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•

Modüller teknolojik geli melere paralel olarak, amaçlanan yeterli i
kazand rmak ko ulu ile e itim ö retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas
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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

543M00046

ALAN

Ah ap Teknolojisi

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Ah ap Teknolojisi Ortak Alan Dersi
Ah apta Ölçekler ve Ölçümlendirme
Ölçek ve ölçülendirme kurallar n kullanarak, i remini
kurallara uygun ölçülendirme ve ölçeklendirme yapmay
ö renme materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KO UL
YETERL K

40/32
Geometrik Çizimler ve Görünü Ç karma modüllerini
alm olmak.
Ölçekli ve ölçülendirmeli çizim yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sa lad nda bu modülle; standartlara ve
kurallara uygun olarak ölçekli ve ölçülendirmeli çizim
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1.
2.

E T M Ö RET M
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Proje veya resimdeki boyutlar ölçekli olarak
çizip okuyabileceksiniz
Çizdi iniz resmi standart na uygun olarak
ölçülendirebileceksiniz.

Teknolojik donan ml resimhane ortam sa lanmal d r.
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GR
GR
Sevgili Ö renci,
Ah ap teknolojisi alan , i levsel de erleri ile mekânlar n kullan l n , estetik de eriyle
de ya ad m z ve çal t m z mekânlar n s cak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini
sa lar. Bu alan, sanat ve tekni i birle tirerek ürünü ortaya ç kar r. Alanda ah ap ve ah ap
ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de
kullan lmaktad r.
Bu alan n sa lad istihdam olanaklar , mevcut ve potansiyel olarak sahip oldu u katma
de er yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir.
Ah ap teknolojisi alan , en eski meslekleri dal olarak bünyesinde toplar ve kendine has
teknik resim özellikleri bulunur. Di er mesleklerden farkl olarak alana ait TS 5602 say l A aç
leri Teknik Resmi Standart TSE taraf ndan belirlenmi olup ö renme faaliyelerine gerekli
at fta bulunularak standart n sizlere uygulat lmas sa lanacakt r.
Bu modülde çizmi oldu unuz resimlerin ve görünü lerin tam olarak anla labilmesi için
ölçülendirmenin önemini ö renerek, ölçülendirme kurallar n ve ölçülendirme uygulamalar n
yaparken, gerekli uygulama becerisi kazanacaks n z.
Çizmi oldu unuz teknik resmin dünyan n her yerinde ayn alg lanmas ve sonunda
yap lacak olan i in ayn yap ve özelliklerde olmas sizin ölçü ve ölçülendirmeyi standartlar
do rultusunda uygulaman za ba l d r. Ölçülendirmesi iyi yap lm bir i resmi, okuyana hiçbir
soru sormaya ihtiyaç b rakmadan resimde anlat lan anlamas na ve uygulamas na yard mc olur.
Ah ap teknolojisinde çok s k kullan lmamas na ra men yapm oldu umuz mobilyalar n,
konut içerisine yerle tirilmesi, baz durumlarda mimar ve yap c larla ikili çal ma yap lmas
gerekmektedir. Yap Teknik Resminde yer alan baz çizim kurallar modül içerisine
konulmu tur.
Modülü iyi kavray p gerekli uygulamalar ba ar yla tamamlad n zda ölçeklendirme ve
ölçülendirme kurallar na göre çizim yapar duruma gelebileceksiniz.
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Ö RENME FAAL YET –1
Ö RENME FAAL YET –1
AMAÇ
Bir plan, proje veya resimdeki boyutlar ölçekli olarak çizip okuyabileceksiniz.

ARA TIRMA
Ø
Ø
Ø

Ders ö retmeninden ald

n z ölçekli çizimleri inceleyiniz.

nternet sitelerinden ve kullanlan i resimleri üzerindeki ölçekleri inceleyiniz.
Ölçeklerin ba ka nerelerde kullan ld klar n ara t r n z.

1. ÖLÇEKLER
1.1. Ölçe in Önemi
Teknik resim ve mobilya çizimlerinde büyüklü ü resim kâ tlar na s mayacak kadar
büyük resimler veya gerçekte çok küçük resimler, belirli oranlarda büyültülerek veya
küçültülerek resim kâ tlar na çizilebilecek durumlara getirilerek çizilirler. Bu oranlar rastgele
de il belirlenmi standartlara göre uygulan r.
Çizimlerin anla l r olmas sadece ölçülendirmeye ba l olmay p ölçekli çizim de
önemlidir. Kâ da uygun ölçekte çizilmi resim, büyüklük olarak kendisini en iyi ifade eden
resimdir.
K saca ölçek; bir çizimde görülen uzunluklarla bu uzunluklar n ifade etti i gerçek
uzunluklar aras ndaki orand r.
Çizim uzunlu u
Ölçek = ----------------------

Gerçek uzunluk

o larak ifade edilir.

1.2. Ölçek Çe itleri
1.2.1. Küçültme Ölçekleri
Mobilyay gerçek ölçüleri ile kâ t üzerinde çizmek mümkün de ildir. Tahmin edilece i
gibi mobilya boyutlar çok büyük oldu undan bu i lem için masa, kâ t vb. çizim araçlar yeterli
gelmez. Bu sebeple mobilya, tefri , bina plan vb. tüm projelerin çiziminde belirli oranlarda
küçültme yapmak gerekir.
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ekil 1.1: Küçültme ölçe i

1.2.2. Gerçek Büyüklük
Ölçeklerde gerçek büyüklük 1/1 olarak ifade edilir ve çizilen resmin büyüklü ü ile i in
büyüklü ü ayn olur, bu ölçeklere gerçek büyüklük ölçekleri denir.

ekil 1.2: Gerçek ölçek
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1.2.3. Büyültme Ölçekleri
Ayn ekilde, küçük bir makine parças n n, elektronik bir aletin vb. küçük ebatl
parçalar n ayr nt l olarak çizilip, ölçülerinin verilmesi, kendi boyutunda yap lan çizimi
üzerinde imkâns zd r. Bu çizimlerde de belirli oranlarda büyültme yapmak gerekecektir. 2/1,
5/1, 10/1 ölçekleri daha çok kullan lan büyültme ölçekleridir..

ekil 1.3: Büyültme ölçe i

Ölçek ne olursa olsun ölçülendirme yap l rken gerçek ölçüler ölçü rakam olarak
yaz lmal d r.
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Çizelge 1.1: Ölçekler

Ölçek

Çizim Uzunlu u

1/1

Gerçekölçünün ayn s

1/2

Gerçek ölçünün yar s

1/5

Gerçek ölçü 10' a bölünür ve iki kat al n r.

1/10

Gerçek ölçü 10'a bölünür.

1/20

Gerçek ölçü 10'a bölünür, yar s al n r

1/50

Gerçek ölçü 100'e bölünür ve iki kat al n r.

1/100

Gerçek ölçü 100'e bölünür.

1/200

Gerçek ölçü önce 100'e bölünür, sonra iki ye bölünür.

1/500

Gerçek ölçü önce 1000'e bölünür, sonra iki kat al n r.

1/1000

Gerçek ölçü 1000'e bölünür.
Çizelge 1.2: Ölçeklerin pratik hesaplamalar

6

1.3. Ölçekle lgili Dönü üm Hesaplar
ÖRNEK 1.1:
210 cm yükseklik ve 250 cm geni likteki bir elbise dolab ön görünü ü 1/20 ölçe inde
kaç cm çizilmelidir?
Yükseklik için;
Çizim uzunlu u
Olçek= ---------------------Gerçek uzunluk

Pratik yol: 1/20 de gerçek uzunluk 10'a
bölünür ve yar s al n r,
Yükseklik için: 210cm/10= 21
21/2= 10,5cm'dir.
Geni lik için: 250/10= 25
25/2= 12,5 cm'dir.

1 / 20 = G.U / 210
G.U= 210 /20
G.U= 10,5 cm olur.
Geni lik için;
1 / 20 = G.U / 250
G.U= 250 /20
G.U= 12,5 cm olur.

ÖRNEK 1.2:
1/50 Ölçekli planda 6,2 cm en ölçüsünde çizilen mutfak dolab n n gerçek boyu kaç
cm' dir?
Çizim uzunlu u
Ölçek= -------------------------310 cm dir.

1

Gerçek uzunluk

6,2 cm
------ = ---------

50
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G.U

6,2 cm X 50 =

UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Ölçekli çal ma uygulamalar yap n z.

LEM BASAMAKLARI

ÖNER LER

Ø Yanda ölçüleri verilen saç parças n n 1/1
ve 1/2 ölçekli ön görünü ünü çiziniz.

Ø Dikkatli olunuz.
Ø Temiz ve düzenli çal n z.
Ø Çizgi kal nl klar na dikkat ediniz.

Ø Verilen eklin ölçekli olarak çizimde
kaplayaca alan bulunuz.

Ø Ölçüleri
belirlerken
ölçek
hesaplamalar n pratik olarak yapmay
al kanl k haline getiriniz.

Ø Görünü ü 1/1 ölçekli çiziniz.
Ø Görünü ü 1/2 ölçekli çiziniz.
Ø Anted k sm na ölçekleri yazmay
unutmay p al kanl k haline getiriniz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda kazand
de erlendiriniz.

n z bilgileri, a a daki sorular cevapland rarak

ÇOKTAN SEÇMEL SORULAR
1.

A a dakilerden hangisi ölçekli çizimin amac d r?
A) Standartlara uygun ölçekte çizerek, okuyabilmek
B) Amac yok
C) Anla lmas
D) Ölçek resmin güzel görünmesini sa lar.

2.

A a dakilerden hangisi küçültme ölçe idir?
A) 1/1
B) 2/1
C) 1/10
D) 5/1

3.

A a dakilerden hangisi gerçek büyüklüktür?
A) 2/1
B) 1/50
C) 1/1
D) 4/1

4.

A a dakilerden hangisi büyültme ölçe idir?
A) 1/2
B) 1/20
C) 1/1
D) 5/1

5.

1/20 Ölçekli planda 12 cm geni li inde çizilen dolab n n gerçek boyu kaç cm' dir?
A) 150 cm
B) 200 cm
C) 15 cm
D) 240 cm

6.

1/10 Ölçekli planda 5 cm geni li inde çizilen dolab n n gerçek boyu kaç cm' dir?
A) 15 cm
B) 20 cm
C) 50 cm
D) 55 cm
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7.

180 cm yükseklik ve 220 cm geni likteki bir elbise dolab ön görünü ü 1/10
ölçe inde kaç cm çizilmelidir?
A) 18 – 22 cm
B) 15 – 22 cm
C) 18 – 25 cm
D) 15 – 25 cm

8.

210 cm yükseklik ve 250 cm geni likteki bir elbise dolab ön görünü ü 1/50
ölçe inde kaç cm çizilmelidir?
A) 6,2 – 12 cm
B) 4,2 – 5 cm
C) 11 – 12 cm
D) 4,2 – 8 cm

9.

A a dakilerden hangisi do rudur?
A) Ölçek çizimin alt na veya anted k sm na yaz lmamal d r.
B) Ölçek çizimin alt na veya anted k sm ndaki ölçek alan na yaz lmal d r.
C) Ölçek herhangi bir yere yaz lmaz.
D) Ölçe in yaz lmas önemli de ildir.

10.

A a daki pratik hesaplamalardan hangisi yanl t r?
A) 1/1 Gerçek uzunlu un ayn s
B) 1/5 Gerçek uzunluk 10' a bölünür ve iki kat al n r.
C) 1/20 Gerçek uzunluk 10'a bölünür, yar s al n r ya da 100'e bölünür, be kat al n r.
D) 1/10 Gerçek uzunluk 100'e bölünür.
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UYGULAMALI
TEST
UYGULAMALI
TEST
1. A a da verilen cisimlerin en az iki görünü ünü 1/1 ve 2/1 ölçe inde çiziniz.

2. A a da verilen plan 1/10 ve 1/20 ölçe inde çiziniz.
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3. A a da verilen plan 1/50 ölçe inde çiziniz.

Ölçekli çizimleri yaparak yukar daki ekillere uygulay n z. Yapt
kriterlere göre kontrol ediniz.
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n z çal may a a daki

AÇIKLAMA:
Kendinizde
gözlemledi iniz
davran lar
gözlemleyemedi iniz davran lar için hay r seçene ini i aretleyiniz.
Gözlenecek davran lar

Evet

1

Cisimlerin ölçekli çizimlerini d hatlar na göre
kapsayacak ekilde hesaplaya bildiniz mi?

2

Ölçeklerin gerçek uzunluklar n bulabildiniz mi?

3

Gerçek uzunluklar hesaplarken pratik hesaplama
yapabildiniz mi?

4

Görünü leri ölçülendirdiniz mi?

5

Ölçülendirirken ölçündirme kurallar na uydunuz
mu?

6

Ölçü rakamlar n alt ve sa kö eden görünecek
ekilde yazd n z m ?

7

Görünü leri çizdikten sonra ölçe i alt na veya
anted k sm na belirttiniz mi?

için

evet,

Hay r

DE ERLEND RME
Bu testini sonucunda yapamad n z i lemler için konunun ilgili yerine bak n z. Ba ar l
iseniz di er bölüme ba lay n z.
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Ö RENME FAAL YET –2

Ö RENME FAAL YET –2

AMAÇ

Çizdi iniz resmi TS 5602 standart na uygun olarak ölçülendirebileceksiniz.

ARA TIRMA
Ø
Ø

Ders ö retmeninden ald

n z ölçülendirmeli çizimleri inceleyiniz.

nternet sitelerinden ve kullanlan i

resimleri üzerindeki ölçülendirmeleri

inceleyiniz.
Ø

Arkada lar n za çizdi iniz resimlerin ölçülerinin ne olabilece ini sorunuz. Ne
kadar n do ru bulabildiler? Gözlemleyiniz.

2. ÖLÇÜLEND RME
2.1. Ölçülendirmenin Önemi
Çizilen üç görünü , perspektif ve kesit resimlerin, geni lik, yükseklik ve derinlik ölçüleri
ile i üzerindeki di er ayr nt lar n do ru ve tam olarak ifade edilmesi; ayr ca yap lacak i ile
ilgili gerekli aç klamalar n yap lmas için ölçülendirme yap l r.
Teknik Resimde yap lan bütün i lemler kurala ba l oldu undan ölçülendirme ile ilgili
kural ve standartlar da bu kurallar n bir parças olarak ortaya ç kmaktad r. Ölçülendirme, resim
üzerinde eksik ölçü kalmayacak ve gereksiz ölçü bulunmayacak ekilde yap lmal ve resimde
hiçbir tereddüt olmamal d r.
Çizilen bir resim üzerinde ölçülendirme yap lmad n dü ünecek olursak, bu resim
üzerinde birçok yönden tereddütler olu acakt r. 1/1 ölçekli çizimler hariç di er bütün ölçeklerde
resim üzerinden ölçü al nmaz, aksine ölçülendirmede ne belirtilmi se o dikkate al n r. Böylece
ayn resmi ki ilerin farkl alg lamas ve hata yap lmas engellenmi olur.

2.2. Ölçülendirme Çe itleri
Mesle imiz sadece mobilya yap m na ba l olmay p mekânlar n donat lmas n da
kapsad ndan, mimar ve yap c lar taraf ndan çizilmi yap çizimlerini de okuyabilmemiz için
yap c lar n çizim kurallar n da bilmemiz gereklidir. Bu nedenle ölçülendirme çe itleri in aat ve
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ah ap tenolojileri alanlar n kapsayacak biçimde ele al nacakt r. Ölçülendirme, çizilen alan n
özelliklerine ve ölçülendirilecek çizimlerin ifade edili biçimlerine göre iki ekilde yap l r.
Ø
Ø

Çizgisel ölçülendirme
Kotlu ölçülendirme

2.2.1. Çizgisel Ölçülendirme
Çizilmi olan görünü , perspektif veya kesitin çizgiler yard m ile ölçülendirilmesine
çizgisel ölçülendirme denilmektedir.
Ø

Çizgisel Ölçülendirme Elemanlar
•

Ölçü Çizgisi

Ölçülendirilecek eleman n kenarlar na çizilen çizgidir. Ölçü verilecek boyutun ya da
eleman n çizim özelliklerine göre 1, 2, 3, 4 adet ölçü çizgisi kullan labilir.
Birinci ölçü çizgisi ile ölçülendirilecek çizim aras ndaki uzakl k 12 mm olmal d r.
Ölçü çizgileri aras ndaki uzakl k ise 8 mm olmal d r. Ancak 1/100-1/200 ölçekli projelerde bu
aral klar 1. ölçü çizgisi için 9 mm; di er ölçü çizgileri için 6 mm seçilebilir. S n r ba lama
çizgisiyle s n rlanan (kesi en) ölçü çizgileri, bu noktadan sonra 2 mm devam etmelidir.
Mimarî proje kat plan ölçülendirmesinde birinci ölçü çizgisi ile proje yüzeyi aras 12
mm' den fazla al nabilir.
• Ölçü S n r Çizgisi
Ölçülendirilecek boyutu ölçü çizgisi üzerine ta yan çizgilerdir. Ölçülendirilen
eleman n 1-2 mm yak n ndan ba lay p ölçü çizgileriyle kesi tikleri noktadan sonra 1-2 mm
devametmelidir.
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•

Ölçü Ba lang ç Ve Biti Noktalar (Ölçü S n rlay c s )

Ölçü çizgileriyle, ölçü ba lama çizgilerinin kesi tikleri noktalar netle tiren i aretlerdir.
Mimarîde içi bo ya da dolu 1–2 mm çap ndaki çemberlerle ya da 45° aç yapan, 3–4 mm
uzunlu undaki çizgiyle ifade edilir. Ah ap teknolojisinde ise TS 5602 ye uygun çizelge 1.1 e
göre uygulama yap lmal d r. Ölçü okunun uzunlu u, geni li inin 2,5–3 kat olacak ekilde ve içi
dolu çizilir. Bir ba ka ifade ile oku meydana getiren iki çizgi aras nda 15 derece aç bulunur.

ekil 2.1: Ölçülendirme elemanlar
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•

Ölçü Rakam

Ölçülendirilen boyutun gerçek uzunlu unu gösterir. Ölçü çizgisi uzunlu unun (okuma
yönüne göre) ortas na ve 1mm üstüne en az 2 mm yüksekli inde yaz l r.

Çizelge: 2.1 ( Kaynak TS 5602 )
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Çizgi grubu 0,5 ise ince sürekli çizgi kal nl

d=0,25 mm

Sivri ok uzunlu u l=10.d =10.0,25=2,5 mm olur.

ekil 2.2: Ölçü ba lang ç ve biti noktalar
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Ø

Çizgisel Ölçülendirme Kurallar
•
•
•
•
•
•
•

Ölçüler ve uygulama elemanlar kullan c lar taraf ndan net ve tart ma
yaratmayacak ekilde olmal d r.
Bir ölçü, di er ölçüler yard m yla veya ölçekli çizim üzerinden ölçülerek
bulunmamal ; gereken her eleman ve her boyut ölçülendirilmelidir.
Gere inden çok ölçü vermek çizimi karma k hâle getirece inden zorunlu
olunmad kça plan, kesit ve görünü üzerinde bir ölçü birden çok
tekrarlanmamal d r.
Görünmeyen ve kesik çizgi ile çizilmi elemanlara ölçü verilmemelidir.
Kendi alan na s mayan ölçü rakamlar , ölçü çizgisinin uzant s n n sa
üst ya da sol alt taraf na yaz lmal d r.
Ölçüler, zorunlu olunmad kça kesi me alanlar veya malzeme simgeleri
üzerine yaz lmamal d r. Zorunlu kal nd nda ucu noktal k r k çizgi
ç kar larak en yak n bo ve müsait bir alana yaz lmal d r.
Ölçülendirmede yaz lan tüm i aret ve rakamlar; çizim levhas n n alt ve sa
kenar ndan bak ld nda okunacak ekilde yaz lmal d r. Ba ka bak
yönleri perspektif çizimleri haricinde kesinlikle kullan lmamal d r.

ekil 2.3: Ölçü s n r çizgileri
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ekil 2.4: Dikdörtgen prizma

ekil 2..5: Dikdörtgen piramit

ekil 2.6: ki görünü lü koni
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ekil 2.7: Tek görünü lü kare prizma

ekil 2.8: Küre ölçülendirmesi

ekil 2.9: Kare piramit ölçülendirmesi

ekil 2.10: Tek görünü lü koni

ekil 2.11: Tek görünü lü silindir
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ekil 2.12: Dar yerlerde rakamlar n yaz lmas

ekil 2.13: Saç parças n n çizgisel ölçülendirmesi
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Çizelge 2.2: Rakamlarla kullan lan semboller

a)

b)

ekil 2.14: Perspektiflerin çizgisel ölçülendirilmesi
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ekil 2.15: Kesit ölçülendirilmesi
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ekil 2.16: Detay ölçülendirilmesi
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Ø

Planlarda Çizgisel ç Ölçülendirme
•
•
•
•
•
•

ç ölçüler tüm mahallerin boyutlar n gösterecek ekilde iki yönde (dü ey ve
yatay) verilir.
n aat elemanlar n n (pencere, duvar vb.) kal nl klar ve hareketleri
ölçülendirilir.
Bo luklar n (kap , pencere vb.) ölçüleri ile bunlar n duvardan uzakl klar
verilir.
ç ölçüler her hacimde enine ve boyuna iki er ölçü çizgisi üzerinde gösterilir.
D duvardan mahal içine do ru; birinci çizgide kap , pencere, kolon vb.
elemanlar n geni likleri ile duvar üzerindeki yerlerinin kom u duvara olan
mesafeleri yaz l r.
D
duvardan mahal içine do ru; ikinci çizgide hacmin net (duvar
gövdesinden, duvar gövdesine)mesafesi yaz l r. Buraya yaz lan de er birinci
ölçü çizgisindeki ölçülerin toplam na e it olmal d r.

ekil 2.17: Planlarda çizgisel iç ölçülendirme
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Ø

Planlarda Çizgisel D Ölçülendirme
•
•
•
•
•

D tan bina cephesine do ru
Birinci ölçü çizgisi üzerinde, blok (toplam) ölçüsü
kinci ölçü çizgisi üzerinde, bina hareketlerinin (girinti ç k nt ) ölçüleri
Üçüncü ölçü çizgisi üzerinde, ta y c sisteme ait akslar n ölçüleri (Aks
ölçüsü kolay görülmesi aç s ndan en d a al nabilir).
Dördüncü ölçü çizgisi üzerinde, kap ve pencere bo luklar n n ölçüleri
(dolu veya bo ) gösterilir.

ekil 2.18: Planlarda çizgisel iç ölçülendirme
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2.2.2. Kotlu Ölçülendirme
Yap lar n projelendirilmesinde yap ya ait kat, bölüm ve elemanlar n kabul edilen bir
yatay düzleme göre dü ey mesafeleri (uzakl klar ) verilmelidir. Kabul edilen yatay düzlem, bir
k yas düzlemidir. Yükseklikler bu düzleme göre ölçülendirilirler.
Kotlu ölçülendirmede ±0.00 kotu ba lang ç noktas d r ve di er yükseklikler bu noktaya
göre hesaplan r. Bu i lem kolland rma veya kotlu ölçülendirme olarak adland r l r. K yas
düzlemini olu turdu undan ±0.00 kotunun yeri, çok önemlidir. Mimarî projelerde; binan n esas
giri bitmi dö eme kotu ±0.00 al n r (imar yönetmeli ine göre). Kotlu ölçülendirmede
akülün üst ve ön görünü leri simge olarak kullan l r.

ekil 2.19: Kotlu ölçülendirme
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ekil 2.20: Kotlu ölçülendirme

Kot i aretinin yan na yaz lan rakam, o noktan n kabul edilen k yas düzlemine olan dü ey
mesafesini verir. (+) yükseklik: +0,00 kotundan üstte olan noktay ; (-)yükseklik: + 0,00
kotundan a a da olan noktay ifade eder.

ekil 2.21: Plan ve kesitte kotlu ölçülendirme
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Ölçülendirme uygulamalar yap n z.

LEM BASAMAKLARI

ÖNER LER

Ø A a da verilen ekli çizip ölçülendiriniz.
Ø Yandaki önerilere uyunuz.
Ø Verilen eklin ölçekli olarak çizimde kaplayaca
alan bulunuz.
Ø Ölçülendirme i lemi için gerekli çizim alanlar n da

Ø Dikkatli olunuz.
Ø Temiz ve düzenli çal n z.

hesaplayarak ekli çiziniz.

Ø Çizgi kal nl klar na
ediniz.

dikkat

Ø Ölçülendirilecek kenardan uygun uzakl kta (12-8
mm) ilk ölçü çizgisini çiziniz.
Ø Ölçü çizgileri aras ndaki uzakl
dikkate alarak
(8-6 mm) di er ölçü çizgisiniçiziniz.

Ø Zaman iyi kullan n z.
Ø Temizlik kurallar na uyunuz.

30

Ø

ekilden 1–2 mm sonra ba layan s n r çizgisi ölçü
çizgisini 2–3 mm ta acak ekilde çiziniz.

Ø Mesle inizle
ilgili
kurallara uyunuz.

Ø Ölçü çizgileriyle s n r çizgilerinin kesi me
noktalar na, tercih etti iniz ( çi dolu ok veya 45
derece
e imli
çizgi)
snr
ba lama
i aretleri
çiziniz.

etik

Ø Ders araç ve gereçlerini
yerinde kullanmay al kanl k
haline getiriniz.

Ø Resim
levhan z n
anted
k sm n dik norm yaz yla
doldurmay unutmay n z.

Ø Ölçü çizgisi üzerine tekni ine uygun olarak ölçü
rakam yaz n z.
Ø Di er boyutlar da ayn
ekilde ölçülendirip
tamamlay n z.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda kazand
de erlendiriniz.

n z bilgileri, a a daki sorular cevapland rarak

ÇOKTAN SEÇMEL SORULAR
1.

A a dakilerden hangisi ölçülendirmenin amac d r?
A) Ölçülendirmi olmak
B) Standartlara uygun ölçülendirmek
C) Hiçbir amac yok
D) Anla lmas

2.

çi dolu sivri ölçü oklar hangi çizimlerde kullan l r?
A) 1/1 ölçekli çizimlerde
B) 1/50 ölçekli çizimlerde
C) 1/10 net resim, kesit yerlerinin gösterilmesi ve çap yerlerinde
D) 1/1 ana ölçülerde

3.

Çizilmi
olan görünü , perspektif
ölçülendirilmesine ne denir?
A) Oklu ölçülendirme.
B) Katl ölçülendirme.
C) Kotlu ölçülendirme.
D) Çizgisel ölçülendirme.

4.

Ölçü çizgi kal nl
A) 25 mm
B) 2,5 mm
C) Belli olmaz
D) 50 derece

5.

lk ölçü çizgisi görünü ten kaç mm uzakta olmal d r?
B) 12-8
C) 15
D) 20
E) 5

6.

Kotlu ölçülendirme ±0.00 kotu neyi ifade eder?
A) Kaba ölçüleri gösterir.
B) Gereken her eleman ve her boyut ölçülendirilmelidir.
C) Ba lang ç noktas d r.
D) Önemsizdir.

veya

kesitin

çizgiler

0,25 mm ise içi sivri okun boyu kaç mm olur ?
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yard m

ile

7.

Kotlu ölçülendirmede hangi aletin üst ve ön görünü leri simge olarak kullan l r?
A) Mala
B) Çekiç
C) akül
D) Kumpas

8.

A a dakilerden hangisi çizgisel ölçülendirme eleman de ildir?
A) Ölçü çizgisi
B) Ölçü s n r çizgisi
C) Ölçü rakam
D) Aç

9.

A a dakilerden hangisi do rudur?
A) Teknik resmi çizen, denetleyen ve uygulayacak olan, gerekli ölçüleri ilk bak ta
bulamayabilir.
B) Bir ölçü, di er ölçüler yard m yla veya ölçekli çizim üzerinden ölçülerek
bulunmamal ; gereken her eleman ve her boyut ölçülendirilmelidir.
C) Gere inden çok ölçü vermek çizimi karma k hâle getirece inden zorunlu
olunmad kça plan, kesit ve görünü üzerinde bir ölçü birden çok tekrarlanmal d r.
D) Görünmeyen ve kesik çizgi ile çizilmi elemanlara ölçü verilmelidir.

10.

A a dakilerden hangisi planlarda iç ölçülendirme için yanl t r?
A) ç ölçüler her hacimde enine ve boyuna be er ölçü çizgisi üzerinde gösterilir.
B) ç ölçüler tüm mahallerin boyutlar n gösterecek ekilde iki yönde (dü ey ve yatay)
verilir.
C) n aat elemanlar n n (pencere, duvar vb.) kal nl klar ve hareketleri ölçülendirilir.
D) Bo luklar n (kap , pencere vb.) ölçüleri ile bunlar n duvardan uzakl klar verilir.
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UYGULAMALI
TEST
UYGULAMALI
TEST
A a da verilen cisimlerin en az iki görünü ünü çizerek ölçülendiriniz.
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Ölçülendirme yaparak yukar daki ekillere uygulay n z. Yapt
a a daki kriterlere göre kontrol ediniz.

n z uygulamay

Aç klama: Kendinizde gözlemledi iniz davran lar için evet, gözlemleyemedi iniz
davran lar için hay r seçene ini i aretleyiniz.

1
2
3
4
5
6
7

Gözlenecek davran lar
Cisimlerin görünü lerini ölçülendirmeyi de kapsayacak
ekilde hesaplay p çizebildiniz mi?
Ölçü çizgilerini, birinci çizgiyi 12 mm, di erlerini 8
mm aral klarla çizdiniz mi?
ekilden 1–2 mm sonra ba layan s n r çizgilerini
çizdiniz mi?
Ölçü çizgileriyle s n r çizgilerinin kesi me noktalar na,
tercih etti iniz ( çi dolu ok veya 45 derece e imli çizgi) s n r
ba lama i aretleri çizdiniz mi?
Ölçü çizgisi üzerine tekni ine uygun olarak ölçü
rakam yazd n z m ?
Ölçü çizgisi üzerine tekni ine uygun olarak ölçü
rakam yan na gerekli sembolü yazd n z m ? ( R, S gibi )
Di er boyutlar
da ayn
ekilde ölçülendirip
tamamlad n z m ?

Evet

Hay r

DE ERLEND RME
Bu testini sonucunda yapamad n z i lemler için konunun ilgili yerine bak n z. Ba ar l
iseniz modül de erlendirmeye geçebilirsiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Modülde amaçlanan yeterli i kazan p kazanmad n z kotrol etmek için, çe itli
geometrik cisimlerin ölçeklendirme ve ölçülendirme kurallar na uyarak çizim uygulamalar n
yaparak kendinizi de erlendiriniz.
Modüldeki ö renme faaliyetleri ve ara t rma çal malar sonunda kazand
becerilerin ölçülmesi için ö retmeniniz size ölçme arac uygulayacakt r.

n z bilgi ve

Modül bitirme de erlendirmesi için ö retmeninizle ileti im kurunuz.
Bu de erlendirme sonucuna göre bir sonraki modülü uygulamaya geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET -1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
C
C
D
D
C
A
B
B
D

Ö RENME FAAL YET -2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
D
B
A
C
C
D
B
A
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