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MODÜLÜN TANIMI

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Ahşap Doğrama Teknolojisi
Ara Bölme Çizimi
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde,
kurallara uygun olarak ara bölme resmi çizebilecektir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

Bu modülün ön koşulu yoktur.
Ara Bölme çizimi yapmak
Genel amaç:
Bu modüldeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarı ile
tamamlayan her öğrenci; gerekli ortam sağladığında bu
modülle; düzgün, kurallara uygun olarak Ara Bölme resmi
çizebilecektir.
Amaçlar
1. Kurallarına uygun ara bölme net resim çizimi
yapabilecektir.
2. Kurallarına uygun ara bölme kesit resim çizimi
yapabilecektir.
3. Kurallarına uygun ara bölme detay resmi çizimi
yapabilecektir.
Ortam: Resim çizmeye uygun sağlıklı çalışma ortamı
Donanım: Resim araç ve gereçleri, ölçekli plan, kroki
resimler
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı ülkemizin önemli sektörlerinden birisidir.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli
işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır
Ahşap doğrama teknolojisi dalı, alan içerisindeki dallardan birisidir.
Ahşap bölme çizimi konusu, doğramada temel çizim işlemlerindendir. Mekânlarda
bulunan bölmelerin imalatı, iyi bir tasarım aşamasını gerektirir. Uygun renk ve ölçüde bölme
seçip mekân üzerine kurallara uygun şekilde yerleştirebilmek bir birini tamamlar. Alan
içerişimde tasarım ve çizim süreci imalat öncesi ilk aşamadır. Hatasız bir imalat için hatasız
bir çizim süreci şarttır.
Bu modülü tamamladığınızda; ara bölmeyi oran ve orantı kurallarına uygun biçimde
çizebilmeyi öğreneceksiniz. Zaman içerisinde gelişen teknolojiyi sürekli takip edip
alanınızda uygulamanız ve gelişen yeniliklere ayak uydurabilmeniz gerekmektedir. Konuyla
ilgili değişik çizim örnekleri yapacaksınız. Böylece modülde verilen ara bölme çizimi
bilgisine sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda kurallarına uygun ara bölme net resim
çizimi yapabilecektir.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde, bölme tasarımı ve çizimi yapan işletmeler ve atölyeler varsa
bağlantı kurarak bölmelerin net resim çizim yöntemlerini araştırınız.



Çevrenizde

bu

alanla

uğraşan

işletmelerden,

mesleki

eğitim-öğretim

kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden veya
internet ortamından araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

1. AHŞAP BÖLME NET RESMİNİN ÇİZİMİ
Konut ve işyerlerinde geniş oturma ve çalışma alanları olan yapıları bir veya birkaç
bölmeye ayırarak daha kullanışlı hale getirmek ,düzenli giriş-çıkış sağlamak amacıyla
yapılan panolara ara bölme denir. Konutların salonlarında, oturma mekânı ile yemek yeme
mekânlarını ayırmak ve daha rahat kullanım sağlamak için bölmeler yapılır. Bazı konutlarda
ise fazla oda olmadığı için oda görünümü vermek amacıyla ara bölmeler kullanılır.
Ahşap bölmeler genellikle pastane, kuaför, restoran, otel, muhasebe büroları, patron
sekreter bölümleri, büroların yemek yeme kısımları gibi yerlerde kullanılır. Ayrıca resmi ya
da özel iş yerlerinde tuvaletlerin giriş çıkışlarını gizlemek için de bölmeler yapılır.
Bölmeler, gizlemek ve geniş alanları bölümlere ayırarak daha kullanışlı hale getirmek
amacıyla yapıldığı gibi dekoratif amaçlı olarak da yapılırlar. Ancak hangi amaçla yapılırsa
yapılsın, hepsinde de yapılan bölmelerin estetik yönden güzel görünüşlü ve dekoratif olması
gerekir.
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Resim 1.1 Ara bölme



Bölmelerin türleri


Konstrüksiyon yönünden bölmeler
o
Sabit bölmeler: Bu bölmelerin çatkısı yapı kerestesi ile
hazırlanarak değişik yöntemlerle yapıya tutturulur. Çerçevenin bir
yüzü veya iki yüzü lambri ile kaplanabilir.
o
Sökülebilir bölmeler: Plakaların yapıya tutturulması yöntemi ile
hazırlanır. Bölme elemanlarının tutturulmasında kullanılan bağlantı
biçimi ve eklentiler, bölmenin gerektiğinde sökülebilir olmasına
imkân verir.
o
Dekoratif bölmeler (seperatörler)
o
Hareketli bölmeler



Teknik özelliklerine göre bölmeler
o
o
o

Ses yalıtımlı bölmeler
Isı yalıtımlı bölmeler
Ateşe dayanıklı bölmeler

Sökülebilir ahşap bölmeler, seri olarak üretilmiş panolarla hazırlanabilen bölmelerdir.
Bu özelliği nedeniyle bölmenin konstrüksiyonu basit olmalı, sökülüp takılması kolay
olmalıdır. Taşıma zorluğu nedeniyle panolar ve diğer bölme elemanları hafif malzemelerden
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yapılmalıdır. Bölmenin tavana duvara ve yere bağlantısı sökülme sırasında zorluk
çıkarmamalıdır. Sökülebilir bölmeler, yapıdaki ince işler bitirildikten sonra monte
edilmelidir. Yerler parke, marley veya halı kaplanmış, elektrik ve su tesisatları bitirilmiş
olmalıdır. İyi düzenlenmiş bölmelerde bölme elemanları yan yana getirildiğinde görüntü
bozulmamalıdır. Sökülebilir bölmelerdeki düşey yük, bölmenin kendi ağırlığı kadardır.
Yatay yük, bölmeye yapılan zorlamalar ve çarpmalar nedeniyle oluşur. Bu yüzden bölme
sağlam bir yer kayıt üzerine bağlanmalıdır.

Resim 1.2: Sabit ara bölme

Hafif gereçlerden meydana getirilmiş olan bölmeler yere ve yanlara bağlanması güçlü
olmalıdır. Bölmelerin yan duvarlara bağlantısı yeterli sağlamlıkta olmalı, hem ses yalıtımını
sağlamalı hem de güzel görünmelidir.
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Resim 1.4:Dekoratif ara bölme

Dekoratif bölme yapımında, kafes sistemi, tablalı sistem, çerçeveli sistem, kutulu
sistem ve çıtalı sistemler kullanılır. Gereç olarak ağaç ve ağaç ürünü plakalar, dekoratif
kumaşlar, hasır ve diğer bitkisel örgülerden, değişik metallerden, dekoratif seramik
elemanlarından yararlanılır.
Ara bölme çizimine başlamadan kâğıt seçimi yapılmalıdır. Kâğıt boyutu ve yönü
resmin yerleştirmesi için çok önemlidir. Uygun büyüklükte ve yönde kâğıt seçilmez ise
çizim kâğıda düzgün yerleşmez. Kâğıt üzerine yapılacak çizim önceden planlanmalı ve çizim
yapılacak ölçek, kesitlerin ölçeği, detaylar planlanarak kâğıt boyutu ve yönüne karar
verilmelidir. A3 Kâğıdı çizimlerimizi yapmada bize yeterli olacaktır. 1 den fazla kağıt
kullanmak gerekirse başlık kısmında bu kağıtlar numaralandırılmalıdır.
Kâğıt planlaması yapıldıktan sonra A3 kâğıdımızı ‘T’ cetveli yardımı ile 90 C0 gönyeli
olacak şekilde resim masasına bant yardımı ile bağlanır.
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Çizim 1.1: Çizim masasına yatay kağıt bağlama

Çizim1.2: Antet örneği

Antet çizimini teknik resim kurallarına uygun ve antet normunda yapmalıyız. Çizim
1.2 de örnek bir antet verilmiştir. Antet resmin etiketidir, resmin tanıtımı için gereklidir.
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Çizim 1.3: Çizim masasına dikey kağıt bağlama

Çizime kâğıdın sol üst köşesinden başlanmalıdır. Çizim sert uçlu kalemlerle (H, 2H )
başlanmalı, kalemi bastırmayarak çizmek, olası hatalarda silgi izlerinin kalmaması için
önemlidir. Çizim bitiminde koyulaştırma işlemi yapılacağı unutulmamalıdır Görünüşler
arasında ölçülendirme ve kesit yerlerinin işaretlenmesi için kullanılacak boşluklar hesap
edilerek yeterli boşluk bırakılmalıdır.
Ahşap bölme net resim çiziminde bilinen net resim çizim kuralları uygulanır. İlk
yapılması gereken çizim ölçeğine karar vermektir. Çizim kâğıdının normunu belirlemede en
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önemli faktördür. Ölçek belirlendikten sonra çizim kâğıdının kenar boşlukları belirlenerek
kâğıt düzeni ayarlanır. Resim levhasının sol üst köşesine ara bölme yapılacak mekâna ait
alınan ölçülere uygun olarak yerleşim planın çizilir. Bu planda cephe yönüne karar verilerek
bakış yönü işaretlenir.

Çizim1.4: Ara bölme yerleşim planı ve bakış yönü

Plan çiziminde ara bölmenin yerleşeceği duvara olan mesafeleri kapının yeri
işaretlenir. Ayrıca mekanda bulunan kolon ,kiriş pencere gibi yapı elemanlarının yerlerini,
ölçülerini yazmak ve ara bölme çiziminde bu yapı elemanlarına uygun tasarım yapmak
gerekebilir. Ara bölmenin sabitleneceği duvar ve tavandaki varsa elektrik, yangın ,su,
kalorifer tesisatı ile ilgili bilgilerin de bu plana işlenmesi gerekmektedir.

1.1. Görünüşlerin Çizilmesi
Ön görünüş ara bölme çizimini oluşturan en önemli görünüştür. Yerleşim planına göre
kapının nerede olacağı yüksekliklerin nasıl bölüneceğine bu görünüşte karar verilir. Bu
bölümlemeler yapılırken hem göze hoş görünmeli hem ergonomi kurallarına uygun olmalı
hem de kullanılan malzemelerin firesiz veya en az fire ile kesilerek kullanılmasına dikkat
edilmesi gerekir.
Ön görünümde ara bölmenin bölmeleri arasında beğenilir bir bağlantı bulunmalıdır.
Bu oran tasarımda altın bölüm - altın oran diye tanımlanan ve uyumlu bir dikdörtgenin
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boyutlarını veren orandır. Sayısal değeri 1,618’dir. Bu rakam bölümlerin kısa kenarı ile uzun
kenarı arasındaki kat farkıdır.
Ön görünüş çizimine sürekli ince çizgi ile başlanır. Arada yeterli ölçü boşluğu
bırakarak bakış açısına göre ön görünüşün sağına ve aynı hizasına yan görünüş çizilir. Arada
yeterli ölçü boşluğu bırakarak ön görünüşün altına ve aynı hizasına üst görünüş çizilir.
Çizimin doğruluk kontrolü yapılmasından sonra çizgiler sürekli kalın çizgi ile kalınlaştırılır.
Sabit bölmelerin iskeleti köşeli budaksız keresteden profillerle hazırlanır. İskeletli
bölmeler genellikle yapıya sabitlenir. Profiller istenildiğinde sökülebilir şekilde montajlanır.
Ara bölme net resmi çizimlerinde bağlantı ve montaj şeklide düşünülmesi gerekir. Kesit ve
detay çizimlerinde net resimde düşünülen profil ve bağlantı şekli açıklanacaktır.
Çizim 1.5’ de camlı ve kapılı ara bölmenin ön cephe görünüşü çizilmiştir. İskelet
ahşap keresteden hazırlanmış geçişi sağlayan kapı ve boşluklar camlı olarak çizilmiştir.

Çizim1.5: Ara bölme net resminin çizimi

Bölmelerin ön görünüşü bölme hakkında yeterli bilgiyi verir. Yan ve üst görünüş kesit
görünüş olarak çizilmediği zaman çok şey ifade etmez. Bu nedenle ön görünüşü cephe
görünüş veya perspektif olarak çizmek yeterli olabilir.
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Ön görünüşe soldan sağa doğru bakarak yan görünüş çizilmelidir. Ön görünüşün altına
ve aynı hizada olacak şekilde üst görünüş çizilir. Ön görünüşten dik olarak aşağıya doğru
uzatılan ışınlar yan görünüşten gelen ışınlarla kesiştiğinde üst görünüş elde edilir.

1.2. Ölçülendirilmesi
Bölmenin ön görünüşü ölçülendirilirken dikmelerin aralıkları ve kapı genişliği
ayrıntılı olarak ölçülendirilmelidir. Bölmelerin yükseklik ölçüleri sağdan bakınca okunacak
biçimde konulmalı en son olarak toplam ölçü mutlaka konulmalıdır.

Çizim 1.6: Ara bölmenin ölçülendirilmesi

Ölçü okları uygun büyüklükte çizilmeli ve ölçü rakamları ölçü okunun tam ortasına ve
üzerine yazılmalıdır.
Ara bölme çizimlerde yan ve üst görünüşte çok fazla detay olmadığından
ölçülendirme yapmak çok şey ifade etmez. Ölçü çizgileri sürekli ince çizgi olarak çizilmeli
ve kalınlıkları resmin dış boyutlarını gösteren çizgilerden ince olmalıdır. Beton tarama
çizgileri 45º açı altında ve sürekli ince çizgi olarak çizilmelidir.

1.3. Desen ve Gölgelendirilmesi
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Bölmelerin desen ve gölgelendirilmesi yapılırken her malzeme farklı renkte taranıp
renklendirilirse ortaya daha anlaşılır bir resim ortaya çıkar. Ahşap desenleri ağaç damarlarını
andıracak biçimde ve ağaç renginde çizilmelidir.

Çizim1.7: Ara bölme çiziminde kullanıla bilecek ahşap desenleri
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Çizim1.8: Farklı renklendirilmiş ara bölme kasası örnekleri

Cam taramaları da tarama kurallarına uygun şekilde taranıp gerekli gölgelendirme
yapılırsa resim daha anlaşılır hale gelecektir.

Çizim1.9: Cam gölgelendirmesinde kullanılabilecek farklı örnekler.
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Çizim1.10: Ara bölme desen ve gölgelendirme aşamaları

Ara bölme net resminde farklı renk ve desenlerle müşteri odaklı çalışmalar yapılarak
çok farklı modeller oluşturulabilir

Çizim 1.11: Bölmenin desen ve gölgelendirilmesi
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Yukarıdaki çizimde ışık soldan ve üstten gelmiş olduğu düşünülerek gölgelendirme
yapılmıştır. Ahşap doğrama çerçevelerinin gölgeleri camların üst sol köşelerine düşmüş
olarak çizildiğinde çizim daha farklı bir havaya bürünmüştür.
Cam taramalarının rengi ve camların rengi uyumlu bir şekilde çizilmelidir. Tarama
çizgileri sürekli ince çizgi ile çizilmeli ve resmi boğmamalıdır. Taramalar çerçevenin
cumbalarını daha belirgin hale getirmeli ve derinlik kazandırmalıdır. İstenirse perspektif
çizimleri yapılarak daha zengin ve anlaşılır görünümler elde edilebilir.

Çizim 1.12: Ara bölmenin perspektif görünümü

1.4. Net Resim Üzerinden Kesit Yerlerinin Gösterilmesi
Bölmenin net resmi çizilip ölçülendirdikten sonra desen ve gölgelendirme yapılır.
Daha sonra gerekli yerlerden kesit alınır. Bölmenin hangi bölümünden kesit alınacağı iyi
kararlaştırılmalı,gereksiz kesit almaktan kaçınılmalıdır. A-A yan kesitinde kapının üst
kısmından altına kadar kesitinin çizilmesi istenmektedir. B-B üst kesitinde kapının yan
çerçeve kasalarıyla ilişkisini gösteren kesitinin çizilmesi istenmektedir. Net resim 1/10
çizilmişse kesit görünüş de aynı ölçekte çizilmelidir.
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Çizim 1.13: Bölmenin kesit yerlerinin belirlenmesi

Kesit düzlemini gösteren çizgiler noktalı kesik ince çizgi ile çizilmeli ve okların
yönleri kesilen parçaya hangi yönden bakılacağını gösterir. Okların üzerine A-A ve B-B vb.
isimler verilerek kesitlerin her birine farklı bir harf verilmiş olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
Ahşap bölmenin net resmini çiziniz.
İşlem Basamakları
 Kâğıdınızı masanıza T cetveli ve gönyeler yardımıyla dik
olarak sabitleyiniz.

Öneriler
 Kâğıdınızı
bağlamada
yapıştırıcı bant
kullanınız.

 Kâğıdınızın çerçeve çizgileri yoksa kalın düz çizgiyle sağ, üst
ve alt kenardan 5 mm, sol kenardan 20 mm içerlek çiziniz.

 Çiziminizin temiz
çıkması için çizim
takımlarının
temizliğine özen
gösteriniz.
 T cetvelinizi
hareket ettirirken
resminizin
kirlenmemesi için
esneterek
kullanınız.

 Ahşap bölmenin yapılacağı yerin ölçekli yerleşim planı ile
çizime başlayın.
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 Ahşap bölmenin ölçekli ön görünüşünü çiziniz.

 Net resmin
çizimine ön
görünüşten
başlayınız.

 Ahşap bölmenin ölçekli yan ve üst görünüşlerini çiziniz.
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 Ön görünüşün
altına üst görünüşü
çiziniz.

 Ön görünüşün
sağına yan
görünüş çiziniz.

 Ahşap bölmenin görünüşlerini ölçülendiriniz.

 Ölçülendirme
yaparken
ölçülendirme
kurallarına
uyunuz.

 Görünüşlere desen ve gölge yapınız.

 Desen
19

ve

gölgelendirmeleri
renkli
kurşunkalemlerle
yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
. Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Ahşap bölmenin net resmini çiziniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Uygun büyüklükteki kâğıdı masaya T cetveli yardımı ile
bağladınız mı?
2. Kağıda çerçeve antet çizdiniz mi?
3. Ahşap bölmenin ölçekli yerleşim planının çizdiniz mi?
4. Yerleşim planında bakış yönünü belirlediniz mi?
5. Ahşap bölmenin ölçekli ön görünüşünü çizdiniz mi?
6. Ahşap bölmenin ölçekli yan görünüşünü çizdiniz mi?
7. Ahşap bölmenin ölçekli üst görünüşünü çizdiniz mi?
8. Ahşap bölmenin görünüşlerini ölçülendirdiniz mi?
9. Ahşap bölmenin görünüşlerine desen ve gölge yaptınız mı?

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için
aşağıdaki testi cevaplayınız.
1.

Aşağıdakilerden hangisi Konstrüksiyon yönünden bölmelerden değildir?
A)
Ses yalıtımlı bölmeler
B)
Sökülebilir bölmeleri
C)
Sabit bölmeler
D)
Dekoratif bölmeler
E)
Hareketli bölmeler

2.

Aşağıdakilerden hangisi bölmelerin kullanım alanlarından biri değildir?
A)
Görünmesi istenmeyen yerlerde
B)
Büyük salonların daha küçük birimlere ayrılmasında
C)
Görünmesi istenen yerlerde
D)
Pastanelerde görünmesi istenmeyen bölümlerinde
E)
Dekoratif amaçlar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi seperatörün tanımını ifade etmektedir?
A)
İstenildiği an sökülüp yeni düzenleme yapılabilen dekoratif bölmelerdir.
B)
Çerçevenin bir yüzü veya iki yüzü lambri ile kapatılıp yapıya sabitlenir.
C)
Ağaç ürünü plakalardan yararlanılamaz.
D)
İstenildiği an sökülemez ve yeni düzenleme yapılamaz.
E)
Hareketli bölmelerdir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi dekoratif bölme yapımı sistemlerinden biri değildir?
A)
Kafes sistemi
B)
Tablalı sistem
C)
Çerçeveli sistem
D)
Izgaralı sistem
E)
Çıtalı sistem

5.

Sabit bölmeler yere ve tavana sabitlenirken aşağıdaki malzemelerden hangisi
kullanılmaz?
A)
Plastik Dübel
B)
Ray
C)
Vida
D)
Metal bağlantı elemanları
E)
Çelik dübel
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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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda kurallarına uygun ara bölme kesit resmi
çizimi yapabilecektir.

ARAŞTIRMA


Ahşap bölmelerin çizimlerini yoğun olarak yapan işletmeleri araştırarak yapılan
çizim faaliyetlerini gözlemleyiniz ve bu araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla
tartışınız.



Çevrenizde Ahşap Bölme çizimleriyle uğraşan işletmelerden, mesleki öğretim
veren eğitim kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan veya
internet ortamından araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

2. AHŞAP BÖLME KESİT RESMİNİN
ÇİZİMİ
Sökülebilir bölmelerin yer kayıtlarından zemine, tavan kayıtından tavana, sağ-sol
kayıtlardan yan duvarlara vidalanması sağlamlık açısında çoğunlukla zorunludur. Tek
sakıncası bölme sökülünce veya yeri değiştirilince bağlantı yeri ve delikleri kalarak görünür.
Dekoratif bölmelerde yerdeki ve tavandaki yüzeysel bozuklukları etkisiz hale getirmek için
yükseklik ayarlı vidalı pabuçlar, yer kayıtının altına ve tavan kayıtının üzerine bağlanır.
İskelet dikmelerinin kalınlığı 8–10 cm arasında çizilmelidir. Tavan kayıtı, yer kayıtı ve duvar
kayıtları bölme iskeletinin gerekli sağlamlıkta yapıya tutturulmasına imkân verir. İskeletteki
yer kayıtı uzun olmalı, düşey kayıtlar buna basmalıdır.

2.1. Kesit Resminin Çizilmesi
Ahşap bölmelerde net resim üzerinden belirlenen yerlerden kesit resmi çizilir. Kesit
yerlerinin belirlenmesinde imalatında kolaylık sağlayacak konstrüksiyona açıklık getirecek
bölgeler seçilmesi esastır. Kesit sayısı tamamen resmin anlaşılırlığı ile orantılıdır. Resimdeki
anlatılmak istenen konstrüksiyonu anlaşılır hale getirecek sayıda kesit çizilebilir.
Kesitler net resmin ölçeğinde olabileceği gibi, 1/1 ölçekte de olabilir. Yapılan işin
ölçülerinin büyük olması nedeni ile net resim ölçeğinde kesitlerin çizimi, çizim kolaylığı
sağlar. Kesitlerin ufak olması konstrüksiyonun anlaşılır olması için kesit üzerinden bölgesel
detay çizmeyi kaçınılmaz kılar.
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Çizim 2.1: Kesit yerlerinin net resim üzerinde gösterilmesi

Çizim 2.2’de kapının olduğu kısımdaki konstrüksiyonu anlatmak için B-B düşey
kesiti,

Çizim 2.2: B-B Kesit resminin 1/1 çizilmesi ve taranması

Çizim 2.3’de tüm bölmenin konstrüksiyonunu anlatan bir A-A kesiti alınmıştır..
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Çizim 2.3: A-A Kesit resminin ölçekli çizilmesi ve taranması

Yukarıdaki çizimde oda genişliği 486 cm oda yüksekliği 271 cm olarak çizilmiştir. Ön
görünüş cephe görünüş olarak çizilmiştir. Yan görünüş ve üst görünüşte kesit görünüş
çizilmiştir ancak detaylar net olarak çizilememektedir. Kesit görünüşten detay alarak kesit
görünüşler daha anlaşılır hale getirilir.

2.2. Kesit Resminin Taranması
İskeletli bölmelerde sıva, mozaik ve yer kaplaması kalınlığı dikkate alınmalı ve iskelet
buna göre monte edilmelidir. Kaplama plakalarının iskelete tutturulması, yapıdaki sıva
işçiliğinden sonra yapılmalıdır. Yerdeki mozaik, parke, mermer kaplama vb. işler önceden
tamamlanmalıdır. Kesit resim çizilirken ön, yan ve üst görünüş çizilir. Ön görünüşte kaplama
26

desenleri ve cam taramaları kurallara uygun biçimde yapılmalıdır. Ön görünüş üzerinde
soldan sağa doğru bakılarak A-A yan kesiti ön görünüşün sağına çizilir. Ön görünüş üzerinde
yukarıdan aşağıya doğru bakılarak B-B üst kesiti ön görünüşün altına çizilir.

Çizim 2.4: Ölçekli kesit resminin taranması
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Ahşap bölmenin kesit resmini çiziniz.
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Net resim üzerinde kesit yerlerini gösteriniz.

 Çizime ön görünüşten
başlayınız.
 Ön görünüşte kesit
yerlerini eksen çizgisi ile
belirleyiniz.

 Kesit yerlerine göre net resim ölçeğinde A-A’ kesitinin
çizimini yapınız.

 Yan kesit görünüşü
çizerken ön görünüşten
yararlanınız.
 Yan kesit görünüşte yer ve
tavan taramalarını çizmeyi
unutmayınız.
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 A-A’ kesitinin Taramalarını yapınız.

 Kesit taramalarında yan
yana gelen masif
taramalarını zıt yönlerde
taramayı unutmayınız.

 Kesit yerlerine göre net reisim ölçeğinde B-B’ kesitini
çiziniz.

 Üst kesit görünüşü
çizerken ön görünüşten
yararlanınız.
 Üst kesit görünüşte kayıt
ölçülerini ve kapının
durumunu ayrıntılı olarak
çiziniz.
 Kesit taramalarını yaparken
taşırmamaya dikkat ediniz.
 Tarama çizgileri bitikten

 B-B’ kesitinin Taramalarını yapınız.
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sonra ana çizgileri
kalınlaştırınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Ahşap bölme kesit resmini çiziniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Net resim üzerinde kesit yerlerini gösterip çizimini yaptınız mı?
2. Kesit yerlerine göre ölçekli A-A yan kesitinin çizimini yaptınız
mı?
3. A-A Kesit çizimini yaptıktan sonra gerekli taramaları yaptınız mı?
4. Kesit yerlerine göre ölçekli B-B yan kesitinin çizimini yaptınız
mı?
5. B-B Kesit çizimini yaptıktan sonra gerekli taramaları yaptınız mı?
6. Tarama işlemi bittikten sonra ana çizgileri kalınlaştırınız.

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında
cevaplandırarak değerlendiriniz.

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

1.

Aşağıdakilerden hangisi sökülebilir bölmelerin özelliklerinden değildir?
A)
Konstrüksiyonu basit olmalıdır.
B)
Sıvadan önce yapıya sabitlenir.
C)
Panolar ve bölme elemanları hafif malzemelerden yapılmalıdır.
D)
Kolayca sökülüp takılabilmelidir.
E)
Yerinde montaj yapılırlar.

2.

Aşağıdakilerden hangisi sökülebilir bölmeler yer değiştirdiğinde yapıda meydana
gelebilecek olumsuzluklardan değildir?
A)
Bağlantı yerleri görünmez.
B)
Delik yerleri görünür.
C)
Yerdeki yüzeyde meydana gelmiş olan hasarlar görünür.
D)
Zemin zedelenmiş haldedir.
E)
Duvarlarda bağlantı izleri görünür.

3.

Ara bölme çiziminde kaç adet kesit çizilmelidir?
A)
3 kesit
B)
2 kesit
C)
1 kesit
D)
4 kesit
E)
Gerektiği kadar

4.

Kesit ve detaylarda kullanılan taramalar ne tür çizgilerdir?
A)
Ana çizgi
B)
Yardımcı çizgi
C)
Serbest çizgi
D)
Kesik çizgi
E)
Eksen çizgileri

5.

Detay resim üzerindeki masif makta taramaları nasıl çizilir?
A)
Serbest elle
B)
T Cetveli ile
C)
Rasgele
D)
Hiçbiri
E)
450 Gönye ile
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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
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda kurallarına uygun ara bölme detay resmi,
çizimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde buluna ara bölme yapılmış yerleri inceleyiniz. Türlerini ve
konstrüksiyonlarını tespit etmeye çalışınız.



Çevrenizde bulunan ara bölmelerin yapıya nasıl sabitlendiğini gözlemleyiniz.

3. AHŞAP BÖLME DETAY RESMİNİN
ÇİZİMİ
3.1. Ölçekli Detay Resminin Çizilmesi
Ara bölme gibi ölçü bakımından büyük işlerde kesit resimleri net resimle aynı ölçekle
çizildiğinde birleştirmeler, yapım ile ayrıntılar çok belirgin olmaz. Bu konstrüksiyonları
üretim aşamasında belirgin hale getirmek için bölgesel kesitler yani detay resimleri çizmek
gerekir. Detay resimlerinin ölçeği 1/1 dir. Detay resimlerinde de gerekli hallerde kesit
yaklaştırma çizgileri kullanılabilir.
Detay resimleri çiziminden sonra açıklamalar ok ile gösterilerek yazılır. Bu
açıklamalarda malzemenin cinsi, kullanılan bağlantı gerecinin adı ve özelliği, konstrüksiyon
vb. açıklamalar olabilir.
Detay çizimlerinde taramalara özen gösterilmeli taşma yapılmamalı tarama işlemi
bittiğinde ana çizgiler koyulaştırılmalıdır. Yazılar norm yazı kurallarında olmalıdır.
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Çizim 3.1: Kesit üzerinden detay yerlerinin belirlenmesi
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Çizim 3.2: 1 Numaralı detayın çizilmesi

Çizim 3.3: 2 Numaralı detayın çizilmesi
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Çizim 3.4: 3 Numaralı detayın çizilmesi

3.2. Detay Resminin Taranması

Çizim 3.5: 1 Numaralı detayın taraması
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Çizim 3.6: 2 Numaralı detayın taranması

Çizim 3.7: 3 Numaralı detayın taranması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hareketli ara bölmenin detay resminin çizilmesi



İşlem Basamakları
Hareketli bölmenin görünüşlerini çiziniz.

Öneriler

 Hareketli
bölmenin
görünüşlerini
çiziniz. Ön ve
yan görünüşünü
yer çizgisi
üzerine
oturtunuz.
 Ölçü çizgilerini
sürekli ince çizgi
ile çiziniz.
 Ölçü oklarını
aynı büyüklükte
çiziniz
 Ölçü rakamlarını
ölçü çizgisinin
üstüne yazınız.

 Hareketli bölmenin kesitlerini işaretleyiniz.
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 Kesit almak
istediğiniz yerleri
belirleyiniz.
 A-A ve B-B kesit
yerlerini çiziniz.
 Kesit yerlerini
kesik çizgi
kullanarak
belirleyebilirsiniz
.

 Hareketli ara bölmenin kesitlerini çiziniz.

 A-A ve B-B
kesitlerini
çiziniz.
 Kesitleri net
resmi çizdiğiniz
ölçeğe uygun
çiziniz.

 Kesitler üzerinde detay alınacak yerleri işaretleyiniz.
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 A-A ve B-B
kesitlerinin

üzerinde detay
alınacak yerleri
belirleyiniz
 Detay alınacak
yerleri kesik
çizgi kullanarak
daire içerisine
alabilirsiniz.

 Ahşap bölmenin C detay resmini çiziniz, desen ve taramaları
yapınız.

 Makta taramasını
45º açı altında ve
sürekli inci çizgi
tipiyle yapınız.
 Beton tavan
taramalarını
yapmayı
unutmayınız.
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 D detayını çiziniz, desen ve taramaları yapınız.
 Detayların dış
boyutlarını
sürekli kalın
çizgi ile tarama
çizgilerini sürekli
ince çizgi ile
çiziniz.
 Önemli
kısımların
isimlerini
yazarken eğimli
bir çizgi ile
gösterip sonra
düz çizginin
üzerine çizilen
kısmın adını
yazınız.
 Gerekli yerlerde
kesit tarama
çizgisi
kullanabilirsiniz.

 E detayını çiziniz, desen ve taramaları yapınız.

 Detay
çizimlerinde
sadece yuvarlak
içine alınan
bölümün detayını
çiziniz.
 Detay
çizimlerinde
parçaların
kalınlık ve
genişlikleri 1/1
ölçeğinde
çizilmelidir.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

1. Ahşap bölmenin kesitleri üzerinde detayları belirlediniz mi?
2. Ahşap bölmenin 1 numaralı detay resmini çizip, desen ve
taramaları yaptınız mı?
3. Ahşap bölmenin 2 numaralı detayını çizip, desen ve
taramaları yaptınız mı?
4. Ahşap bölmenin 3 numaralı detayını çizip, desen ve
taramaları yaptınız mı?
5. Ahşap bölmenin detayları üzerinde gerekli açıklamaları
yazdınız mı?

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında
cevaplandırarak değerlendiriniz

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

1.

Detay resmi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Serbest elle çizilen resimdir.
B) 1/10 ölçekli çizilen resimdir.
C) 1/1 çizildiği için üzerinden ölçü alına bilen resimdir.
D) Net resimle aynı ölçekte çizilir.
E) Kesit resimle aynı ölçekte çizilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kesit resmi için söylenemez?
A)
Tarama çizgileri ince çizilir.
B) Dış çizgiler kalınlaştırılır.
C) Kesitler ölçülendirilir.
D) Üzerinde detay alınacak bölgeler işaretlenir.
E) İstenirse kesit yaklaştırma çizgileri kullanılarak 1/1 ölçekli çizilebilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bölmelerin bağlantılarıyla ilgili olamaz?
A)
Tavanın yerden yüksekliği 260 cm olmalıdır.
B) Tavan bağlantısı tavan kayıtının vidalanması ile sağlanır.
C) Yan duvar bağlantısı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
D) Yan duvarla tavan ilişkileri uyumlu olmalı ve bağlantılar sağlam olmalıdır.
E) Tavan ve taban kayıtında bulunan ayar vidası sıva bozukluklarının giderilmesinde
yardımcı olur.
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4.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda çizilen detayı ifade etmektedir?
A) Ara bölmenin yan duvarla olan ilişkisi
B) Ara bölmenin yer ile olan ilişkisi
C) Ara bölmenin pencere ile olan ilişkisi
D) Ara bölmenin tavanla olan ilişkisi
E) Ara bölmenin birbiri ile bağlantısını

5.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda çizilen E detayı ile ilgilidir?
A)
Ara bölmenin yan görünüşü çizilmiştir
B) Ara bölmenin yan dikmesinden üst kesiti alınmış, E detayı çizilecektir.
C) Ara bölmenin üst görünüşü çizilmiştir.
D) Ara bölmenin orta dikmesinden üst detay alınmış, E kesiti çizilecektir.
E) Ara bölmenin ön görünüşü çizilmiştir.

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
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A-Net resim çizimiyle ilgili ölçütler
Ahşap bölmenin ölçekli ön görünüşünü çizdiniz mi?
Ahşap bölmenin ölçekli yan görünüşünü çizdiniz mi?
Ahşap bölmenin üst görünüşlünü çizdiniz mi?
Ahşap bölmenin görünüşlerini ölçülendirdiniz mi?
Ahşap bölmenin görünüşlerine desen ve gölge yaptınız mı?
B-Kesit çizimi ile ilgili ölçütler
Net resim üzerinde kesit yerlerini gösterip çizimini yaptınız mı?
Kesit yerlerine göre ölçekli yan kesitinin çizimini yaptınız mı?
Kesit yerlerine göre ölçekli üst kesit çizimini yaptınız mı?
Kesitleri çizdikten sonra kesit taramalarını yaptınız mı?
C-Detay çizimi ile ilgili ölçütler
Ahşap bölmenin kesit leri üzerinde detay çizilecek yerleri belirlediniz mi?
Ahşap bölmenin C detay resmini çizip, desen ve taramaları yaptınız mı?
Ahşap bölmenin D detayını çizip, desen ve taramaları yaptınız mı?
Ahşap bölmenin E detayını çizip, desen ve taramaları yaptınız mı?
Çizdiğiniz detaylara gerekli açıklama yazılarını yazdınız mı?

Evet

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

C

3.

A

4.

D

5.

B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

B

2.

A

3.

E

4.

B

5.

E

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

C

3.

A

4.

D

5.

B
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