Aşama 1                                          Şekil 2.10: Aşama 2 

 

 

Şekil 2.11: Aşama 3                                      Şekil 2.12: Aşama 4 

 

 

Şekil 2.13: Aşama 5                                           Şekil 2.14: Aşama 6 
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Şekil 2.15: Aşama 7                                      Şekil 2.16: Aşama 8 

 

 

Şekil 2.17: Aşama 9                                      Şekil 2.18: Aşama 10 

 

2.4. Objeleri Taşımak (Move Komutu) 
 

Objelerin çizim alanındaki yerlerini değiştirmek için Move komutu kullanılır. 

 Komut satırı-MOVE veya M 

 Menü çubuğu-Modify-Move 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

Command: _move 

 

Select objects: Taşınmak istenen obje veya objeler seçilir. Seçim tamamlanınca Enter 

veya farenin sağ tuşu ile devam edilir. 

 

Specify base point or [Displacement]<Displacement>: Taşıma işleminde esas 

alınacak nokta belirlenir. Bu nokta taşıma sırasında objelerin tutulacağı nokta gibi de 

düşünülebilir.  
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Specify second point or <use first point as displacement>: Tutulan noktanın 

yerleştirileceği nokta belirlendiğinde obje veya objeler taşınmış olur (şekil 2.19). 

 

 

Şekil 2.19: Move komutu ile obje taşımak 

 

Specify base point or [Displacement]<Displacement>: İletisinde Enter ile 

Displacement seçilirse: 

 

Specify displacement <0.0000,0.0000,0.0000>: Seçilen obje veya objelerin 

bulundukları noktadan ne kadar uzaklığa taşınacakları belirlenir. Örneğin 50,50 değeri 

girilirse şekil 2.20’de görülen taşıma işlemi gerçekleşir. Bu seçenek Copy komutu içinde de 

uygulanabilir. 

 

 

Şekil 2.20: Objeyi uzaklık girerek taşımak 

 

2.5. Objeleri Uzatmak (Extend Komutu) 
 

Uzantıları birbirini kesen objeleri kesişene kadar uzatmak için Extend komutu 

kullanılır.  

 Komut satırı-EXTEND veya EX 

 Menü çubuğu-Modify-Extend 
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 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 

Command:_extend 

Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 

Select boundary edges ... 

Select object or <select all>: Sınır görevi yapacak obje seçilir. Tüm objeleri birbirine 

göre sınır kenarı olarak tanımlamak için <select all> seçimi ile (Enetr veya sağ tuş) devam 

edilir. 

 

Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing// Project/ Edge/ 

Undo]: Uzatılmak istenen objeler seçilir. Objeleri seçerken uzatılmak istenen tarafa yakın 

uçlarından işaretlemeye dikkat edilmelidir. Her işaretlenen obje sınır kenara kadar uzatılır ve 

yeni obje seçimi iletisi gelir. Uzatılacak obje yoksa Enter ile komut bitirilir. Çok sayıda obje 

uzatılacaksa Fence veya Crossing ile çoklu seçim yapılabilir. Edge ile uzantı seçeneği 

belirlenir. Extend uzantıları dikkate alır. No extend ise uzantıları dikkate almaz, sadece 

uzatılacak objenin karşısında sınır doğrusu varsa uzatma işlemini yapar. 

 

 

Şekil 2.21: Extend ile objeleri uzatmak 

 

2.6. Kavisli Birleştirme Yapmak (Fillet Komutu) 
 

Birbirleri ile kesişen (veya uzantıları kesişen) objeleri istenilen yarıçap değerinde 

kavis ile birleştirmek için Fillet komutu kullanılır. 

 Komut satırı-FILLET veya F 

 Menü çubuğu-Modify-Fillet 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında:  

Command: f 

FILLET 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 

 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Birleştirilecek ilk 

obje seçilir. 
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Select second object or shift-select to apply corner: Birleştirilecek ikinci obje 

seçilir. Seçilen objeler geçerli yarıçap değerine sahip kavis ile birleştirilir. 

Komut ilk çalıştırıldığında geçerli ayarlar şöyledir: 

Mode=TRIM: Objelerin teğet noktalarından itibaren kesileceğini gösterir. 

Radius=0.0000: Yarıçap değerinin 0 olduğunu gösterir. 

Geçerli ayarları değiştirmek için: 

Radius: R ile seçilerek yarıçap değeri değiştirilir. 

Trim: T ile seçilerek Trim/No trim değişikliği yapılabilir. 

Multiple: Ardışık olarak çok sayıda birleştirme yapılabilmesini sağlar. 

Polyline: Çoklu çizgilerde kavisli birleştirme yapılmasını sağlar. 

Undo: Son yapılan işlemi iptal eder. 

 

Şekil 2.22’de Fillet komutunun farklı seçenekleri ile yapılan birleştirme işlemleri 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.22: Fillet ile yapılan birleştirmeler 
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2.7. Pah Kırmak (Chamfer Komutu) 
 

Birbirlerini kesen veya uzantıları kesişen doğrusal çizgileri istenilen uzunluk veya açı 

değerlerinde pah ile birleştirmek için Chamfer komutu kullanılır. 

 Komut satırı:CHAMFER veya CHA 

 Menü çubuğu-Modify-Chamfer 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

 Command: cha 

 CHAMFER 

 (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 

 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 
Pah kırılarak birleştirilecek ilk çizgi seçilir. 

 

 Select second line or shift-select to apply corner: İkinci çizgi seçilir ve komut 

bitirilir. 

 

 Komut ilk çalıştırıldığında Dist1 ve Dist2 değerleri 0 olduğundan seçilen 

çizgiler keskin köşe biçiminde birleşir (şekil 2.23). 

 

 

Şekil 2.23: Dist1 ve Dist2=0 değeri ile pah kırmak 

 

Şekil 2.24’te farklı değerler ve seçenekler ile pah kırma örnekleri görülmektedir. 
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Şekil 2.24: Chamfer ile yapılan birleştirmeler 

 

2.8. Objeleri Kırmak (Break Komutu) 
 

Objeleri kırarak parçalara ayırmak için Break komutu kullanılır. Bu kırma işlemi iki 

parça arasında boşluk oluşturarak veya boşluk bırakmadan tek parça gibi görünmesini 

sağlayarak yapılabilir. Komutu çalıştırmak için: 

 Komut satırı-BREAK veya BR 

 Menü çubuğu-Modify-Break 

 Araç çubuğu-  ve   

yollarından biri kullanılır. 

Komut araç çubuğundaki  butonu ile çalıştırıldığında: 

Command:_break Select object: Kırılacak obje seçilir. Seçme noktası aynı zamanda 

ilk kırma noktasıdır. 

 

Specify second break point or [First point]: Objenin kırılacağı ikinci nokta seçilir. 

İki nokta arası silinir ve obje iki ayrı obje hâline gelir (şekil 2.25).  
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Şekil 2.25: İki noktadan kırmak 

 

Seçme noktasının ilk kırma noktası olarak tanımlanması istenmiyor ve ilk nokta tekrar 

belirlenmek isteniyorsa F ile First point seçilir, ilk ve ikinci noktalar belirlenerek obje kırılır. 

 

Şekil 3.14’te farklı seçim yolları ile gerçekleştirilen kırma işlemleri ve sonuçları 

görülmektedir. 

Komut araç çubuğundaki  butonu ile çalıştırıldığında: 

 

Command:_break Select object:Obje seçilir. 

 

Specify second break point or [First point]:_f 

 

Specify first break point: Objenin kırma noktası işaretlenir. Obje bu noktadan kırılır 

ve iki ayrı obje meydana gelir (şekil 2.26). 

 

Şekil 2.26: Farklı seçme noktaları ile objeleri kırmak 

2.9. Ayna Görüntüsü Elde Etmek –Simetri Çizmek (Mirror 

Komutu) 
 

Objeleri bir eksen etrafında çevirerek ayna görüntüsü elde etmek için Mirror komutu 

kullanılır. Ayna görüntüsü elde etmek objelerin simetrisini çizmek demektir. Bu komut 

simetrik çizimlerde kullanıcıya kolaylık sağlar. 
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 Komut satırı-MIRROR veya MI, 

 Menü çubuğu-Modify-Mirror 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 

Command: _mirror 

Select objects: Simetri görüntüsü yaratılmak istenen objeler seçilir. 

 

Specify first point of mirror line: Simetri ekseninin ilk noktası belirlenir. 

 

Specify second point of mirror line: Simetri ekseninin ikinci noktası belirlenir. 

 

Erase source objects[Yes/No]<No>: Kaynak objelerin silinip silinmeyeceği 

belirlenir. Enter ile devam edilirse seçilen objeler silinmez (şekil 2.27). 

 

 

Şekil 2.27: Objelerin simetri görüntüsünü yaratmak 

 

Şekil 2.28’de mirror komutu ile oluşturulan çizimler görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.28: Mirror komutu ile çizilen tam ve yarı simetrik şekiller 
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2.10. Obje Dizisi Oluşturmak (Array Komutu) 
 

Objeleri dikdörtgen veya dairesel düzende çoğaltmak için Array komutu kullanılır. 

Dikdörtgen düzen satırlar ve sütunlar hâlinde, dairesel düzen ise belirli bir merkez 

etrafında çoğaltmak demektir. 

 Komut satırı-ARRAY veya AR 

 Menü çubuğu-Modify-Array… 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında Array diyalog kutusu açılır (şekil 2.29). 

 

Resim 2.29: Rectangular Array diyalog kutusu 

 

Diyalog kutusunun üst kısmında iki seçenek yer alır. Dikdörtgen düzen seçeneği seçili 

olarak gelir. Dairesel (kutupsal) düzende çoğaltma yapılacaksa Polar Array seçeneği 

işaretlenir. Diyalog kutusunun içeriği yapılan seçime göre değişiklik gösterir. Dikdörtgen 

düzende çoğaltma yaparken: 

 

Select objects: Çoğaltılacak objeleri seçmek üzere diyalog kutusunu kapatır ve çizim 

ekranına geçilir. 

Rows: Çoğaltmanın kaç satır hâlinde yapılacağı belirlenir. 

Columns: Çoğaltmanın kaç sütun hâlinde yapılacağı belirlenir. 

Row offset: Satırlar arasındaki mesafe belirlenir. 

Column offset: Sütunlar arasındaki mesafe belirlenir. 

Angle of array: Çoğaltma düzeninin yataya göre açısı belirlenir. 

 

Row offset, column offset ve angle of array satırlarının yanında yer alan butonlarla 

satır ve sütun aralıkları ile açı değerleri rakam girmek yerine işaretleme yoluyla da 

belirlenebilir. 
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Sağ taraftaki pencerede çoğaltma düzeni hakkında bir görüntü oluşur. 

 

Preview butonu ile yapılan belirlemeler sonucu nasıl bir çoğaltma meydana 

geleceğinin ön izlemesi yapılır. 

OK butonu ile çoğaltma işlemi gerçekleştirilir. 

Şekil 2.29’daki diyalog kutusundaki değerler ile yapılan çoğaltma işlemi şekil 2.30’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.30: Rectangular Array ile çoğaltma işlemi 

 

Dairesel düzende çoğaltma yapmak için Polar Array seçeneği işaretlenirse diyalog 

kutusunun içeriği şekil 2.31’deki gibi değişir. 

 

 

Şekil 2.31: Polar Array diyalog kutusu 
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Bu diyalog kutusunda: 

 

Select objects: Çoğaltılacak objeleri seçmek üzere diyalog kutusunu kapatır ve çizim 

ekranına geçilir. 

 

Center point: Çoğaltmanın merkez noktası, X ve Y koordinat değerleri girilerek veya 

yandaki buton yardımıyla çizim alanında nokta işaretleyerek belirlenir. 

 

Method: Dairesel çoğaltma işlemi 3 farklı yöntemle yapılabilir. Bu sekmeden hangi 

yöntemin uygulanacağı seçilir. 

 

Bu yöntemler: 

 

 Total number of items&Angle to fill: Toplam öğe sayısı ve doldurulacak açı 

 Total number of items&Angle between items: Toplam öğe sayısı ve öğeler 

arasındaki açı 

 Angle to fill&Angle between items: Doldurulacak açı ve öğeler arasındaki açı 

 

Hangi yöntem seçili ise aşağıdaki satırlara gerekli değerler girilir. Doldurulacak açı 

değeri olarak pozitif bir sayı girilirse doldurma işlemi saatin tersi yönde, negatif bir sayı 

girilirse saat yönünde yapılır. 360 değeri girilirse çepeçevre doldurma işlemi yapılır. 

 

Rotate items as copied seçili ise çoğaltılan obje merkeze göre döndürülür. 

 

Sağ taraftaki pencerede çoğaltma düzeni hakkında bir görüntü oluşur. 

 

Preview butonu ile yapılan belirlemeler sonucu nasıl bir çoğaltma meydana 

geleceğinin ön izlemesi yapılır. 

OK butonu ile çoğaltma işlemi gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2.31’deki diyalog kutusundaki değerler ile yapılan çoğaltma işlemi Şekil 2.32-

33-34-35-36’da görülmektedir. 

 

Şekil 2.32: Polar Array ile çoğaltma 
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Farklı değer girişleri ve yöntemlerle yapılan çoğaltma işlemleri aşağıda görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.33: Polar Array ile çoğaltma 

 

 

Şekil 2.34: Polar Array ile çoğaltma 
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Şekil 2.35: Polar Array ile çoğaltma 

 

 

Şekil 2.36: Polar Array ile çoğaltma 

 

2.11. Objeleri Döndürmek (Rotate Komutu) 
 

Objeleri istenilen açıda döndürmek için Rotate komutu kullanılır. 

 Komut satırı-ROTATE veya RO 

 Menü çubuğu-Modify-Rotate 

 Araç çubuğu-   

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında: 

Command: RO 

ROTATE 

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 
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Select objects: Döndürülmek istenen objeler seçilir. 

 

Specify base point: Döndürme işleminde esas alınacak nokta belirlenir. Bu nokta 

döndürülecek objenin üzerinde olabileceği gibi dışında bir nokta da olabilir. 

 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: Döndürme açısı belirlenir. Seçilen 

obje veya objeler döndürülür ve komuttan çıkılır (şekil 2.37). 

 

 

Şekil 2.37: Rotate komutu ile döndürme 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: Copy seçeneği ile devam edilirse 

objeler kopyalanarak döndürme işlemi yapılır (şekil 2.38).  

 

 

Şekil 2.38: Copy seçeneği ile döndürme 

 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: Açı değeri girmek yerine nokta 

işaretleyerek döndürme açısı tanımlanabilir (şekil 2.39). 

 

 

Şekil 2.39: Açıyı işaretleyerek döndürme 
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Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: Reference seçeneği objeleri bir 

başka objenin açı değeri kadar döndürmek için kullanılır (şekil 2.40). 

 

Specify the reference angle<0>: Enter ile devam edilir. 

 

Specify the new angle or [Points] <0>: p ile devam edilir. 

 

Specify first point: 1 noktası işaretlenir. specify second point: 2 noktası işaretlenir. 

 

 

Şekil 2.40: Reference ile döndürme 

2.12. Objeleri Ölçekle Büyütmek veya Küçültmek (Scale Komutu) 
 

Objeler Scale komutu kullanılarak istenilen katsayı değeri ile büyütülüp küçültülebilir.  

 Komut satırı-SCALE-SC 

 Menü çubuğu-Modify-Scale 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 

Command: sc 

SCALE 

 

Select objects: Obje veya objeler seçilir. 

 

Specify base point: Ölçekleme sırasında esas alınacak nokta belirlenir. 

Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: Ölçek katsayısı girilir. Seçilen 

objeleri büyütmek için 1’den büyük, küçültmek için 1’den küçük bir değer girmek gerekir. 

 

Şekil 2.41’de scale komutu ile yapılan büyütme ve küçültme işlemleri görülmektedir. 
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Şekil 2.41: Scale ile büyütme ve küçültme 

 

2.13. Objeleri Çekerek Uzatmak veya Kısaltmak (Stretch Komutu) 
 

Objeleri bir pencere yardımıyla bir uçlarından seçerek istenilen tarafa doğru 

sürükleyip boylarını uzatmak veya kısaltmak için Stretch komutu kullanılır. 

 Komut satırı-STRETCH veya S 

 Menü çubuğu-Stretch 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 

Command: s 

STRETCH 

 

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 

 

Select objects: Specify opposite corner: Objeler sağdan sola doğru pencere açarak 

seçilir. Objelerin sadece uzatılmak istenen uçlarının pencere içine girmesine dikkat 

edilmelidir. 

 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:Uzatma veya kısaltma 

sırasında tutulacak nokta belirlenir. Bu nokta objenin bir noktası olabileceği gibi dışında bir 

nokta da olabilir. 

 

Specify second point or <use first point as displacement>: Tutulan noktanın yeni 

yeri belirlenir. Fare ile işaretlenebileceği gibi uzatma veya kısaltma miktarı girilerek de işlem 

tamamlanabilir.  
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Şekil 2.42: Stretch komutu ile yapılan uzatma işlemi 

 

2.14. Objelerin Özelliklerini Değiştirmek (Properties ve Match 

Properties Komutları) 
 

2.14.1. Properties Komutu 
 

Objelerin tüm özelliklerinin okunabildiği ve değiştirilebildiği diyalog kutusunu açmak 

için Properties komutu kullanılır. 

 Komut satırı-PROPERTIES veya PR 

 Menü çubuğu-Modify-Properties 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri kullanılarak komut çalıştırıldığında Properties diyalog kutusu açılır. 

       

Şekil 2.43: Properties diyalog kutuları 
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Şekil 2.43’te görüldüğü gibi diyalog kutularının içeriği seçilen objenin türüne göre 

farklılık göstermektedir.  

 

Herhangi bir obje seçilmediğinde (No selection) çalışılan dosyaya ait özellikler 

okunurken bir doğrusal çizgi seçildiğinde (Line) çizginin rengi, ait olduğu katman, çizgi tipi 

ölçeği, başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatları, uzunluğu gibi bilgiler okunabilmektedir. 

 

Seçilen obje bir yazı ise (Text) veya bir ölçü ise (Rotated Dimension) diyalog 

kutusundaki bilgilerin nasıl değiştiği şekil 2.43’te görülebilir.  

 

Şekil 2.44: Diyalog kutusu ile değişiklik yapmak 

 

Diyalog kutuları üzerinden objenin özellikleri okunabildiği gibi bu özellikleri 

değiştirmek de mümkündür. İlgili satıra girilen yeni değerler Enter ile onaylandığında 

yapılan değişiklik çizim alanında görülebilir.  

 

Şekil 2.44’te seçilen bir dairenin renk, katman, yarıçap, merkez noktası gibi 

değişkenleri üzerinde yapılan yeni belirlemeler ve bunların sonucu görülmektedir. 

 

Diyalog kutusunun yeri ve büyüklüğü değiştirilebildiği gibi otomatik olarak gizlenme, 

şeffaflık ayarları da kullanıcı tarafından yapılabilir. Bu belirlemelerin yapıldığı menülere 

diyalog kutusunun sağ üst kısmındaki sekmeler ile ulaşılır. 

 

2.14.2. Match Properties Komutu 
 

Bir objenin tüm veya seçilen bazı özelliklerinin bir başka objeye uygulanması için 

Match Properties komutu kullanılır. 

 Komut satırı-MATCHPROP 

 Menü çubuğu-Match Properties 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 
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Command: matchprop 

Select source object: Kaynak obje seçilir. 

 

Current active settings:  Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness  

PlotStyle Dim Text Hatch Polyline Viewport Table Material Shadow display  

Multileader: Geçerli ve aktarılacak ayarların listesi 

 

Select destination object(s) or [Settings]: Hedef obje veya objeler seçilir. 

 

Select destination object(s) or [Settings]: Başka obje seçilmeyecekse Enter ile 

komut bitirilir. Kaynak objenin tüm özellikleri hedef objeye uygulanmış olur. 

 

Settings ile devam edilirse kaynak objenin hangi özelliklerinin hedef objeye 

uygulanacağı açılan bir diyalog kutusu yardımıyla belirlenir. Match Properties komutu ile 

ilgili örnekler şekil 2.45’te görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.45: Match Properties ile objelerin özelliklerini değiştirmek 
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2.15. Objeleri Patlatmak (Explode Komutu) 
 

Birden fazla objeden oluşan ancak tek bir obje gibi tanımlanan objeleri bileşenlerine 

ayırmak için Explode komutu kullanılır. Birden fazla bileşeni olan objelere genel olarak blok 

adı verilir. Örneğin polyline komutu ile çizilen çoklu çizgiler, polygon komutu ile çizilen 

çokgenler, ölçüler, yazılar ve block komutu ile oluşturulan bloklar bu özellikteki objelerdir. 

 Komut satırı-EXPLODE veya EX 

 Menü çubuğu-Modify-Explode 

 Araç çubuğu-  

yollarından biri ile komut çalıştırıldığında: 

Command: _explode 

 

Select objects: Patlatılacak obje veya objeler seçilir. Sağ tuş veya Enter ile seçim 

onaylandığında obje blok özelliğini kaybeder ve komuttan çıkılır. 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki şekli işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda bilgisayar destekli çizim programı ile çiziniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

işlem basamakları ve önerileri 

uygulamalısınız. 

 Line komutu ile dış çizgileri 

çizebilirsiniz. 

 

 Offset ve Trim komutları ile sol alt 

köşeyi oluşturabilirsiniz. 

 

 Circle ve Trim komutlarını kullanarak 

daireyi çizebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Offset, Trim ve Erase komutlarını 

kullanarak kanalı oluşturabilirsiniz. 

 

 Fillet ve Chamfer komutları ile köşeleri 

şekillendirebilirsiniz. 

 

 Line, Offset, Circle ve Trim komutları 

ile slot’u oluşturabilirsiniz. 
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İş sağlığı ve güveliği tedbirlerini alarak aşağıdaki şekli işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda bilgisayar destekli çizim programı ile çiziniz. 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş sağlığı ve güveliği tedbirlerini alarak 

işlem basamakları ve önerileri 

uygulamalısınız. 

 Line komutu ile eksenleri çizebilirsiniz. 

 

 Circle komutu ile Ø60 ve Ø40 

dairelerini çizebilirsiniz. 
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 Circle komutu ile Ø4 ve R6 dairelerini 

çizebilirsiniz. 

 

 Array komutu ile daireleri 

çoğaltabilirsiniz. 

 

 Trim ve Erase ile fazla çizgileri 

temizleyerek çizimi tamamlamalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İki objeyi kesişme noktasından itibaren silmek için aşağıda verilen hangi komut 

kullanılır? 

A) Fillet 

B) Erase  

C) Extend 

D) Trim 

E) Mirror 

 

2. İki objeyi istenilen yarıçapta kavisle birleştirmek için aşağıda verilen hangi komut 

kullanılır? 

A) Fillet 

B) Chamfer 

C) Extend 

D) Circle 

E) Erase 

 

3. Move komutunun görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A) Objeleri başka bir yere kopyalamak 

B) Objeleri başka bir yere taşımak 

C) Objeleri istenilen uzaklığa kopyalamak  

D) Objeleri belirli bir düzende çoğaltmak 

E) Objeleri aynı simetride çoğaltmak 

 

4. Objelerin bir eksene göre simetrisini yaratan komut butonu aşağıda verilenlerden 

hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 

5. Objeleri kırmak için kullanılan komut butonu aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Scale komutu ile 50 uzunluğundaki bir çizginin uzunluğunu 10 yapmak için scale 

factor: kaç olmalıdır? 

A) 5 

B) 0.5 

C) 0.1 

D) 10 

E) 0.2 

 

7. Chamfer komutu ile pah kırarken pah ölçüsünü değiştirmek için aşağıda verilen hangi 

seçenek kullanılır? 

A) Angle 

B) Trim 

C) Scale 

D) Radius 

E) Distance 

 

 

8.  butonu ile çalıştırılan komut aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A)  Copy  

B) Array 

C) Mirror 

D) Explode 

E) Extend 

 

9. Offset komutunda sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Obje seçimi-Mesafe-Yön 

B) Mesafe-Yön-Obje seçimi 

C) Mesafe-Obje seçimi-Yön 

D) Yön-Obje seçimi-Mesafe 

E) Yön-Mesafe-Obje seçimi 

 

 

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 
 

 

 

TSE kurallarına göre ölçülendirme stillerini ayarlayarak çizimleri yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Farklı CAD programları inceleyerek bu programların ölçülendirme ile ilgili 

komutlarını araştırınız. 

 

3. ÖLÇÜLENDİRME 
 

CAD program yardımı ile çizilen gemi projelerinin imalat aşamasında ölçülerine 

ihtiyaç vardır. Ölçülendirilecek parçanın özelliğine göre farklı ölçülendirme seçenekleri 

kullanılmalıdır. Bu seçenekler Dimension Toolbarında aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

 

Şekil 3.1: Ölçülendirme komutları 

 

3.1. 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 Standart Organization/Uluslararası 

Standart Kurumu) standartları kullanılmaktadır. 

 

Bilgisayar destekli çizim programlarında çizime başlamadan önce tasarımcının, 

yapacağı tasarıma uygun ölçülendirme ayarlarını yapması gerekecektir.  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.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu ayarların tümünün yapılabilmesi için Dimension style iletişim kutusunu ekrana 

getirmek gerekir.  

Styles toolbar  : Styles araç çubuğu 

Format menu  : Format menüsü 

Dimension menu : Dimension menüsü 

 

Bu komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki iletişim penceresi gelecektir.  
 

 

Şekil 3.2: Dimension style iletişim penceresi 

 

Bu iletişim penceresinden aşağıdaki seçenekler gelir. 

 

 Styles: Program tarafından otomatik olarak oluşturulmuş veya kullanıcının 

oluşturacağı ölçülendirme stillerini görüntüler.  

 

 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: Style listesinden seçilen ölçülendirme stilini aktif hâle getirmek 

için kullanılır. 
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 New: 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: Seçilen iki ölçülendirme stilini karşılaştırarak farklı özelliklerini 

ayırt etmek için kullanılır.  

 

Ölçülendirme stili ayarları 

 

Daha önce New butonuyla oluşturulmuş makine isimli ölçü stili set current 

butonuyla aktif hâle getirilir; makine isimli ölçülendirme stilinin ayarlarını yapmak için ise  

modify tıklandığında aşağıdaki diyalog kutusu ekrana gelecektir. 

 

Şekil 3.3: Modify tıklandığında ekrana gelen diyalog kutusu  

 

 Lines and Arrows: Ölçü çizgileri, bağlama çizgileri, ok başları ve merkez 

işaretlerinin biçimini ve özelliklerini ayarlamak için kullanılan sekmedir. 
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 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 mesafesini 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. 

 Offset from origin: Bağlama çizgilerinin ölçüsünün tanımlandığı orijin 

noktalarından itibaren başlama mesafesini gösterir.  

 Suppress: Bağlama çizgilerinin görünürlüğünü denetler.  

 

 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. 

 

 1st: 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.  

 2nd : 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.  

 

 Center Marks for Circles: Çap ve yarıçap ölçülendirmede merkez eksen 

çizgilerinin ve merkez çizgisinin ayarlarını kontrol eder.  

 

 Type: Merkez işareti tipi seçilir. 

 Mark: Merkez işaretçisi oluşturmak için kullanılır. 

 Line: Merkez eksen çizgisi oluşturmak için kullanılır.  

 None: Merkez çizgisi veya işaretçisi oluşturmamak için kullanılır. 

 Size: Merkez çizgisi ve işaretçisi büyüklüğü ayarlanır.  
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 Text: Ölçü yazısının biçimini, yerleşimini, hizalanmasını denetlemek için 

kullanılan bölümdür. 

 

 

Şekil 3.4: Text 

 

 Appearance: Ölçü çizgisi 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.  

 Franction height scale: Kesirli yazıların yüksekliği için bir ölçek faktörü 

belirlemede 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.  

 Centered:  Yazıyı ölçü çizgisine ortalayarak yerleştirir. Ölçü çizgisi 

yazıya yer açmak üzere kırılır.  
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 Above: Yazıyı ölçü çizisinin üzerine, ölçü çizgisi kırılmadan koyar.  

 Outside: Ölçü yazısını, ölçü çizgisinin dışına yerleştirir. 

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

yerleştirir. 

 Horizontal:  Bu açılan liste, yazının yatay konumunu uzantı  (bağlantı) 

çizgilerine göre belirlemeyi sağlayan alt bölümdür.  

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

çizgisi boyunca ortalar. 

 Alt Ext Line 1: Yazıyı, ölçü çizgisi boyunca birinci uzantı (bağlantı) 

çizgisi tarafına yerleştirmek için kullanılır. 

 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. Ölçü 

yazısı, ölçü çizgisiyle aynı hizada olursa ölçü yazısı ve ölçü çizgisinin 

son noktası arasındaki mesafeyi ayarlar.  

 

 Text Alignment: Ölçü yazısının uzantı çizgilerinin iç tarafındaki 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. Yazı bağlama çizgileri dışında ise yatay 

olarak hizalanır. 

 

 Fit: Ölçü yazısı, ok başları, kılavuz çizgileri ile ölçü çizgisinin yerleşiminin 

kontrolü için kullanılan bölümdür. 

 

Şekil 3.5: Fit 
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 Fit Options: 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.  

 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: Normalde 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 yazısının 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. 
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 Use overall scale of: Ölçü bileşenlerinin ölçeğini belirlemeyi 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.  

 

 Primary Units: Doğrusal ve açısal ölçülerin birim sistemleri dâhil ölçü 

yazısının formatı ve hassasiyetini ayarlamayı sağlar. 

 

 

Şekil 3.6: Primary Units 

 

 Linear Dimensions: Seçenekleri, doğrusal ölçülerde birim stili ve ölçü 

yazısının formatı üzerinde denetimi sağlar.  
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 Precision: Ölçü yazısının hassasiyetini belirlemeyi sağlar.  

 Unit format: Ölçü yazılarının birim stillerini 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 seçmeyi 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-inç 

dönüşümü yapmak isteniyorsa bu değer 0.3937 olmalıdır.  

 Measurement Scale için Zero Suppression: Sıfırları ölçü yazılarında 

görünmemek üzere kaldırmayı sağlar.  

 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. 

 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. 

 

 Angular Dimensions: Açı ölçülerinin formatını ayarlamak için kullanılır. 

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

 Percision: Açısal ölçü yazısının hassasiyetini belirtmek için kullanılır.  

 

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

sondaki sıfırları kaldırmak için kullanılır.  

 

 Alternate Units: Bu bölüm doğrusal ölçülerin birim stili ve formatı üzerinde 

kontrol sağlar. 
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Şekil 3.7: Alternate Units  

 

 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. 

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

belirlemeye yarar. 

 Precision: Tolerans ölçü yazısının hassasiyetini ayarlamayı sağlar.  

 Round distances to: Alternatif ölçülere uygulanan yuvarlama miktarını 

belirlemeyi sağlar.  

 Prefix: Alternatif bütün ölçü yazılarına ön yazı eklemeyi sağlar.  

 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. 

 Traling: Ondalıklı ölçülerin tamamında sağ taraftaki sıfırları atar. 

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

baskılanır. 

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

göstermez. 

 Placement: Alternatif birimlerin konumlanmasını, yerleşimini kontrol eder.  

 

 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. 

 

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

hariç tutmayı sağlar. 

 

 

Şekil 3.8: Tolerances 

 

 Tolerance format: Bu alternatifler, tolerans ölçü yazısının formatı üzerinde 

kontrol sağlar. 

 

 Method: Tolerans ölçü yazısını açmayı ve formatını ayarlamayı sağlar. 

 

  None: Tolerans ölçü yazısını kapatır. 
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  Symmetrical: Bir artı/eksi tolerans yazısı ekler. Bu kendisinden önce bir 

artı/eksi işareti gelen ölçüdür. 

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

 Limits: Asıl ölçünün yerine, en düşük ve en yüksek ölçü değerlerini 

gösteren bir ölçü koyar.  

 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: 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.  



 

55 

 

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

Herhangi bir çizim nesnesinin çizgisine paralel, yatay veya dikey ölçülendirilmesi için 

kullanılır. 

Dimension toolbar : Dimension araç çubuğu 

Dimension menu : Dimension menüsü 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Command :Dimlinear  

 

DIMLINEAR Specify first extension line origin or <select object> : 
Ölçülendirilecek doğrunun birinci noktası tanımlanır veya doğrudan ölçülendirilecek 

doğruyu seçmek için Enter tuşu ile onaylanması istenir. 

 

Specify second extension line origin or [Mtext/Text/ Angle /Horizontal /Vertical 

/Rotated] : Ölçülendirilecek çizginin bitiş (ikinci) noktasını tanımlanır. 

 

 Parantez içindeki seçenekler değişik fonksiyonlar için kullanılmaktadır.  

 

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

Ölçülen bu değer üzerinde değişiklik yapmak için ve 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. 

 

Command: Dimlinear veya dli 

Specify firt extension line origin or < selecet object>: N1 

Specify second extension line orijin: N2  

Specify dimension line locationor[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]   

N3 
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Şekil 3.9: Doğrusal ölçülendirme 

3.3.Açılı Kenarları Ölçülendirme (Dimaligned) 
 

Açılı kenarlara paralel ölçülendirme yapmak için kullanılır. Bu ölçülendirme eğik 

kenara paralel konumda olur. 

Dimension toolbar : Dimension araç çubuğu 

Dimension menu : Dimension menüsü 

 

Command: Dimaligned  veya dal 

Specify first extension line origin or <selecet object>: N1 

Specify second extension line orijin: N2  

Specify dimension line location or [Mtext / Text / Angle]:  N3  

 

Şekil 3.10: Açı kenarları ölçülendirme 

3.4. Açı Ölçülendirme (Dimangular)  
 

Çizim nesnesi üzerinde açısal geometriye sahip kenarların, yayların veya köşelerin 

açılarının ölçülendirilmesi için kullanılır. 
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Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Select arc, circle, line, or <specify vertex> : Arasında açı ölçülendirilecek 

kenarlardan birincisinin seçilmesi istenmektedir. Bu bir yay, çember veya çizgi olabilir. Üç 

nokta arasındaki açı ölçülendirilecekse Enter ile onaylanması gerekir. 

 

Select second line : Arasında açı ölçülendirilecek kenarlardan ikincisinin seçilmesi 

istenmektedir. 

 

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle] : Ölçü yayı çizgisinin 

yerinin belirtilmesi istenmektedir. 

 

Command : Dimangular veya dan 

Select arc, circle, line, or <specify vertex> :  N1  

Select second line: N2  

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: N3  

 

 

Şekil 3.11: Açı ölçülendirme 

3.5. Koordinat Ölçülendirme (Dimordinate) 
 

Çizim üzerindeki herhangi bir noktanın o an için geçerli orijine veya istenilen noktaya 

göre koordinatlarının ölçülendirilmesine denir.  
 

Dimension toolbar : Dimension araç çubuğu 

Dimension menu : Dimension menüsü 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Specify feature location: X ya da Y koordinatı ölçülendirilecek olan noktanın 

seçilmesi istenmektedir. 
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Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: Kullanıcıdan 

ölçünün belirtileceği son noktası istenir. Son nokta işaretlenirken <Ortho> (F8) modunun 

açık olması kolaylık sağlar. 

Parantez içindeki seçenekler farklı amaçlar için kullanılır. 

Xdatum: X koordinatını ölçülendirmek için referans nokta 

Ydatum: Y koordinatını ölçülendirmek için referans nokta 

Command: dimordinate veya dor 

Specify feature location: N1  

Sepecify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: N2  

 

Şekil 3.12: Koordinat ölçülendirme 

 

3.6. Çap Ölçülendirme (Dimdiameter) 
 

Resim üzerindeki yuvarlanmış köşe, çember ve yay gibi nesnelerin çaplarının 

ölçülendirilmesi için kullanılır. Bu ölçülendirme işleminde program otomatik olarak ölçü 

yazısının önüne  (çap) işareti koyacaktır. 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Select arc or circle: Çap ölçülendirme yapılacak yay veya çemberin seçilmesi 

istenmektedir. 

 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Ölçü çizgisinin yerinin 

belirlenmesi istenmektedir. 
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Command: Dimdiameter veya ddi 

Select arc or circle: N1  

Dimension text: 22 (ölçü yazısı 22 ön bilgilendirme için) 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: N2  

 

Şekil 3.13: Çap ölçülendirme 

 

3.7. 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. 

 

Bu komut çalıştırıldığında komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Select arc or circle : Yarıçap verilecek yay veya çemberin seçilmesi istenmektedir. 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle] : Ölçü çizisinin yerinin 

belirlenmesi istenmektedir. 
Command: Dimradius veya dra 

Select arc or circle: N1  

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: N2  

 

Şekil 3.14: Yarıçap ölçülendirme 
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3.8. Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline ) 
 

Ölçülendirmeyi seçilmiş bir referans kenarına göre yapan komuttur. Bu komut 

uygulanmadan önce Linear, Angular ve Ordinate ölçülendirmelerinden birinin yapılması 

zorunludur. 

 

 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

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

kullanıcıdan ikinci uzantı çizgisi başlangıç noktasının seçilmesi istenmektedir.  Seçim 

yapılmak istenirse Enter ile onaylanması gerekir. Bir önceki işlemin iptali için Undo 

seçeneği seçilmelidir. 

 

Command: Dimbaseline  veya dba 

Specify a second extension line origin or[Undo/Select] <Select> :N1 

Dimension text: 20 

Specify a second extension line origin or[Undo/Select] <Select> :N2 

Dimension text: 28 

 

Şekil 3.15: Referansa göre ölçülendirme 

 

3.9. Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue) 
 

Ardışık ölçülendirme yapan komuttur. Bu komut uygulanmadan önce Linear, 

Angular ve Ordinate ölçülendirmelerinden birinin yapılması zorunludur. 
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Bu komut çalıştırıldıktan sonra komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

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

kullanıcıdan ölçü çizgisi olacak ikinci noktanın seçilmesi istenilmektedir. Bir önceki işlemin 

iptali için Undo seçeneği seçilmelidir. 

 

Command: dimcontinue veya  dco 

Specify a second extension line origin or  [Undo/Select] <Select>: N4 

Dimension Text: 10 

Specify a second extension line origin or  [Undo/Select] <Select>: N5 

Dimensoin Text: 7.66 

 

Şekil 3.16: Sürekli ölçülendirme 

 

3.10. Açıklama (Tanımlama ) Oku (Leader) 
 

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.  

 

 

 

Bu komut, çalıştırıldıktan sonra komut satırına aşağıdaki mesajlar gelecektir. 

 

Specify leader start point: Okun başlangıç noktası istenmektedir. 

Specify next point: Okun son noktası istenmektedir. 

Specify next point or [Annotation/ Format/Undo] <Annotation> : Okun uzantısı 

istenir. 

<Annotation> : Seçeneğiyle istenen bilgi okun ucuna yerleştirilebilir. 

Format: Spline eğri şeklinde ok oluşturulabilir. 

Undo: Bir önceki işlemi geri alır. 

Command: Leader 

Specify leader start point: N1  

Specify next point: N2  
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Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>: 

Enter first line of annotation text or <options>: Referans Yüzey veya kenar 

Enter next line of annotation text: 

 

Şekil 3.17: Açıklama oku 

3.11. Tolerans (Tolerance) 
 

Çizimlere şekil ve konum toleransı eklemek için kullanılan komuttur.  

 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki iletişim penceresi gelecektir.  

 

Şekil 3.18:Tolerans – Sembol penceresi 

 

 

Bu pencere üzerinde; 
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Sym: Bu kutu tıklanırsa ekrana Symbol penceresi gelir (şekil 3.18). 

Tolerance 1 ve Tolerance 2: Bu bölümler tolerans değerlerinin girilmesi içindir. 

Tolerans bölgesi daire olarak tanımlanacaksa tolerans yazma bölgesi sol kutucuğu (siyah) 

tıklanarak çap işaretinin çıkması sağlanmalıdır. Tolerans bölgesi kutucuğuna (beyaz) 

verilecek tolerans yazılır. Tolerans bölgesi sağ kutucuğu (siyah) tıklanırsa ekrana malzeme 

durumu işaretleri  Material Condition diyalog kutusu gelir. 

 

 

Şekil 3.19: Malzeme durumu işaretleri, Material Condition diyalog kutusu 

 
Maxsimum materials condition: En yüksek malzeme durumu 

 
Least materials condition:  En düşük malzeme durumu 

 
Regardles of feature size: Kayıtsız ölçülerde belirtmek 

 

Datum 1,  Datum 2,  Datum 3: Referans  yüzeylerinin işaretlerini (A, B, C.....vb.) 

vermek için kullanılır. 

 

Şekil 3.20: Tolerans uygulaması 



 

64 

 

3.12. Ölçülendirmede Değişiklik (Dimedit) 
 

Ölçülendirmede önceden yapılmış bazı hataları düzeltmek ve ölçülendirmeyi 

düzenlemek için kullanılan komuttur.   

 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra komut 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 bir açıyla eğik duruma getirilir. 

 

Command: Dimedit 

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

Select objects: (Ölçü seçilir) 

Enter obliquing angle: 45  

 

Şekil 3.21: Ölçülendirmede değişiklik 
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3.13. Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit)  
 

Ölçü yazılarını sağa sola kaydırmak, döndürmek ve ölçü çizgisinin konumunu 

değiştirmek için kullanılan komuttur.  

 

 

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: (Ölçü seçilir) 

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

 

 

Şekil 3.22: Ölçü yazısının düzenlenmesi 
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3.14. Ölçülendirme Ölçeği (Dimscale) 
 

Ölçü oklarının ve ölçü yazılarının çizimin ebatlarına göre orantılı olarak büyültüp 

küçültmeyi sağlayan komuttur. 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki mesaj komut satırına gelecektir. 

Enter new value for DIMSCALE <1.0000>: Yeni ölçek değeri girilir (Bu değer 

1’den büyük olursa ölçülendirmede ölçü oku ve yazısı orantılı olarak büyüyecektir. 1’den 

küçük olursa küçülecektir.). 

Not: Bu komutla yapılan yeni değer, sonraki ölçülendirmelerde geçerli olacaktır. 

Önceden yapılan ölçülendirmeleri de yeni ölçek değerine getirmek için komut satırından dim 

, update  yapılmalıdır.  

 

 

Şekil 3.23: Ölçülendirme ölçeği 

 

3.15.Tarama Yapmak (Hatch) 
 

Resim üzerindeki kapalı bir alanı belli bir desenle kaplamak için BHATCH komutu 

kullanılır. Komutun çalıştırılması aşağıdaki yöntemlerle yapılır. 

Draw toolbar : Draw araç çubuğu 

Draw menu : Draw menüsü 

 

 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra Boundary Hatch and Fill iletişim penceresi gelir. Bu 

diyalog kutusunda Type ve Pattern bölgelerinden tarama deseni seçimi ve özellikleri 

tanımlanır. Daha sonra tarama açısı (Angle) ve tarama aralıklarının ölçek (Scale) değeri 

girilir. Pick Points veya Select Objects butonlarından biri ile taranacak bölge seçilerek 

tarama işlemi gerçekleştirilir. 
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Şekil 3.24: Boundary Hatch and Fill iletişim penceresi 

 

Pick Points: Taranacak alan fare yardımı ile işaretlenir.  

Select Objects: Taranacak bölgeyi çevreleyen elemanlar seçilir. 

Remove Island: Taranması istenmeyen bölgelerin seçilmesinde kullanılır. 

View Selections: Tarama için seçilen nesnelerin kontrol edilmesinde kullanılır. 

Inherit Properties: Önceden yapılmış tarama stilini tarama yapılacak yeni alanlara 

taşımak için kullanılır. 
Advanced butonuna basılırsa tarama ile ilgili daha gelişmiş özelliklere ulaşılır (şekil 

3.25). 

 

Şekil 3.25: Advanced 

 

Normal: Seçilen bölgenin iç sınırına kadar olan bölgeyi tarar. 

Outer: Tarama için seçilen bölgenin tespit edilen en dış kısmına tarama yapar. 

Ignore: Taramak bölgesinin en dışındaki sınırın içindeki tüm bölge taranır. 

Şekil 3.26’da Pattern ile ANSI 31 tarama stili seçilmiştir. Şekil 3.27’de taranacak 

bölgenin içi işaretlenmiş ve şekil 3.28’de taranacak bölgedeki nesneler seçilerek tarama 

yapılmıştır. 
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Şekil 3.26: Tarama stilinin seçilmesi 

 

Şekil 3.27: Taranacak bölgenin içinin işaretlenmesi  

 

 

Şekil 3.28: Taramanın yapılması 
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İş sağlığı ve güveliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda verilen parçayı çizim programı komutlarını kullanarak çiziniz ve 

ölçülendiriniz. 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ölçülendirme 

komutlarını barındıran 

Dimension Tolbarı 

ekrana getiriniz. 

 İş sağlığı ve güveliği tedbirlerini alarak işlem 

basamakları ve önerileri uygulamalısınız. 

 Bunun için View menüsünden Toolbars komutunu 

çalıştırmalı veya fare herhangi bir araç çubuğunun 

üzerinde iken farenin sağ tuşuna basmalısınız. 

 Ölçülendirme 

parametrelerinizi 

ayarlayınız.  

 Bu ayarları yapmak için Dimstyle komutuyla Dimension 

Style iletişim kutusunu ekrana getirmelisiniz.  Lines and 

Arrows bölümünden renk ayarlarını, Primary Units 

bölümünden birimleri ve hassasiyetleri ayarlamalısınız. 

Resme göre yapılan ölçülendirmenin büyüklüğünü veya 

küçüklüğünü Dimscale komutuyla uygun hâle 

getirmelisiniz. 

 Ölçülendirme işlemlerini 

kurallarına göre yapınız. 

 Resimde fazla ölçülendirme gerekeceğinden dairenin X 

ve Y eksenlerini göstermek için Dimordinate komutunu, 

yatay ve dikey ölçülendirmeleri oluşturmak için  

Dimlinear komutunu,   deliklerin çaplarını göstermek için 

Dimdiameter komutunu, köşe noktasına orijin noktası 

ifadesini yazmak için Leader komutunu, radiusleri ve 

yarıçapları ifade etmek için Dimradius komutunu, açılı 

yüzeyleri ölçülendirmek için Dimaligned komutunu,  

referans kenara göre ölçülendirme yapmak için 

Dimbaseline komutunu kullanmalısınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

E VE DEĞ 

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme komutudur? 

A) Dimangular 

B) Dimordinate  

C) Dimradius 

D) Scale 

E) Dimlinear 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çap ölçülendirme komutudur? 

A) Dimradius 

B) Dimbaseline 

C) Dimdiameter 

D) Dimaligned 

E) Dimordinate  

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısının düzenlenmesi komutudur? 

A) Dimscale 

B) Dimangular 

C) Dimedit 

D) Scale 

E) Dimaligned 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısı ve oklarının ölçeğini ayarlar? 

A) Dimedit 

B) Dimscale 

C) Leader 

D) Dimaligned 

E) Dimangular 

 

  

5. Açılar aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir? 

A) Dimradius 

B) Dimaligned 

C) Dimangular 

D) Dimcontinue 

E) Dimformat 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Ölçülendirme stilleri aşağıdaki hangi komutla ayarlanır? 

A) Dimstyle 

B) Dimscale 

C) Dimformat 

D) Dimordinate 

E) Dimcontinue 

 

7. Ölçülendirme stilinde oklar ve bağlama çizgileri aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır? 

A) Lines and Arrows 

B) Alternate Units 

C) Text  

D) Primary Units 

E) Dimordinate 

 

8. Ölçülendirme stilinde yazıların özellikleri ve stilleri aşağıdakilerden hangisi ile 

ayarlanır? 

A) Primary units 

B) Tolerances 

C) Fit 

D) Text 

E) Alternate Units 

 

9. Tolerance komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçülendirme esnasında ekrana çap işaretini getirir.    

B) Ekrana geometrik toleransları getirir.   

C) Ölçü yazılarını değiştirir.           

D) Ölçülendirme yazı stilini değiştirir.  

E) Ölçüleri sabitler 

 

10. Ölçülendirmede açıklama yazıları aşağıdaki hangi komutla yazılabilir? 

A) Dimbaseline             

B) Dimtext        

C) Dimstyle              

D) Leader 

E) Dimangular 

 

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–4 
 

 

 

Kâğıt ve yazıcı ayarlarını yaparak çizim çıktısı alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Temel Gemi Yapımı Teknikleri atölyesindeki uygulamalara ait iş resimlerini 

inceleyiniz. 

 

4. ÇIKTI ALMAK 
 

4.1. Çıktı Alma (Plot) 
 

Bilgisayar destekli çizim programında yapılan tasarımları Plotterde veya yazıcıda 

çizdirmek için kullanılan komuttur.  

 

Bu komut çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki iletişim penceresi gelecektir.  

  

Şekil 4.1: Plot iletişim penceresi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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4.2. Çıktı Alma Ayarları  
 

4.2.1. Yazıcı veya Plotter Seçimi 
 

Plot Device sekmesi seçilir. Buradaki Plotter Configuration bölümünden bilgisayar 

veya işletim sistemine daha önce tanıtılmış yazıcı seçilir.  

 

Şekil 4.2: Plot device sekmesi 

 

4.2.2. Kâğıt Boyutları ve Birimi seçimi  
 

Plot iletişim penceresindeki Plot Settings sekmesinden Paper size and Paper units 

(kâğıt ölçüsü ve birimi) bölgesinde atanmış yazıcı ismi, kullanılacak kâğıdın ölçüleri ve 

birim ayarları yapılabilmektedir. 

 

Şekil 4.3: Plot settings sekmesi 

 

 

4.2.3. Kâğıdın Konumu  
 

Drawing orientation (çizimin konumu) bölgesinden çizimin kâğıt üzerine nasıl 

yerleşeceği belirlenir (yatay, dikey veya 180 derece döndürülmüş). 

 

 

Şekil 4.4: Drawing orientation bölümü 
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4.2.4. Çizimin Ölçeklendirilmesi  
 

Plot scale (çizdirme ölçeği) bölgesinde çizdirme ölçeği ayarlanır.  Yapılan çizim 1:1 

çıkartılacaksa Plot scaleden 1:1 seçimi yapılır. Çizilen resmin seçilen kâğıt boyutuna göre 

büyük veya çok küçük olması durumunda ise Scale to Fit (ölçeği uydur) seçimi yapılır.  

                 

Şekil 4.5: Drawing orientation bölümü       Şekil 4.6: Ölçek için Scaled to Fit seçili 

4.2.5. Çizim Alanı   
 

Plot area (çizim alanı) bölümünden çizdirilecek alanın sınırları belirlenir.  

 

Şekil 4.7: Drawing orientation bölümü 

 

Limits (sınırlar) seçilirse daha önce limits komutuyla belirlenmiş çizim alanı içinde 

kalan alan kâğıda çizdirilir.   

Extends (kapsam) seçilirse çizimin tamamını kâğıda çizdirilir. 

Display (görüntü) seçilirse ekranda görünen çizim kâğıda aktarılır. 

Window: Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen seçenektir. Bu seçenekle 

yazdırılacak alanın sınırları belirlenir. Belirlenen bu sınırlar içindeki çizim, kâğıda 

aktarılır.   

 

4.2.6. Çizdirme Seçenekleri 
 

Plot options (çizdirme seçenekleri) bölgesinden 

Plot object lineweights (objelerin çizgi genişliklerine göre çizilmesi) seçeneği 

işaretlenirse çizime daha önceden atanmış çizgi kalınlıklarına göre resim çizdirilir. 
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Plot with plot styles (çizdirme stiline göre çiz) seçeneği işaretlenirse yazdırma 

esnasında ayarlanmış veya ayarlanacak yani Plot Device sekmesinin Plot Style Table 

bölgesinden atanmış çizgi genişliği stiline göre çizdirme gerçekleştirilir. 

 

Şekil 4.8: Plot options bölümü 

 

4.2.7. Çizimin Ön İzlenmesi 
 

Preview (önizleme) bölgesi, resmin kâğıt ortamında nasıl görüntüleneceğini tespit 

etmek için kullanılır.  

 

Şekil 4.9: Window ve ön izleme butonları 

 

Çizimin kâğıda nasıl yerleştiğini tüm ayrıntılarıyla önceden görmek için Full Preview 

(tam ön izleme) butonu tıklanır.  

 

Çizimin kâğıt üzerindeki yerleşimini görmek için Partial Preview (Kısmi ön izleme) 

butonu tıklanır. Çizim bölgesi mavi taranmış çizgilerle çizim alanı ise kesikli çizgilerle 

gösterilir. 

 

4.2.8. Çizimin Konumlandırılması (Plot Offset)  
 

Çizimin kâğıt üzerindeki konumunun ayarlanması için kullanılan bölgedir.  

 

Şekil 4.10: Plot offset bölümü 
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Çizim eğer kâğıt üzerinde ortalanmak isteniyorsa Center the plot kutusu 

işaretlenmelidir. X ve Y kutularına değer girilirse yapılan çizim, kâğıt ortamında yatay ve 

düşey olarak konumu ayarlanır.  

 

4.3. Yazdırma Stilleri (Plot styles)  
 

Teknik resim dersinden hatırlanacağı üzere ana resim, ölçülendirme, tarama vs. 

çizgilerine göre daha belirgin ve anlaşılır (kalın) olmalı, resmin ana çizgileriyle ölçü ve diğer 

çizgiler birbirine karışmamalıdır.   

 

Çizim esnasında önceden yapılan ayarlamalar (çizgi kalınlıkları, çizgi tipleri ve çizgi 

renkleri) kullanılacak ise Plot Device sekmesinin Plot style table bölgesinden None 

seçeneği işaretlenir.   

 

Şekil 4.11: Plot style table bölümü 

 

Çizim esnasında herhangi bir stil ayarı yapılmamışsa çıktı esnasında da ayar yapılması 

gerekecektir.  

 

Şekil 4.12: Plot style table açma listesi 

 

4.4. Kalınlık ve Çizgi Tipi Ayarlarının Yapılması  
 

Yeni çıktı ayarlarını oluşturmak için önceden çizim programında kayıtlı yazdırma 

stilleri düzenlenerek kullanılabilir veya kullanıcı kendine özgü yeni bir stil oluşturabilir. 

 

Örneğin şekilde çizgi renkleri farklı bir çizim görülmektedir.  Bu çizimde her farklı 

renkteki çizgiye rengine bağlı olarak değişik çizgi tipi, kalınlığı vb. atanabilir.  
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Şekil 4.13: Kademeli mil (renkli) 

 

 

Şekil 4.14: Plot style table editör 

 

Acad.ctb seçildikten sonra Edit (düzenleme) butonuna basılarak yukarıdaki iletişim 

penceresi ekrana getirilir. Burada çıkan Form View sekmesinin Plot styles bölgesinden 

özellik atamak istenen çizginin rengi seçilir. Properties bölgesinde de çizim esnasında 

kullanılan renge ait atamak istenen nitelikler seçilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağılığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler 

doğrultusunda verilen parçayı 1:1 ölçeğine çizerek A4 kağıdına çıktısını alınız. 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çizim programında yeni bir dosya açarak 

gerekli ayarları yapınız. 

 İş sağılığı ve güvenliği tedbirlerini 

alarak işlem basamakları ve önerileri 

uygulamalısınız. 

 İhtiyaç duyabileceğiniz çizgi tipi, çizgi 

genişliği ve katman ayarlarını 

yapmalısınız. 

 Eksenlerden başlayarak ve ölçülere 

uyarak çizimi yapınız. 
 Verilen ölçü ve çizgi tipine uymalısınız. 

 Şekillerin kâğıt üzerine yerleşim planını 

yapıp antet ekleyiniz. 

 Burada blok hâline getirdiğiniz bir antet 

kullanmalısınız. 

 Ölçülendirme yapınız. 
 Standartlara uygun ölçülendirme stili 

belirlemelisiniz. 

 Açıklama ve yazı ekleyiniz. 
 Yazı stilinizi standartlara uygun olarak 

ayarlamalısınız. 

 Çıktı alınız. 
 Çiziminize uygun yazdırma stillerini 

seçebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çizdirme esnasında kâğıdın konumu aşağıda verilen bölgelerin hangisinden ayarlanır? 

A) Plot/Plotter configuration 

B) Plot/ Paper size and paper units 

C) Plot/ Drawing orientation  

D) Plot/Plot scale  

E) Plot area/ limits 

 

2. Plotter ayarlarında kâğıt boyutları ve birimi seçimi aşağıda verilen bölgelerin 

hangisinden yapılır? 

A) Plot options 

B) Plot scal 

C) Paper size and paper units 

D) Plot ofset  

E) Plot area/ display 

 

3. Çizimin bir bölgesini belirleyerek çıktı alma işlemi aşağıdakilerden hangisi ile 

gerçekleştirilir? 

A) Plot area/ limits 

B) Plot area/window 

C) Plot area/extents 

D) Plot area/ display 

E) Plot/Plot scal 

 

4. Aşağıda verilen plot iletişim penceresine ait bölgelerden hangisi çizgi renklerinden 

faydalanarak çizgilere değişik niteliklerin atanmasında kullanılır?  

A) Plot style table 

B) Plot options 

C) Plot scale 

D) Plotter configuration 

E) Plot/ Drawing orientation  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

İki boyutlu çizim düzenleme ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki 

kontrol listesine göre değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Ekrandaki çizimin tamamını ya da bir bölümünü büyültüp 

küçültme işlemini yaptınız mı? 
  

2. Ekrandaki çizimin tamamını ya da bir bölümünü kaydırma 

işlemini yaptınız mı? 
  

3. Çizilmiş bir objeyi paralel olarak çoğalttınız mı?   

4. Çizilmiş bir taslak resimdeki fazladan çizgilerin budamasını 

uyguladınız mı? 
  

5. Çizilmiş bir objeden istediğiniz kadar çoğaltma işlemini 

yaptınız mı? 
  

6. Obje taşıma uygulaması yaptınız mı?   

7. Keskin köşelere radüs ve pah kırma işlemini yaptınız mı?   

8. Aynalama komutunu kullandınız mı?   

9. Ölçülendirme işlemlerini yatınız mı?   

10. Çizdiğiniz projelerin çıktısını aldınız mı?   

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

Evet ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 A 

6 E 

7 E 

8 B 

9 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

7 A 

8 D 

9 B 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 B 

4 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 Autocad 2010 User’s Guıde.Autodesk Inc, USA, 2009. 

 

KAYNAKÇA 


