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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sanat ve Tasarım
İç Mekân Dekorasyon
Bilgisayarda Mimari Projeler
Auto CAD’ de mimari projenin çizimini, donatı yerleşim
planını, cephe görünüşlerini, kesit ve detay çizimlerini
ölçeğine uygun yapabilme işlemlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.
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Auto CAD’ de mimari projenin çizimini, donatı yerleşim
planını, cephe görünüşlerini, kesit ve detay çizimlerini
ölçeğine uygun yapmak.
Genel amaç:
Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, bu modül ile
AutoCAD kullanarak mimari proje çizimini yapabilecektir,
çizdiği mimari proje üzerinde donatı yerleşimini, cephe
görünüşlerini, Kesit ve detay çizimlerini standartlara uygun
olarak yapabilecektir
Amaçlar:
1. Mimari
projenin
çizimini
ölçeğine
uygun
yapabilecektir.
2. Mimari plan üzerinde donatı yerleşim planı ölçeğine
uygun çizebilecektir.
3. AutoCAD’ de cephe görünüşlerini ölçeğine uygun
çizebilecektir.
4. AutoCAD’de kesit çizimlerini ölçeğine uygun
yapabilecektir.
5. AutoCAD’de detay çizimlerini ölçeğine uygun
yapabilecektir.
Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, bilgi teknolojileri
ortamı, tek veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar.
Donanım: AutoCAD programı , A4 fotokopi kağıdı,
kurşun kalem, silgi, bilgisayar, tarayıcı
iv

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli,
doğru-yanlış
vb.)
uygulayarak
modül
uygulamalarıyla
kazandığınız
bilgileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
AÇIKLAMALAR

GİRİŞ
Sevgili öğrenci;
Mesleğinde uzman ve başarılı olmuş tüm mimar, iç mimar ve iç mekân
dekorasyoncularının en büyük özelikleri işlerini en iyi şekilde yapabilecek bilgi ve birikime
sahip olmaları ve ortaya çıkabilecek sorunlara en iyi şekilde işe yarar çözümler
üretebilmeleridir. Mekânların düzenlenmesi sırasında size verilen işi en iyi şekilde
yapabilmeniz için müşteri istek ve beklentilerini dikkate almanız gerekir.
Öncelikle müşteri beklenti ve isteklerini doğrultusunda kullanılacak malzemelerin
listesini eksiksiz şekilde oluşturabilmelisiniz. Hazırlayacağınız malzeme listesinde hangi
özelliklerdeki malzemeyi kullanacağınız, ne miktarda kullanacağınız gibi bilgilerin tümü
olmalıdır.
Malzeme listesini hazırladıktan sonra en kaliteli malzemeyi en uygun fiyata nerden
temin edebileceğinizi öğrenebilmek için piyasa araştırması yapmanız gerekir.
Hazırlayacağınız şartnamede işin hangi malzemelerle ne şekilde yapılacağı, işin ne
kadar sürede teslim edileceği, ödemenin ne şekilde yapılacağı işin yapımı sırasında veya
tesliminden sonra ortaya çıkabilecek problemlerde ne gibi yasal işlemler uygulanacağı gibi
konuları açık ve anlaşılır şekilde belirtmeniz gerekir.
Yapacağınız işin maliyetini düzgün çıkarabilmeniz için maliyet çeşitlerini ve maliyet
hesaplama yöntemlerini iyi bir şekilde bilmeli ve uygulayabilmelisiniz.
Bu modül, belirtilen yeterliliklere sahip olabilmeniz için size gereken tüm bilgileri
vermektedir.
Ülkemizin sizin gibi bilgili meslek adamlarına ihtiyacı olduğunu sakın unutmayınız.

i
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında,
AutoCAD kullanarak mimari proje çizimlerini
standartlara uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:

Mimarlık ve iç mimarlık bürolarında mimari projeler üzerine donatı yerleşim
planlarının çizimi ile ilgili araştırma yapın.


Donatıların standart ölçülerini araştırın.



Mobilya fabrikalarının arge bölümlerinden faydalanın.

1. TEMEL AUTOCAD AYARLARI
1.1. AutoCad Ypılandırması (AutoCad Programı Kurulumu)






AutoCAD'i kurmayı düşündüğünüz dizinin, Windows sistem dosyalarının olduğu
dizinin ve sistem kayıtları dizininin yazmaya karşı herhangi bir engeli olmadığını
kontrol edin.
AutoCAD yazılımı ile birlikte gelen ve bir çıkartma şeklinde paketin iç
kapağında bulunan seri numarası kurulum sırasında sorulacaktır.
Çalışan bütün uygulamaları kapatın.
Sistemde aktif halde herhangi bir antivirüs yazılımı varsa;

Kurulum için lisanslı AutoCAD CD’sini sürücüye yerleştirdiğinizde, karşınıza
"AutoCAD Media Browser" uygulaması çıkar (Resim 1.2).
Bu uygulama, yazılım kuruluşuyla ilgili tüm işlemler için giriş kapısıdır; yazılımın
bilgisayara yüklenmesi, kurulumdokümantasyonlarına, yazılım yeniliklerine erişim için
araçlar sağlar. Eğer bilgisayarınızda CD'den otomatik başlatma aktifse "AutoCAD Media
Browser" CD'yi yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalıştırılacaktır. Eğer CD'den otomatik
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başlatma aktif değil ise veya herhangi bir nedenle otomatik başlama gerçekleşmez ise CD'nin
kök dizininde bulunan kur (setup.exe) dosyasını çalıştırın.

Resim 1.2: “AutoCAD Media Browser” (Medya Gezgini) diyalog kutusu

"AutoCAD Media Browser", "Install" (yükleme) sekmesindeki, "Stand-Alone
Installation" (tekil kullanıcı yüklemesi) seçip "Sytem Requirements" (sistem
gereksinimleri) bölümünden sistem gereksinimi bilgisini kontrol edin ve kurulumu
yapacağınız bilgisayarın bu özelliklere uygun olduğundan emin olun. Donanım ve yazılım
uygun ise “Install” (yükleme) seçin (Resim 1.3).

4

Resim 1.3: Install (yükleme) diyalog kutusu

AutoCAD kurulumundan önce sisteme bazı uygulamalar kurulacaktır.
(Microsoft.NET Framework V2, Directx 9 vb.) OK (tamam) seçeneği ile kuruluma
devam edilir (Resim 1.4 ve Resim 1.5).

Resim 1.4: Bazı uygulamaların kurulması onay diyalog kutusu
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Resim 1.5: Bazı uygulamaların otomatik olarak kurulması

Resim 1.6: “Yükleme Sihirbazına Hoş Geldiniz” diyalog kutusu

Uyarıları okuduktan sonra ileri (next) tuşu ile yüklemeye devam ediniz (Resim 1.6).
3

Resim 1.7: Lisans sözleşmesi

Autodesk yazılımı lisans sözleşmesi görüntülenecektir. Sözleşmeyi okuyarak devam
edebilmek için kabul edin (I accept). İleri (next) ile devam ediniz (Resim 1.7).

Resim 1.8: Seri numarası diyalog kutusu
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AutoCAD yazılımı ile birlikte gelen ve bir çıkartma şeklinde paketin iç kapağında
bulunan seri numarasını (serial number) girip ileri (next) ile devam ediniz (Resim 1.8).

Resim 1.9: Kullanıcı bilgisi diyalog kutusu

Kullanıcı bilgileri sırasıyla isim (first name), soy isim (last name), organizasyon adı,
satıcı adı, satıcı telefon numarasını giriniz ve ileri (Next) tuşuna basarak diğer pencereye
geçiniz (Resim 1.9).

Resim 1.10: Yükleme tipinin seçilmesi diyalog kutusu
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Yükleme tipinin seçilmesi (select installation type) bölümünden, AutoCAD'in bütün
özelliklerini kurmak istemiyorsanız özel (custom) seçeneğini işaretleyin. Genel
bileşenlerin olduğu ve en çok kullanılan özellikler için genel (Typical) seçip devam (next)
ediniz(Resim 1.10).

Resim 1.11: Ek araçlar yükleme seçim diyalog kutusu

Install Optional Tools diyalog penceresi ile istenilen ek özelliklerin sisteme kurulması
sağlanabilir. Express tools AutoCAD için geliştirilmiş çizim yardımcılarını içerir.
Install Material Library modellerinize uygulayabileceğiniz 300 malzemeli bir kütüphane
kurulur.(Resim 1.11).
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Resim 1.12: Programın yükleneceği hedef klasör seçim diyalog kutusu

Kurulum yapılacak dizinin gösterileceği bölüm ekrana gelecektir. İleri (next) ile devam
ederseniz, kurulum gösterilen yere (destination) yapılacaktır. Gözat (browse) ile sabit diskiniz
üzerinde herhangi bir yer gösterebilirsiniz (Resim 1.12).
AutoCAD’in LISP, PGP ve CUS dosyaları için yazı editörü (text editor) belirlenir.
Varsayılan değeri not defteri (notepad.exe) dosyasıdır. Masa üstüne bir kısa yol atamak
için ürün kısa yol (product shortcut) bölümünde seçeneğini seçiniz. AutoCAD 2007
yazılımının çalıştırılması için masa üstünde simgeniz olacaktır. İleri (next) ile devam ediniz
(Resim 1.13).
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Resim 1.13: Yazı editörü ve masaüstü kısayol oluşturulması

Resim 1.14: AutoCAD kurulumun başlatılması

Kurulum başlat (start installation) sayfasında "Next"'i seçerek kurulumu
başlatmışolursunuz. Kurulum sırasında AutoCAD sizden 2. CD’nin takılmasını isteyecektir.
CD’yi takıp devam edebilirsiniz (Resim 1.14, Resim 1.15).
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Resim 1.15: AutoCAD’in yüklenmesi

Resim 1.16: Kurulumun bitmesi

Oku beni (read me) dosyasını okumak istiyorsanız ilgili bölümü işaretleyin.
Kurulumtamamlanınca, finish (bitti)’i seçin (Resim 1.16).
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Resim 1.17: Oku beni dosyası

Resim 1.18: Setup dosyası

Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra Windows’un sistem dosyaları da değiştiği için
bilgisayarın tekrar başlatılması gerekmektedir. Evet seçeneği ile bilgisayarı yeniden başlatın.
Bilgisayar açıldığında kurulum işlemi bitirilmiştir (Resim 1.18).
AutoCAD yazılımı, yetkilendirme kodu ile çalışır. Bunun için önce yazılımınızı kayıt
ettirmeniz, sonra da yetki kodu almanız ve bilgisayara girmeniz gerekir. AutoCAD'i
başlattığınızda ürün yetkilendirme (product activation) diyalog kutusu görüntülenecektir.
AutoCAD'i hemen kayıt ettirebilir veya çalıştır (run) seçeneği ile kayıt işini daha
sonraya bırakabilirsiniz. AutoCAD, yetkilendirme yapılana kadar 30 gün kullanılabilir.
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Kurulumdan 30 gün sonra yetkilendirme yapılmamışsa, yetkilendirme kodu girilene kadar
AutoCAD'içalıştıramazsınız.

1.2. AutoCAD Ekranı
Menü çubuğu, araç çubukları, çizim alanı, komut penceresi (komut satırı) ve
durumçubuğu olmak üzere AutoCAD program penceresi beş ana kısımdan oluşur (Resim
1.19). AutoCAD, hem fare ile tıklayarak (menü, araç çubuğu, kısa yol menüsü) hem de klavye
(komut satırı) ile komut yazarak kullanılabilir. Ayrıca digitizer (sayısallaştırıcı tablet) ile de
çalışılabilir.

Resim 1.19: AutoCAD ekranı
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1.3. Araç Çubukları
Araç çubukları ihtiyaca göre ekranda istenilen yere yüzer halde yerleştirebilir. Araç
çubukları CAD ekranının sağına, soluna, üstüne veya altına yapıştırılabilir. Yapılan
çizimiaşamalarına göre istediğimiz araç çubuğunu kapatabilir veya açabiliriz. Bunun için
herhangi bir araç çubuğundayken farenin sağ tuşu tıklanarak açılan menüden istenen araç
çubukları aktif veya pasif hale getirilebilir. İşaretli olan araç mönüleri aktif, işaretli
olmayanlar isepasif konumdadır (Resim 1.20). Çizim komutlarını, komut alanından girmek
yerine araç çubuklarından seçmek, işlemleri hızlandırabilir. Araç çubuklarında komutlar
simgeler halinde görsel ifade edildiğinden akılda kalıcılığı daha fazladır.

Resim 1.20: Araç çubuklarının aktif veya pasif hale getirilmesi

Standart menünün altında, birçok Windows uygulamasında olduğu gibi benzer bir araç
çubuğu bulunmaktadır. Bu araç çubuğunda yeni dosyanın oluşturulması, var olan dosyanın
açılması, çizimin kaydedilmesi gibi birçok standart komutun yanında kaydırma (pan),
büyütme (zoom) gibi komutları ifade eden simgeler (icon) bulunmaktadır (Resim 1.21).
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Resim 1.21: Standart araç çubuğu (Standart Toolbar)

“Çizim Araç Çubuğu” (Draw Toolbar); düz çizgi, çokgen, yay, çember, yazı gibi çok
çeşitli çizim komutlarının bulunduğu araç çubuğudur (Resim 1.22).

Resim 1.22: Çizim araç çubuğu (Draw Toolbar)

Mevcut çizim veya şekilleri düzenlemek, değiştirmek amacıyla “Değiştirme Araç
Çubuğu” (Modify Toolbar) genellikle ekranda standart olarak bulunur. Buradaki simgeler
kullanılarak mevcut çizim veya şekiller yeni bir düzenlemeye tabi tutulur (Resim 1.23).

Resim 1.23: Değiştirme araç çubuğu (Modify Toolbar)

Araç çubuklarında bulunan herhangi bir simgenin yanına fare ile gelip beklendiğinde
o andaki simgenin ne olduğu ile ilgili bilgi kutusu çıkar (Resim 1.24).

Resim 1.24: Ölçülendirme araç çubuğu (Dimension Toolbar) simgelerinin isimleri
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Resim 1.25: Araç çubuğuna istenilen formların (biçimlerin) verilmesi
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1.4. Grafik Alanı

Resim 1.26: Çizim alanı

Çizim Alanı: Ekranın büyük bir kısmını kaplayan alandır. Tüm çizim ve düzenleme
işlemleri burada gerçekleştirilir.

1.5. CAD Programı Koordinat Sistemleri
Koordinat sistemi, çizimde nokta belirtmek için kullanılır. AutoCAD çizim esnasında
iki tür koordinat sitemi kullanır. Bunlardan birincisi programın aksi söylenmediği takdirde
sürekli kullandığı WCS (World Coordinate System - Dünya Koordinat Sistemi) koordinat
sistemidir. İkincisi ise kullanıcı tarafından belirlenen UCS (User Coordinate System Kullanıcı
Tanımlı Koordinat Sistemi) koordinat sistemidir. İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim
noktaları belirtilirken X, Y parametreleri kullanılır. Verilen değerler X ve Y’yi temsil eder.
Dik koordinat sisteminde X değeri yatay mesafeyi, Y değeri ise dikey mesafeyi ifade eder. İki
koordinat ekseninin kesişme noktasına orijin adı verilir, (0,0) ile gösterilir. Matematikte
olduğu gibi x ve y eksenleri -∞ (sonsuz) dan + ∞ a doğru giderler. Böylesine geniş bir aralıkta
değişen koordinat sisteminin ise ancak bir kısmı ekranda görünebilir. AutoCAD’te çizime
başlandığı zaman ekran görüntüsü dik koordinat sisteminin 1. çeyreğini yansıtır (Şekil 1.1).
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Şekil 1.1: Koordinat eksenleri

Üç boyutlu uzayda noktalar, X, Y ve Z değerleri ile belirtilir. Dik koordinatların X
değeri, yatay mesafeyi, Y değeri, düşey mesafeyi ve Z değeri XY düzlemine dik mesafeyi
belirtir. Orijin noktası, üç eksenin kesiştiği yeri (0,0,0) gösterir.
A4 boyutuna göre limitleri ayarlanmış bir çizim ekranında sol alt köşe 0,0 olarak kabul
edilirken, sağ üst köşe 297,210 olarak kabul edilir. Bir noktanın konumu farklı metotlar ile
belirlenebilir. X eksenine göre eksenlerin yaptıkları açı Şekil 1,2’de gösterilmiştir.
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Şekil 1.2: Koordinat açıları

1.5.1. Mutlak Koordinat Sistemi (Absolute Coordinates)
Model düzleminde UCS ikonunun (koordinat sisteminin orijin noktası) bulunduğu yer
0,0 noktasıdır (Resim -1.22). Bu metot kullanılırken, noktanın orijine uzaklığı (x,y) verilerek
çizim yapılır. X ve Y eksenlerinin gösterdiği yönlerdeki ilerlemeler pozitif (+) ilerlemelerdir.
Çizilecek olan bir çizgi ise başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatları verilir.
Çizgi çizmek için Line komutu kullanılır (Bölüm 2.1.1.). Kısaca “l” harfi ile de
kullanılabilir. Çizgi çizmek için bu komutun komut satırına yazılması ve her işlemden sonra
onaylamak için enter tuşuna basılması gerekir. İşlem bitince komuttan çıkmak için ESC
(Escape - çıkış, kaçış) tuşuna veya komut satırı boşken enter tuşuna basılmalıdır. İşlem
bitimine son adım kaldığında çizimi bitirmek için Close (kapat) veya kısaca “c” yazarak da
çizim bitirilmiş olur.

1.5.2. Artışlı Koordinat Sistemi (Relative Coordinates)
Mutlak koordinat metodundan farklı olarak @ işareti kullanılır. @ işareti bir önceki
noktanın koordinatlarının 0,0 olarak kabul edilmesidir. @ işareti önceki noktaya bağlı olarak
işlem yapmak istediğimizi ifade eder, “kaldığım noktadan devam et” veya kısaca “devam et”
anlamını taşır. Noktaları girilecek koordinatı bir başka noktayı referans alarak girmektir. @
işareti girildikten sonraki rakamların ilki X yönündeki ilerleme miktarı, ikincisi ise Y
yönündeki ilerleme miktarını ifade eder (@X,Y). Klavyeden Alt+Q tuş birleşimi kullanılarak,
relative (bağlı) işareti @ yazılabilir. Eğer üç boyutta çizim yapılıyorsa @X,Y,Z şeklinde
değerler girilmelidir.
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1.5.3. Kutupsal Koordinat Sistemi (Polar Coordinates)
Daha çok “açısal metot” olarak adlandırılan bu metot ile açılar devreye girer. Bir önceki
nokta orijin (0,0) gibi kabul ederek @ işareti ile birlikte girilecek yeni noktanın uzaklığı açı
(<) ile birlikte girilir. “@ Mesafe < Yön” şeklinde kullanılır.
Varsayılan olarak açılar, saat ibresi dönüş yönünün tersi yönünde artış gösterir. Bu
nedenle saat ibresinin dönüş yönünde hareket etmek istenirse negatif değerler verilmelidir.

Şekil 1.3: Koordinat açıları

Resim 1.27: CAD ekranında adım adım çizimin yapılması
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1.5.4. Dinamik Veri Girişi (Dynamic Input)
Fareyi (Mouse) kullanarak ekranda doğru koordinatların, doğru açı ile girilmesidir. Bu
metot tek başına komut satırına alternatif değil, tamamlayıcı bir unsurdur. Teknolojik
gelişmeler ile birlikte CAD programlarındaki yerini almış olup eski sürüm CAD programları
ile çalışmayabilir (Resim 1.28).

Resim 1.28: CAD ekranında dinamik veri girişi

Klavyedeki F12 tuşu ile aktif veya pasif hale getirilen dinamik veri girişinin yanında
obje yakalama (osnap), kenetleme (snap) gibi yardımcıların aktif olması çizimin
yapılmasınıkolaylaştırmaktadır (Resim 1.27). Şekil 1,3’teki örneği bu metot ile çözersek;

Şekil 1.4: Örnek şeklin dinamik veri girişi ile çizilmiş hali
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Yukarıda sayılan metotlar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi birlikte de kullanılabilir.Komut
satırında her noktanın çizimi için farklı bir metot kullanılabilir (Şekil 1.8).
Çok büyük projelerde genellikle serbest çizim tekniği denilen metotlar kullanılır.
Butekniğe göre başlama noktasını serbest şekilde, diğer noktayı boy ve açı girerek çizgi
çizilebilir. Fareyi ekranda çizilecek şeklin noktasına doğru götürülerek mesafe ve açı
yazılabilir. Bu çizim metodunda kenetleme (snap) obje kenetleme (object snap) gibi özellikler
ile çok hızlı çizim yapılabilir.
Not: Daha sonraki modüllerde öğreneceğiniz üç boyutlu (3B three dimension)
koordinat girişi, 2 boyuttaki koordinatların girilmesiyle aynıdır ancak üçüncü boyut olan Z
ekseni ilave edilir (X,Y,Z).
Mutlak silindirik koordinatlarda veri girişi Mesafe<Açı-XY,Z– mesafe değerini belirtir
ve ona uygun veri girişi ile uygun noktayı belirler. Örneğin 9<70,36 koordinatı, UCS’nin
orijininden 9 birim, XY düzlemindeki X ekseninden 70 derece ve Z ekseni boyunca 36 birim
uzakta bir noktayı gösterir.
Artışlı silindirik koordinatlarda veri girişi @Mesafe<Açı-XY,Z- mesafe biçimindedir.
Bu ifade ile UCS’nin orijini değil girilen son noktayı orijin kabul ederek noktayı belirler.
Örneğin @9<70,36 koordinatı, girilen son noktadan 9 birim uzakta, XY düzlemindeki
X ekseninden 70 derecelik bir açıda ve Z ekseni boyunca 36 birim uzakta bir noktayı gösterir.
Küresel koordinat veri girişi Mesafe<Açı- XY, Açı şeklindedir. Örneğin 9<70<36 gibi bir
gösterimde mevcut UCS‘nin orijininden 9 birim, XY düzlemindeki X ekseninden 70 derece
ve XY düzlemimden 36 derece yukarıda bir noktayı gösterir.
Artışlı küresel koordinat veri girişi @Mesafe<Açı-XY, Açı şeklindedir ve diğer
işlemler bulunan son noktayı orijin kabul etme durumu haricinde aynı işlemi gerçekleştirir.

1.6. Komut İleti Alanı
Komutların girildiği penceredir. Komutlar klavyeden yazıldıktan sonra onaylanması
için enter tuşuna basılması gerekir. Komut satırı penceresi araç çubuğu özelliği taşıdığı için
AutoCAD penceresinde her yere konulabilir. Pencerenin sol, alt, sağ, üst kısımlarına yapışık
olabileceği gibi yüzer halde de olabilir. Bu kural bütün araç çubukları için geçerlidir.
Satır sayısı ayarlanabilir. Ctrl+9 tuş birleşimi ile komut satırı penceresi kapatılıp
açılabilir.
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Resim 1.29: Komut satırı penceresi

1.7. Text Window (Yazı Penceresi)
Komut satırına yazılan komutlar onaylandıktan sonra yukarıda pencere içerisinde
bulunmaktadır. Yandaki kaydırma çubuğu kullanılarak istendiğinde geçmiş komutlar
görülebilir. F2 tuşu ile metin (Text) penceresi açılabilir (Resim 1.30).

Resim 1.30: Komut satırı penceresinde metin penceresi

1.8. Durum Çubuğu
Ekranın en altındaki çubuktur. Sol tarafında koordinat sayacı vardır, imlecin hareketine
göre şekil değiştirir. Diğer tarafta ise Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, OtrackLwt, Model
çizim yardımcıları vardır. Bunların üzerine bir kez tıklandığında açılır, tekrar tıklandığında
kapanır. Ayrıca işlev tuşları yardımı ile de açılıp kapanabilir.

Resim 1.31: Durum çubuğu
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İşlev (Fonksiyon) Tuşlarını Kullanma
Fonksiyon tuşları çizime yardımcı tuşlardır. Birçoğu durum çubuğunda bulunur.
Esc: Komut iptalinde kullanılır. Mevcut komutu iptal eder.
F1: Yardım (Help) kutusunu açar.
F2: Yazı-metin penceresi (AutoCAD Text Window) açık/kapalı.
F3: Nesne kenetleme veya obje yakalama (Osnap) açık/kapalı.
F4: Tablet açık/kapalı.
F5: İzometrik çizimlerde kullanılan izoplane’in yönlerini değiştirir (top/right/left).
F6: Durum çubuğunun solundaki kordinatları (coords) açıp kapar.
F7: Izgara (Grid) açık/kapalı.
F8: Diklik modu (Ortho) (sadece dikey ve yatay olarak çizim yapılır) açık/kapalı.
F9: Sekme (Snap) açık/kapalı.
F10: Polar’ı (belirlenen açılarda imleçin takılması) açar veya kapar.
F11: Nesne kenetleme izlemesi (Object Snap Tracking) açık/kapalı.

1.9. AutoCAD’de Mimari Proje çizimleri
1.9.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları binanın eni, boyu, dış ölçülendirme ve aks çizgileri dikkate alınarak
belirlenir. Sınırları belirlerken “limits” komutuna girilir ve boyutları yazılarak “zoom enter all
enter” tuşlarına basılarak boyut, programda tanımlanmış olur.

1.9.2. Katman Ayarları
Ekranda çizilen çizgilerin hangi elemana ait olduklarını, rengini, çizgi tipini, açılıp
kapatılmalarını, kilitlenmelerini veya kilidin kaldırılmasını kısacası çizimin kontrol altında
tutulmasını sağlar.
Örneğin; katman ismi duvar, rengi magenta, çizgi tipi sürekli(continuous), katman ismi
aks, rengi kırmızı (red), çizgi tipi noktalı kesik çizgi (dashdot 2) gibi isimlendirilerek
katmanlar oluşturulmalıdır. Katman ayarları yapılırken renk sırasının kalem kalınlığı olarak
alınması tavsiye edilir.
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Resim 1.32: Katman ayarlarını oluşturmak

1.9.3. Aks Çizimleri
Akslar binanın taşıyıcı elemanlarının yerleştirilmesi açısından önemlidir. Yani düşey
taşıyıcı olan kolonların yerleştirilmesi akslar üzerinde gerçekleştirilir.
Çizilecek olan zemin kat planında akslar aralıklarına göre gerekli komutlarla yapılır.
Önce çizim sınırları belirlenmiş olan sayfada dikey ve yatay çizgiler (line komutu) çizilir.
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Şekil 1.5: Aks çizim
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Daha sonra da aks aralık mesafelerine
akslartamamlanır (Offset komutu).

göre kopyalama

işlemi

yapılarak

Aks, kolon-perde, duvar, sıva, kapı-pencere, iç ve dış merdiven, baca, balkon-teras,
asansör, tretuvar elemanları çizim programında gerçek ölçüleri esas alınarak çizilir. Mahal
bilgileri, pafta bilgileri, ölçülendirme yazıları 1/50 ölçeğe uygun olacak şekilde ayarlanır.
Örnek:
2’lik şablonla yazı yazmak istediğimizde 2x0,50=10
3’lük şablonla yazı yazmak istediğimizde 3x0,50=15
5’lük şablonla yazı yazmak istediğimizde 5x0,50=25
7’lik şablonla yazı yazmak istediğimizde 7x0,50=35

1.9.4. Kolon Çizim
Betonarme binalarda kolonlar arası mesafe 6-7 m’yi bulabilir. Ancak çelik projelerde
bu mesafe daha çok artırılabilir. Yani 8-12 metre arasında kolonlar yerleştirilebilir. Kolon
kesitleri binanın taşıyacağı yüke göre doğru orantılı olarak değişir.
Kolonlar yerleştirilirken aksların kesiştiği merkez noktalar veya kesişen köşe noktalar
dikkate alınır. Kolonlar yerleştirilirken binanın rijitliğinin tam olarak sağlanması istenir.
Bunun için kolonların aynı eksen üzerinde olması gerekir.
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Şekil 1.6: Kolonların yerleştirilmesi
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1.9.5. Duvar Çizimi
Duvarlar, çelik ve betonarme projelerde genellikle taşıyıcı olmazlar. Mekânları
birbirinden ayırmak ve bağımsız bölümler oluşturmak için yapılırlar. Genellikle tuğla, ytong,
gibi kâgir malzemeler kullanılır. Kolonlar usulüne uygun yerleştirildikten sonra duvar çelik
projelerde ihtiyaca göre yerleştirilebilir. Ancak çok katlı projelerde duvarların simetrik olması
statik hesaplar ve deprem açısından son derece önemlidir.
Duvar kalınlıkları genellikle dışa gelen yüzeylerde 20 cm, içe gelen yüzeylerde 10 cm
olarak uygulanır. (Bu işlemi yaparken line, offset, trim, fillet komutlarını kullanacağız).
Duvar çizimine başlamadan önce aks layerlarını kapamamız, çizim yaparken
işimizikolaylaştıracaktır. Aynı zamanda duvarlarımızı çizerken bacalarımızın da yerlerini
tayin edipçizmemiz gerekir. Bacaları tanzim ederken kirişlerin dar kenarının deprem
yönetmeliğinegöre 25 cm olarak düşünülmesi gerekmektedir. Balkon çizimleri de duvar
çizildikten sonra yapılır. Duvarlar çizilirken kapı ve pencere boşlukları dikkate alınmalı ve
boşluklarbırakılmalıdır. Genellikle kapı dişleri 10 cm kadar bırakılır. Tasarım yapılırken
aksidüşünülmemişse pencereler bulundukları mekânın ortasına gelecek şekil yerleştirilir.

Şekil 1.7: Duvarların çizilmesi
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1.9.6. Sıva Çizim
Projede duvarlar çizildikten sonra sıvanın gösterilmesi gerekmektedir. Sıva kalınlıkları
genellikle 2-3 cm arasındadır. Bu işlemi yaparken daha önce görmüş olduğunuz ofset, fillet,
extend ve trim komutlarını kullanacağız.

Şekil 1.8: Sıvaların çizilmesi
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2.0. Merdiven Dengelendirme
İmar yönetmeliğine göre asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16 m’den,
asansörlü binalarda 0.18 m’den fazla olamaz. Örnek binamız asansörlü bir bina olduğuna
göre en az 18 cm rıht yüksekliği almamız gerekmektedir.
Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a= rıht
yüksekliği, b= basamak genişliğidir.
Ancak bu genişlik 0.28 m’den az olamaz. Bu bilgilerden sonra zemin kat planımıza
yapacağımız merdiveni oluşturalım. Merdiveni oluştururken merdiven kova genişliğini 30 cm
olarak alacağız. Basamak genişliğini 30 cm ve merdiven kol genişliğini de 100 cm olarak
uygulayacağız.

Şekil 1.9 : İç merdiven

Şekil 1.10: Dış merdiven

2.1.Asansör Çizim
Zemin kotundan itibaren kat adedi 4'ten fazla olan yapılar ile bodrumda iskân edilen
katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara
hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da
asansör yapılır.
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Asansör kabininin dar kenarı 1.20 m ve alanı 1.80 metrekareden, kapı genişliği ise 0.90
m’den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az 1.20 m,
asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1.50 m olmalıdır.
Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu yönetmelikte belirtilen şekil
veölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz. Asansörün yapılması ve işletilmesi ile
ilgili hususlarda yukarıdaki hükümler de dikkate alınarak, 20.12.1995 tarihli ve 22499 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan "Asansör Yönetmeliği" ve “Türk Standartları Enstitüsü”
standartları hükümlerine uyulur.
Korkulukların; balkon ve teras etrafında, 5'ten fazla basamağı bulunan açık
merdivenlerde, kotu 0.90 m'den az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en
az 0.90 m yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak yapılması mecburidir.

Şekil 1.11: Asansör çizimi

2.2. Kapı ve Pencere Çizim
Bütün yapılarda; kapı yükseklikleri 2.10 m’den, kapı genişlikleri bina giriş kapılarında
ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda 1.50 m’den, kapıların çift kanatlı olması hâlinde bir
kanat 1.00 m’den, daire giriş kapılarında 1.00 m’den, diğer mahallerin kapılarında 0.90 m’den
az olamaz.
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Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak
bulunabilir. Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde özürlülerin hareketini,
yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
Pencere
boşluklarının
belirlenmesinde,
"Binalarda
Isı
Yalıtımı
Yönetmeliği"hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur.

Şekil 1. 12: Kapı detayları
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Şekil 1. 13: Pencere detayları
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Şekil 1.14: Planda pencere ve kapıların çizilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ 1

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen kat planını bilgisayarlı mimari çizim kurallarına uygun olarak çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 AutoCad yapılandırmasını yapınız.

 Lisanslı proğramınızı çalıştırıp kişisel
ayarlarınızı yapınız.

 Limits ayarlarınızı yapınız.

 Verilen çizimin boyutlarına uygun limits
ayarları yapınız.

 Katman ayarlarınızı yapınız.


 Kullanacağınız çizgi çeşidi kadar
katman seçerek renk, tip ve kalınlık
ayarlarını yapınız.

 Verilen kat planının çizimini yapınız.

 Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim
kurallarını uygulayınız.
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Şekil 1.15: Uygulama faaliyeti-1 (Kat planı)

33

KONTROL LİSTESİ

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

Evet

Hayir

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?
2. AutoCad yapılandırmasını yapınız mı?
3. Limits ayarlarınızı yaptınız mı?
4. Katman ayarlarınızı yapınız mı?
5. Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim kurallarını
uyguladınız 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
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Model düzleminde UCS ikonunun (koordinat sisteminin orijin noktası) bulunduğu yer
…,…. noktasıdır
2.
…… .. tuşu Yardım (Help) kutusunu açar.
3.
……. tuşu diklik modu (Ortho) (sadece dikey ve yatay olarak çizim yapılır) açık/kapalı
konuma getirir.
4.
Betonarme binalarda kolonlar arası mesafe .…-…. m’yi bulabilir.
5.
Bütün yapılarda; kapı yükseklikleri …….. m’den, az olamaz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.
7.

8.
9.

10.

( )Kapı genişlikleri bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda
1.50 m’den az olamaz.
( )Zemin kotundan itibaren kat adedi 4'ten fazla olan yapılar ile bodrumda iskân edilen
katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm
katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur.
( )Asansör kabininin dar kenarı 1.20 m ve alanı 1.80 metrekareden, kapı genişliği ise
0.90 m’den az olamaz.
( )İmar yönetmeliğine göre asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16
m’den, asansörlü binalarda 0.18 m’den fazla olamaz.
( )Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a=Kat
yüksekliği, b= basamak sayısını ifade eder.

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 faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, AutoCAD’de
üzerinde donatı yerleşim planı ölçeğine uygun çizebilecektir.

mimari

plan

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:


Donatı yerleşim planları çiziminde donatı seçimi neye göre belirlenir?
Araştırınız.



Önceden AutoCAD’de çizilmiş donatıların yerleşim planları örnekleri edinin ve
inceleyin.

2. AUTOCAD’DE DONATILARIN
YERLEŞİM PLANLARININ ÇİZİMİ
2.1.Autocad’ De Donatı Sembolleri
AutoCAD’de çizilmiş planları tefrişini yapmak için programın kurulumu esnasında
otamatik olarak Program files içinde konumlanan AutoCAD dosyasındaki donatı sembollerini
kullanabiliriz.
AutoCAD 2007 programında donatı sembollerine aşağıda belirtilen yolla ulaşılabilir.
(AutoCAD programı açık iken kayıtlı bir dosyayı açma yöntemi ile):
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File→Open→ Bilgisayarım→C→Program files→ AutoCAD 2007→Sample→Design
Center

Resim 2.1:Donatı sembolleri

Design Center dosyası içinde ihtiyaç duyulan her mahal için (mutfak, banyo, wc, yatak
odası, oturma ve çocuk odaları, salon vb.) donatı sembolleri bulunmaktadır.
Yatak odası, oturma odası, çocuk odaları, salon gibi mahallere donatı yerleştirmesi
yapmak istersek ‘Home-Space Planner’ dosyası açılır.
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Resim 2.2: Mahal için donatı sembolleri



Çalışma sayfamız ile birlikte açılan bu sayfadan herhangi bir donatı (Yatak)
seçilir, farenin sağ tuşuna basılarak menüden copy seçeneği seçilir ve donatı
kopyalanmış olur.

Resim 2.3: Donatı merkezinden donatının seçimi ve kopyalanması
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Resim 2.4: Donatı merkezinden kopyalanan donatının yapıştırılması



Çalışma sayfamız üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak menüden paste
seçeneği seçilir ve donatı istenilen noktaya yapıştırılır.

AutoCAD programı içindeki semboller donatı yerleşim planımız için yetersiz kalırsa,
kendi çizdiğimiz ya da temin ettiğimiz donatı sembollerini kullanabiliriz.

2.2.Donatı Yerleşim Prensipleri
İnsanlar yaşantılarını çeşitli mekânlar içinde geçirirler. Bu mekânlar, yapılış amaçlarına
uygun olmalı, kullanıcı isteklerine cevap vermeli ve onlara gerekli konfor düzeyini
sağlamalıdır. Mekâna anlam veren mobilyalardır. Aksi halde mekân boş bir alandan öteye
gitmez. Mobilyalar ile bu mekân bir yatak odası, mutfak, banyo, yemek odası, çocuk odası
şeklinde anlam kazanır. Mekân içindeki donatı elemanları, kişi ihtiyaç ve eylemlerine göre
kurulmalıdır. Duvar kolon, kapı, pencere gibi yapı elemanları kadar, donatı, aksesuar gibi
mekânsal elemanlar da mekân oluşturmada çok etkili rol oynar.
Bir iç mekânıtamamlayan içindeki mobilyalardır. Seçilen mobilyalar, mekânın
yapısına, tarihine ve özelliklerine uygun olmalıdır.
Mekânın kullanışlı olabilmesi için tüm yapısal konforların yanı sıra mobilya-mekân
ilişkisi iyi kurulmalıdır. Yaşama alanları (mekânlar), kullanan kişiler tarafından dekore edilip
o mekânın konforlu ve yaşanır hale getirilmesi kullanıcı kontrolündedir. Mekân ne kadar iyi
düzenlenirse o derecede kullanışlı olur.
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Mobilyaların mekân içerisine yerleştirilmeleri iki amaca yöneliktir. Bunlardan birincisi
fonksiyonel amaca yönelik, diğeri de estetik amaca yöneliktir. Her ikisinde de mobilya-mekân
ilişkisi iyi kurulmalıdır.
Donatıların yerleştirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.










Seçilen donatı ebatları mekânın ebetları ile uyumlu olmalı.
Seçilen donatı fonksiyonları mekânın özellikleri ile uyumlu olmalı.
Donatılar yerleştirilirken biribirine temas etmemeli, yeterli mesafe bırakılmalı.
Donatılar yerleştirilirken yapı elemanlarına temas etmemeli, donatının özelliğine
göre minimum 5 cm mesafe bırakılmalı.
Donatılar arasından geçmek gerekiyorsa, donatının özelliğine göre yeterli mesafe
bırakılmalı.
Üzerine oturulan donatılar yerleştirilirken oturan insan ölçüleri dikkate alınmalı.
Donatılar yerleştirilirken kapı ve pencere açılışlarını engellememelidir.
Donatılar yerleştirilme yönleri kullanım amacına uygun seçilmelidir.
Donatılar yerleştirilirken tesisat elemanlarının konumları (elektrik, su ve
iklimlendirme) dikkate alınmalı.

2.3.Donatı Düzenlemesi İle Mimari Hataları En Aza İndirilmesi
Bina inşa edilirken meydana gelen mimari hatalar iç dekorasyonuda olumsuz
etkilemektedir. Bu hatalar;

Merdiven giriş ve çıkışları,

Kapıların bulunduğu yerler,

Kapıların açılış yönleri,

Balkonu olmadığı halde konulan balkon kapıları,

Pencere yükseklikleri,

Amaçsız bırakılmış boş alanlar,

Perde payları,

Soba bacalarının bırakılmaması,

İklimlendirme için uygun alanlar ve alt yapının olmayışı,

Tesisatların döşenmesinde iç mimarla iş birliği yapılmaması sonucu eksik
uygulamaların oluşu,

Banyo havalndırmalarının olmamayışı…v.s dir.
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Resim 2.1: Mimari hatalar

Bu tür hatalar, iç mimari uygulamalar ile en aza indirilmelidir. Merdiven ve kapı
yerlerinin değiştirilmesi, boş alanların yeniden yapılandırılması gibi uygulamalarda binanın
statik yapısını korumak için inşaat mühendisi ve mimarlar ile iş birliği yapılmalıdır.
Tesisattaki değişikliklerin yapılması ve yapılandırılmasında ilgili tesisat mühendeslikleri ile
işbirliği yapılamsı gerekir.

2.4.Yerleşim Alanının En İyi Şekilde Kullanılması
Yerleşim alanlarının en iyi şekilde kullanılması ile ilgili 2.2’ tekrar inceleyip
bilgilerinizi kontrol ediniz.

2.5. Planlar Üzerinde Ölçülendirme
Plan üzerinde yapılan ölçülendirmeler üç kısma ayrılır:




Çizgisel ölçülendirme
Kotlu ölçülendirme
Yapı elemanları (Kapı, pencere, merdiven vb.) ölçüleri
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Şekil 2.1: Planların üzerinde ölçülendirme

AutoCAD 2007 programında donatı sembollerine aşağıda belirtilen yolla ulaşılabilir.
AutoCAD 2007 programında ölçülendirme komutları Dimension menüsü altındadır.
Çizgisel, açısal, yay, çap, yarıçap vb. ölçülendirme seçenekleri bulunmaktadır.


Plan üzerinde yapılan çizgisel ölçülendirme iç ve dış ölçülendirme olarak ikiye
ayrılır.

Planlarda Çizgisel İç Ölçülendirme: Çizilen planının dış boyut çizgileri ile
gösterilemeyen plan içindeki boyutlar, iç boyut çizgileri ile gösterilir. Bu çizgiler plan paftası
kenarına hem yatay hem de düşey dikey yönlerde olmak üzere, planı boydan boya kat edecek
şekilde çizilir. Çizginin kesmiş olduğu plana ait kenarlar işaretlenir ve çizginin üstüne
boyutlar yazılır. Her boyut yazısı, ait olduğu işaretli iki nokta arasını belirtecek şekilde yazılır.
Planlarda Çizgisel Dış Ölçülendirme: Bir yapı planında, yapı cepheleri ve üstündeki
boşluk, çıkıntı, girinti, kolon eksenleri gibi kısımların boyutlarını vermek için dış boyut
çizgileri kullanılır. Bunlar planın dışında olmak üzere, yapının dört cephesi için ayrı ayrı
çizilir. Üzerine de ait olduğu boyutlar yazılır.

Kotlu ölçülendirme
Mahaller ve yapı elemanları arasındaki yükseklik farkları aşağıdaki şekilde gösterilir.
Ölçülendirilen kısım toprak seviyesinin altında ise (-) işareti ile toprak seviyesinin üstünde ise
(+) işareti ile birlikte yazılır.
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Yapı elemanları (Kapı, pencere, merdiven vb.) ölçüleri
Kapı ve pencerelerin ölçüleri aşağıdaki şekilde gösterilir. Üstteki ölçü genişlik alttaki
ölçü yükseklik değerlerini vermektedir. Aynı ölçüye sahip kapı ve pencereler aynı harf rakam
kombinasyonu ile belirtilir.

Şekil 2.2: Kapı ve pencere ölçülendirme

Merdiven ölçülendirmesinde çizgisel ölçülendirmenin yanı sıra çıkış hattı
doğrultusunda numaralandırma yapılır. Ayrıca merdiven üzerine bilgileri yazılır. Aşağıda
verilen örnekte merdiven bilgisi M = 16 X17 / 30 olarak verilmiştir.
Burada;
M: Merdiven
16:Rıht sayısı
17:Rıht yüksekliği
30:Basamak genişliğidir.
Merdiven = Rıht sayısı X Rıht yüksekliği / Basamak genişliğidir.

43

Şekil 2.3: Merdiven ölçülendirme

2.6. Cephe, Kesit Ve Detayların Belirlenmesi
Aşağıda verilen taslak yerleşim planı üzerinde olduğu gibi yatak odası bölümünün
cepheleri ve yönleri A-B-C-D şeklinde harfler verilerek belirlenir.
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Şekil 2.4: Yerleşim planı üzerinde cephe yerlerinin belirlenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen kat planı için donatı yerleşim planını çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI
 Mekânın fonksiyonlarını inceleyiniz.

ÖNERİLER
 Mekânın kullanım amaçlarına göre
işlevlerini belirleyebilirsiniz.

 Kullanılacak donatıların
fonksiyonlarının, mekân fonksiyonları
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.

 Seçilecek donatıların mekân işlevleri ile
uyumluluğun dikkat ediniz.

 Seçilen donatı ebatları mekânın ebetları
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz

 Mekân ebatlarını dikkate alarak donatı
ebatlarını belirleyin.

 Üzerine oturulan donatılar
yerleştirilirken oturan insan ölçülerini
dikkate alınız.
 Donatılar yerleştirilirken tesisat
elemanlarının konumları dikkate alınız.


 Oturan insan ölçüleri ile ilgili
(Ergonomik) bilgilerinizi gözden
geçiriniz.
 Tesisat elemanlarının yerlerini
belirleyiniz.
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Şekil 2.5: Uygulama faaliyeti 2
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kat planını çizimi için katman ayarları yaptınız mı?
2. Kat planını çizimi için limits ayarları yaptınız mı?
3. Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim kurallarını
uyguladınız mı?
4. Kat planını çizdiniz mi?
5. Donatı yerleşim planını çizim prensiplerini gözden geçirdiniz
mi?
6. Donatı yerleşim planını çizdiniz mi?
7. Proje bilgilerini 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

).Seçilen donatı ebatları mekânın ebetlarından çok duvar renkleri ile uyumlu

olmalıdır.
2.

( ).Seçilen donatı fonksiyonları mekânın özellikleri ile uyumlu olmalı.

3.

( ).Donatılar yerleştirilirken biribirine temas etmeli.

4.

( ).Donatılar arasından geçmek gerekiyorsa, en az 150 cm mesafe bırakılmalı.

5.

( ).Üzerine oturulan donatılar yerleştirilirken oturan insan ölçüleri dikkate alınmalı.

6.

( ).Donatılar yerleştirilirken kapı ve pencere açılışlarını engellememelidir.

7.

( ).Donatılar yerleştirilme yönleri güneye bakmalı.

8.

( ).Donatılar yerleştirilirken tesisat elemanlaının konumları (elektrik, su ve
iklimlendirme) dikkate alınmalı.

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.

49

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında,
çizebilecektir.

AutoCAD’ de cephe görünüşlerini ölçeğine uygun

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenciler, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:




Değişik mimari donatı yerleşim planlarını inceleyin.

Örnek donatı cephe görünüş çizimlerini araştırın.

3. AUTOCAD’DE CEPHE GÖRÜNÜŞLERİN
ÇİZİMİ
3.1. Çizimi Yapılacak Cepheleri Belirleme Ve Harflendirme
Cephelerin tespiti yapılırken, cephe görünüşleri çizilecek donatıların, cephenin bakış
açısı kapsamında olmasına dikkat edilir. Cephe çizimlerinde gösterilmesi gereken ayrıntılar
ise cepheye bakış açısı genişletilir veya daraltılabilir. Çizimi yapılacak yüzeye yaklaşıldıkça
görüş alanı azalır, uzaklaştıkça artar.
Cephe çizimi yapılacak bütün donatıların ölçüleri yerleşim planı üzerinden (genişlik ve
derinlik) alınır. Yükseklikleri ve diğer ölçüler ise donatı net resmi üzerinden alınır. Cephe
çizimlerine başlamadan önce tüm veriler elde hazır bulundurulmalıdır.
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Şekil 3.1: Çizimi yapılacak cepheleri belirleme ve harflendirme

3.1.1Autocad’ De Cephe Görünüşleri Çizme
Cephe Görünüşleri Çiziminde İş Sırası









Bilgisayar ve çizim programı çizim için hazırlanır.
AutoCAD’ de gerekli ayarlar yapılır.
Cephe görünüşleri çizilecek projenin kat planı dosyası açılır.
Kat planı üzerinden taşıma yöntemi ile yapı elamanları çizilir.
Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisi çizilip ölçülendirmeler yapılır.
Çizilen cephe görünüşünün donatımı yapılır.
Taramalar yapılır.
İşin son kontrolü yapılır.
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Şekil 3.2: Cephe görünüşü çıkarılacak donatı yerleşim planı

Şekil 3.3: A Cephesinin görünüş çizimi
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Şekil 3.4: Cephe görünüşü çıkarılacak donatı yerleşim planı

Şekil 3.5: B Cephesinin görünüş çizimi
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3.1.2. Yazı Normuna Uygun Cephe Ölçek Ve Adlarını Yazma
Çizimi yapılan cephenin hangi bakış doğrultusunda olduğu harfle ve ölçeği şeklin
altına, şeklin ölçeğine uygun oranda ve ortalayacak şekilde dik norm yazı ile yazılır.

Resim 3.1: Bilgisayarlı çizim programında yazı normunun ayarlanması

Şekil 3.6: Yazı normuna uygun cephe adının ve ölçeğin yazılması

54

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ–3
Aşağıda verilen donatı yerleşim planı doğrultusunda A-A kesit yönünde bakarak
A cephesini çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Katman ayarları yapınız.

 Layers araç çubuğunu kullanınız.

 Limits ayarları yapınız.

 Komut satırına limits yazarak çizim
limitlerini belirleyiniz.

 Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim
kurallarını uygulayınız.

 Mimari proje çizim kurallarını gözden
geçiriniz ve bilgisayarda çizim
komutlarını uygulayınız.

 Donatı yerleşim planını çiziniz.

 Donatı yerleşim prensplerine uygun
çiziniz.

 Cephe çizimini yapınız.

 Donatı yerleşim planı üzerinden taşıma
çizgileri kullanarak çiziniz.

 Cephe ismini ve ölçeğini yazınız.

 Norm yazı kurallarını uygulayınız.
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Şekil 3.7: Uygulama faaliyeti-3
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Katman ayarlarını yaptınız mı?
2. Limits ayarlarını yaptınız mı?
3. Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim kurallarını uyguladınız
mı?
4. Donatı yerleşim planını çizdiniz mi?
5. Cephe çizimini yaptınız mı?
6. Cephe ismini ve ölçeğini 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…).Cephelerin tespiti yapılırken, cephe görünüşleri çizilecek donatıların, cephenin
bakış açısı kapsamında olmasına dikkat edilir.

2.

(…).Çizimi yapılacak yüzeye yaklaşıldıkça görüş alanı artar, uzaklaştıkça azalır.

3.

(…).Cephe çizimi yapılacak bütün donatıların genişlik ve derinlik ölçüleri yerleşim
planı üzerinden alınır.

4.

(…).Çephe çizimleri donatı yerleşim planları üzerinden taşıma çizgileri kullanarak
çizilir.

5.

(…).Cephe çizimlerinde cephe ölçeği 1/30 olarak yazılır.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, AutoCAD’ de kesit çizimlerini ölçeğine uygun
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenciler, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır:


Değişik mimari donatı yerleşim planlarını inceleyin.



Örnek donatı cephe görünüş çizimlerini araştırın.

4. AUTOCAD’DE MOBİLYA
DÜZENLEMELERİNDE KESİTLER
4.1. Uygulama özellikler
Kesitler çizgisi düz doğrultuda, ayrıntıları gösterecek şekilde alınabileceği gibi
gerektiğinde kademeli ve kısmi kesit olarakta alınabilir. Aşağıdaki şekilde kesit çizgisi düz
doğrultuda alınıp donatıları en iyi şekilde ifade etmektedir.
Kesit alma uygulamalarını yaparken ölçekli kesit-detay çizimleri modülünden
faydalanabilirsiniz.
Bilgisayar destekli çizim program ile donatı yerleşim planı üzerinde kesit yeri belirlenip
çizildikten sonra plan üzerinden taşıma çizgileri kullanarak istenilen kesit görünüş çizilmiş
olunur. Bu aşamada donatıların standart ölçülerini gözden geçiriniz.
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Şekil 4.1: Kesit alma

A_A KESİTİ ÖLÇEK :1/10
Şekil 4.2: Dontı yerleşim planı üzerinde alınan kesitin çizimi

4.1.1 Çizimde Dikkat Edilecek Hususlar
Kesitlerin gösterilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır;







Her bloktan en az iki kesit çizilecek şekilde kesit yeri ayarlanır.
Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi
verecek şekilde geçirilir. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır.
Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
Yapının durumuna uygun kesit çeşidi seçilir. ( Tam, yarım, kısmi, kademeli
gibi.)
Kesit düzlemleri üzerine bakış yönünü gösteren oklar çizilir.
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Kesitler A-A, B-B şeklinde harfler verilerek belirtilir.
Kesitler, cephe kesitlerde 1/10 mimari kesitlerde1:50 ölçeğinde çizilir.
Kesitlerin iç yapılarını, malzeme farklılıklarını ifade etmek için sürekli- ince,
kesik ince çizgiler kullanılmalıdır.
Kesitlerde, tarama ve kısmi kesit çizimlerinde serbest el çizgileride
kullanılmalıdır.
Cisimlerin kesilen yüzeylerinde, yakınlık ifade etmek ve çizimle kesit ifadesini
güçlendirmek için sürekli-kalın çizgi kullanılmalıdır.
Kesme düzleminin değdiği yerlerde kesit taraması, diğer kısımlarda ise
yüzeylerin görünüş taraması yapılmalıdır.
Tarama çizgileri, kesit çevre çizgilerinden taşırılmadan çizilmelidir.
Bir bütün olarak kesilen cismin kesit yüzeyinin tamamı tarandığı gibi aynı
malzemeden oluşan kesit yüzeyinde zamanı ve çizimi azaltmak için sadece belirli
kısımları taranmalıdır.( Tam tarama veya kısmi tarama )
Kesit taramaları kesitlerin iç yapılarını, malzeme farklılıklarını ifade edecek
şekilde yapılmalıdır.
Kesitlerde malzemelere ait semboller, çizimlerin okunmasını kolaylaştımak için
taramalar ile net ifade edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen mimari yerleşim planı doğrultusunda A-A kesit yönünde bakarak
istenilen kesiti çiziniz.

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Katman ayarları yapınız.

 Layers araç çubuğunu kullanınız.

 Limits ayarları yapınız.

 Komut satırına limits yazarak çizim
limitlerini belirleyiniz.

 Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim
kurallarını uygulayarak projeyi çiziniz.

 Mimari proje çizim kurallarını gözden
geçiriniz ve Bilgisayarda çizim
komutlarını uygulayınız.

 Çizilen proje üzerinde kesit yerini
belirleyip çiziniz.

 Kesiti en iyi ifade edecek yeri seçiniz

 Kesiti harfle ifade ediniz.

 Norm yazı kurallarını uygulayınız

 İstenilen kesiti çiziniz.

 Mimari yerleşim planı üzerinden taşıma
çizgilerinde faydalanarak çiziniz.

 Kesit ismini ve ölçeğini yazınız.

 Norm yazı kurallarını uygulayınız.
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Şekil 4.3: Uygulama faaliyeti-4 (Zemin Kat Planı)
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Şekil 4.4: Uygulama faaliyeti-4 (Normal Kat Planı)
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Şekil 4.5: Uygulama faaliyeti-4 (C-C Kesiti)
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Şekil 4.6: Uygulama faaliyeti-4 (E-E Kesiti)
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Katman ayarları yaptınız mı?
2. Limits ayarları yaptınız mı?
3. Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim kurallarını uygulayarak
projeyi çizdiniz mi?
4. Çizilen proje üzerinde kesit yerini belirleyip çizdiniz mi?
5. Kesiti harfle ifade ettiniz mi?
6. İstenilen kesiti çizdiniz mi?
7. Kesit ismini ve ölçeğini 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…).Kesit yerleri belirlenirken ayrıntılara fazla dikkat edilmez.

2.

(…).Kesit çizgisi sürekli kalın çizgi ile gösterilir.

3.

(…).Kesitler <A-A> , <B-B> v.b. kesiti şeklinde harflerle ifade edilir.

4.

(…).Kademeli kesit, kesit türlerinden biridir.

5.

(…).Mimari kesitler 1/75 ölçeğinde çizilir.

6.

(…).Cephe kesitler 1/10 ölçeğinde çizilir.

7.

(…).Mimari kesitler alınırken her blokta en az iki kesit yeri ayarlanır.

8.

(…).Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılmaz.

9.

(…).Kesit düzlemleri üzerine bakış yönünü gösteren oklar çizilir.

10.

(…).Kesme düzleminin değdiği yerlerde kesit taraması, diğer kısımlarda ise yüzeylerin
görünüş taraması yapılmalıdır.

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında,
yapabilecektir.

AutoCAD’ de detay çizimlerini ölçeğine uygun

ARAŞTIRMA
Sevgili öğrenciler, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar
şunlardır.


Değişik mimari ve donatı yerleşim planlarını inceleyin.



Örnek donatı detay çizimlerini araştırın.

5. AUTOCAD’DE MOBİLYA
DÜZENLEMELERİNDE KESİTLER
5.1.1 Uygulama Özellikleri
Detaylar; projeyi uygulayacak teknik elemanlar için son başvurulacak resimlerdir. Bu
nedenle detaylarda her türlü ayrıntı belirtilir ve ölçülendirme tam ve eksiksiz olarak verilir.
1.50 ölçekli mimari projelerde yapının, yapı elemanlarının ayrıntılarını projenin ölçeğinden
dolayı tam olarak vermek mümkün değlidir. Yapıyı yapan usta ve işçilere yapının oluşumu
(imalatı ) için detay resimlerine ve yapının tüm imalat ayrıntılarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle
özellikle imalat aşamasında detay resimleri çok önem arz etmektedir.
Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri çizilir. Kesitler üzerinde çizilmesi gereken
farklı detaylar çember içine alınıp harf veya rakamla belirlenir (A, B, C ….. detayı şeklinde).
Kapı ve pencere detayları 1:1 veya 1:2 ölçeğinde, diğer detaylar 1:5, 1:10 veya 1:20 ölçeğinde
çizilir.
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Bir yapının projeleri hazırlanırken şu detay resimleri çizilir:

Kapı detayı

Pencere detayı

Sistem detayı

Merdiven detayı

Şekil 5.1: Kapı detaylarının belirtilmesi
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A

Şekil 5.2: Pencere detaylarının belirtilmesi

Şekil 5.3: Limonluk kirişinin sahanlık kirişine oturtulmasının detayı
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Şekil 5.4: Merdivenlerde lambalı kinişli bağlantı deta



Çizimde Dikkat Edilecek Hususlar

Detayların gösterilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır;





Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri üzerinde çizilmesi gereken
farklıdetaylar çember içine alınır.
Çember içine alınan detay yerleri harf veya rakamlarla kodlanır ( A, B, C,
D,detayı veya 1, 2, 3, 4, … nolu detay şeklinde ).
Kapı, pencere, sistem veya merdiven detayı olduğu belirtilir.
Detaylar 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 ölçeğinde çizilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen mimari yerleşim planı doğrultusunda istenilen pencere detayını çiziniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Katman ayarları yapınız.

 Layers araç çubuğunu kullanınız.

 Limits ayarları yapınız.

 Komut satırına limits yazarak çizim
limitlerini belirleyiniz.

 Bilgisayarlı çizim ve Mimari proje çizim
kurallarını uygulayarak projeyi çiziniz.


 Mimari proje çizim kurallarını gözden
geçiriniz ve bilgisayarda çizim
komutlarını uygulayınız.

 Çizilen proje üzerinde detay yerini
belirleyip çiziniz.

 İstenilen ayrıntıyı en iyi ifade edecek
yeri seçiniz.

 Detayı harfle ifade ediniz.

 Norm yazı kurallarını uygulayınız.

 İstenilen detayı çiziniz.

 Mimari yerleşim planı üzerindeki ölçü
ve bilgilerden faydalanarak çiziniz.

 Detay ismini ve ölçeğini yazınız.

 Norm yazı kurallarını uygulayınız.
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Şekil 5.5: Uygulama faaliyeti-5 (Kolon, kiriş,duvar detayı yerinin belirlenmesi)

Şekil 5.6: Uygulama faaliyeti-5 (Kolon, kiriş, duvar detayı)
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Katman ayarları yaptınız mı?
2. Limits ayarları yaptınız mı?
3. Bilgisayarlı çizim ve mimari proje çizim kurallarını uygulayarak
projeyi çizdiniz mi?
4. Çizilen proje üzerinde kesit yerini belirleyip çizdiniz mi?
5. Kesiti harfle ifade ettiniz mi?
6. İstenilen kesiti çizdiniz mi?
7. Kesit ismini ve ölçeğini 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
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…).Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri üzerinde çizilmesi gereken farklı

2.

detaylar çember içine alınır.

3.

(…).Detaylarda ölçülendirmeye gerek yoktur.

4.

(…).Detaylar; projeyi uygulayacak teknik elemanlar için son başvurulacak resimleridir.

5.

(…)Detaylar 1.100, 1.200 ölçeğinde çizilir.

6.

(…)Detaylar; kapı, pencere, sistem veya merdiven detayı olmak üzere dört gruba
ayrılır.

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
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Model düzleminde UCS ikonunun (koordinat sisteminin orijin noktası) bulunduğu yer
……,… noktasıdır.

2.

….. ….. tuşu yardım (Help) kutusunu açar.

3.

……. tuşu diklik modu (Ortho) (sadece dikey ve yatay olarak çizim yapılır) açık/kapalı
konuma getirir.

4.

Betonarme binalarda kolonlar arası mesafe …….-…..…. m’yi bulabilir.

5.

Bütün yapılarda; kapı yükseklikleri …… m’den, az olamaz.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

(…).Kapı genişlikleri bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda
1.50 m’den az olamaz.

7.

(…).Zemin kotundan itibaren kat adedi 4'ten fazla olan yapılar ile bodrumda iskân
edilen katlarla birlikte 5 ve daha fazla katlı yapılarda bodrumdan başlayan ve giriş dahil
tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur.

8.

(…).Asansör kabininin dar kenarı 1.20 m ve alanı 1.80 metrekareden, kapı genişliği ise
0.90 m’den az olamaz.

9.

(…).İmar yönetmeliğine göre asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği 0.16
m’den, asansörlü binalarda 0.18 m’den fazla olamaz.

10.

(…).Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a=Kat

11.

Yüksekliği, b= basamak sayısını ifade eder.

12.

(…).Seçilen donatı ebatları mekânın ebatlarından çok duvar renkleri ile uyumlu
olmalıdır.
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13.

(…).Seçilen donatı fonksiyonları mekânın özellikleri ile uyumlu olmalı.

14.

(…).Donatılar yerleştirilirken biribirine temas etmeli.

15.

(…).Donatılar arasından geçmek gerekiyorsa, en az 150 cm mesafe bırakılmalı.

16.

(…).Üzerine oturulan donatılar yerleştirilirken oturan insan ölçüleri dikkate alınmalı.

17.

(…).Donatılar yerleştirilirken kapı ve pencere açılışlarını engellememelidir.

18.

(…).Donatılar yerleştirilme yönleri güneye bakmalı.

19.

(…).Donatılar yerleştirilirken tesisat elemanlaının konumları (elektrik, su ve
iklimlendirme) dikkate alınmalı.

20.

(…).Cephelerin tespiti yapılırken, cephe görünüşleri çizilecek donatıların, cephenin
bakış açısı kapsamında olmasına dikkat edilir.

21.

(…).Çizimi yapılacak yüzeye yaklaşıldıkça görüş alanı artar, uzaklaştıkça azalır.

22.

(…).Cephe çizimi yapılacak bütün donatıların genişlik ve derinlik ölçüleri yerleşim
planı üzerinden alınır.

23.

(…).Çephe çizimleri donatı yerleşim planları üzerinden taşıma çizgileri kullanarak
çizilir.

24.

(…).Cephe çizimlerinde cephe ölçeği 1/30 olarak yazılır.

25.

(…).Kesit yerleri belirlenirken fazla ayrıntılara dikkat edilmez.

26.

(…).Kesit çizgisi sürekli kalın çizgi le gösterilir

27.

(…).Kesitler <A-A> , <B-B> v.b. kesiti şeklinde harflerle ifade edili.

28.

(…).Kademili kesit, kesit türlerinden biridir.

29.

(…).Mimari kesitler 1/75 ölçeğinde çizilir.

30.

(…).Cephe kesitler 1/10 ölçeğinde çizilir.

31.

(…).Mimari kesitler alınırken her blokta en az iki kesit yeri ayarlanır.

32.

(…).Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılmaz.
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33.

(…).Kesit düzlemleri üzerine bakış yönünü gösteren oklar çizilir.

34.

(…).Kesme düzleminin değdiği yerlerde kesit taraması, diğer kısımlarda ise yüzeylerin
görünüş taraması yapılmalıdır.

35.

(…).Yapı projelerinin yatay ve düşey kesitleri üzerinde çizilmesi gereken farklı

36.

(…).Detaylar çember içine alınır.

37.

(…).Detaylar 1.100, 1.200 ölçeğinde çizilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
MODÜL DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

12345678910-

0,0
F1
F8
6-7
2
D
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI
12345678-

Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
12345-

D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
12345678910-

Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
12345-

D
Y
Y
Y
D
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

12345678910-

0,0
F1
F8
6-7
2
D
D
D
D
Y

11121314151617181920-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
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D
D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
D

31
32
33
34
35

Y
D
D
D
Y

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


DİNÇEL Kemal, Zafer
Basımeviİstanbul, 1978.
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