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G R
G R
Sevgili Ö renci,
nsanl n, var olu undan beri devaml ihtiyaç duydu u en önemli gereksinimlerinden
biri de bar nakt r. Ma ara devrinden günümüze kadar birçok de i ik yap türleri geli tirmi
ve buralarda ya am lard r. Bu yap türlerinde de de i ik birçok malzeme kullanm ve
bunlar zaman zaman ekillendirerek yap lar na estetik katm lard r. Yap larda kullan lan
malzemelerin cinsine göre eski ça lardan günümüze kadar gelebilen yap lar vard r, bunlar n
ço u da bozulmaya yüz tutmu , zarar görmü ve y pranm t r. Günümüzde bu tarihi yap lar
korumak ve daha uzun y llar dayanmas n sa lamak için çal malar yap lmaktad r, tabi ki bu
yap lar n bizden sonraki nesillere aktar lmas için ölçülerinin al narak ölçekli resimlerinin de
çizilmesi gerekmektedir.
Birçok mesle in özünde resim çizimi vard r. Seçti iniz meslekte de resim çizmek
önemlidir. Herhangi bir mekân n, yap n n veya objenin ölçülerinin al narak asl na uygun
çizimi, mesle imizin en önemli özelliklerinden biridir, bu i leme rölöve diyoruz.
Ülkemizde ve dünyada sürekli geli mekte olan, gelece i parlak bu mesle i en iyi
ekilde uygulayabilmek için temel bilgi ve becerileri ö renmelisiniz.
Bu modülde Sanat ve Tasar m alan nda Dekoratif Sanatlar dal için önemli konulardan
biri olan rölöve konusu anlat lacakt r. Modülü tamamlad n zda rölöve ç karma becerisi
kazanacaks n z. Bu modülde ölçü almak, kroki çizmek ve rölöve teknik çizim yöntemleri
konular n ö renerek gerekli bilgi ve donan m alm olacaks n z.
Bu modüldeki bilgiler, yüzey analizleri konusunun bir basama n olu turacak.
Mimari ve sanat alan içinde bu bilgi ve becerileri kullanma imkân bulacaks n z. Di er
modülleri de tamamlay p kendinizi mesleki alanda iyi yeti tirdi inizde mimari ve sanatsal
alanda hizmet veren kurulu lar n ilgili bölümlerinde çal abileceksiniz.
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Ö RENME FAAL YET – 1
Ö RENME FAAL YET – 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler do rultusunda, uygun ortam sa land nda, gözlem ve
inceleme sonuçlar n ayr nt l kroki çizimiyle ifade edebilecek, ölçme tekniklerini kullanarak
ald n ölçümleri kroki üzerine belirli bir disiplin içinde aktarabileceksiniz.

ARA TIRMA
Sanatsal de eri olan bir mimari yap n n krokisini, rölövesini ve foto raf n ara t rarak
inceleyiniz.

1. ÖLÇÜ ALMAK KROK Ç ZMEK
1.1. Mevcut Durumun ncelenmesi
Çevre li kileri
Bir yap n n veya mekân n ölçüsünü almak için gerekli araç gereç temin edildikten
sonra bu yap n n bulundu u yeri, çevresinde bulunan di er yap lar , eski veya yeni oldu unu,
yap n n büyüklü ünü inceleriz. Yap n n çevre ile ili kisini anla l r bir dille not al r z.
Gerekti inde bize
k tutabilecek nitelikte foto raflar da çekerek yap ile ilgili tüm
dokümanlar biriktiririz.
Tasar m ve Yap sal Özellikler
Yap n n veya mekân n malzemesi hakk nda bilgi edinip inceleyerek hangi tür
malzemeden yap ld n , malzemenin özelliklerini, yüzey kaplama malzemelerini,
malzemelerin kullan m ekillerini ve tekniklerini detayl bir ekilde not al r z.
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Resim 1.1: Yap n n yüzey kaplama malzemeleri ve kullan m ekli

Yap n n biçimsel özelliklerini de incelemeliyiz. Tasar m a amas ndaki dü ünceleri,
biçime neden olan fonksiyonel etkenleri, kullan lan malzemenin tasar mdaki etkisini yazarak
ve foto raflar çekerek gerekli yap sal özellikleri belirlemeliyiz.

Resim 1.2: Yap tasar m nda biçimin fonksiyonu
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Ar za ve Tahribatlar n Durumu
Yap n n bütününde veya bir k sm nda hasar olabilir, bu hasarlar n tespit edilmesi
gerekir. Bu nedenle yap da olan ar za ve tahribatlar n düzenli bir ekilde tespit edilmesi ve
kayda al nmas çok önemlidir.
Yap n n rölövesi çizilirken bu tespitlerimizin ne kadar önemli oldu unu görece iz,
zira yap n n bütünü, parçalar hakk nda bize
k tutabilece i gibi parçalar n da bütün
hakk nda önemli bilgiler verece i kesindir. Hasar tespiti yaparken dikkatli ve titiz çal lmal
ve foto raf çekerek hasar n yeri ve boyutu hakk ndaki bilgiler toplanmal d r.

Resim 1.3: Yap hasar tespiti foto raf

1.2. Analitik Rölöve Ç karma Yöntemleri
Rölöve ç karman n baz yöntemleri ve a amalar vard r. Düz bir yap n n rölövesini
ç karmakla bezemeli antik bir yap n n rölövesini ç karmak aras nda zorluk ve teknik
bak mdan oldukça farkl l klar görülür. Ölçümleme, kroki çizimi, belgeleme ve ayr nt krokisi
gibi farkl yöntemler kullan lmaktad r.
Günümüz teknolojisinin getirdi i farkl rölöve ç karma teknikleri de olmakla birlikte
çok yayg n de ildir. Ayr ca pahal olduklar için de fazlaca tercih edilmemektedir.
Fotogrametri ve lazer tarama bu yöntemlerden ikisidir. Fotogrametri; ad ndan da anla laca
gibi belirli ko ullarda al nm metrik foto raflardan ölçme anlam na gelir. Bu çekim
ko ullar na ve amaçlara ba l olarak mimari çekimlerde santimetre düzeyinde, makro
çekimlerin kullan ld
endüstriyel vb. uygulamalarda ise santimetreden küçük hassasiyet
sa layabilir. Lazer tarama yöntemi de yak n zamanlarda yayg nl k kazanm ve fotogrametri
gibi uzaktan alg lama yöntemlerinden biridir. Bu i için özel olarak üretilmi bir cihazdan,
belirli bir konumdan yap üzerine gönderilen lazer n kümesinin yard m ile oldukça hassas
ölçüm yapma imkân sa lar.

5

Her iki yöntemde de kullan lan cihazlar ve uygulamalar için önemli bir bütçe
ayr lmas gerekmektedir. Bu nedenle imdilik geleneksel rölöve yöntemleri kullan lmaktad r.
Ölçü -Ölçülendirme
Yap lar n rölövesini çizmek için mutlaka ölçüsünün al nmas gerekir, Ölçü rölövenin
temelini olu turur. Krokisi al nm fakat ölçüleri al nmam bir yap n n rölövesini çizmek
mümkün de ildir. Ölçülerin kroki üzerine yaz lmas , kroki üzerine yaz lan ölçülerin detayl ,
hassas ve anla l r olmas önemlidir. Gerekti inde kroki üzerine küçük perspektif detaylar
çizerek ölçüleri orada vermek daha do ru olabilir.
Ölçüleri kroki üzerine belirli bir disiplin içinde yazmal y z. Örne in bir pencerenin
ölçüsünü yazarken yerden pencereye kadar olan mesafe, pencerenin kendi yüksekli i ve
pencere üstünden tavana kadar olan mesafe ayn yerde yaz lmal d r. Bu s ralama da tüm
krokide ayn olmal ve mutlaka krokiye not al nmal d r. Çünkü krokiyi ve ölçümlemeyi biri
yaparken rölövenin çizimini bir ba kas yapabilir.
Kroki
Bir yap n n ölçülerini almadan önce bize gerekli olan bölgelerin kabaca plan ve
görünü lerini çizeriz ve ald m z ölçüleri bu çizim üzerine i aretleyerek yazar z.
Rölövesi çizilecek bir yap n n ölçülerini yazmak için kabaca çizilmi plan ve
görünü lerine kroki denir. Kroki çizerken baz noktalara dikkat etmemiz gerekir. Çok odal
bir yap n n krokisi yap lacaksa önce genel bir tam plan çizerek, bu plan üzerinde di er
hacimlerin numaraland r lmas yap lmal ve daha sonra her odan n numaras ile oda krokileri
ayr ayr çizilmelidir.
Belirli bir disiplin ve düzen içinde yap lmayan kroki ve ölçümleme, rölövenin çizimini
zorla t racak ve bazen yap n n bulundu u yere giderek ölçümleme i ini tekrar yapmam z
gerektirecektir.
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Resim 1.4: Numaraland r lm plan krokisi

Resim 1.5:Tek mekan n detayl plan krokisi
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Üçgenleme
Kelime anlam belli say da noktan n konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu
noktalar tepe olarak kabul ederek bir alan üçgenlere bölme i i olan "üçgenleme
(triangulation)"tüm 3 boyutlu ölçme/tarama tekniklerinin kulland yöntemdir. Çok çe itli
uygulamalar olan üçgenleme prensibi haritac l ktan mimariye kadar pek çok alanda
kullan lmaktad r. Bu prensiple matematiksel olarak uzayda kesi en do rular n yard m ile
noktan n bulundu u yer hassas olarak elde edilir.
Noktay üç boyutlu bulmak için en az iki kamera ya da farkl aç lardan çekilmi iki
ayr görüntü gerekir. Bunu öyle k saca anlatabiliriz; bir pikselin üç boyutlu uzaya dönü ümü
bir nd r. Bu n üzerindeki herhangi bir nokta bu pikseli yaratabilir. Ayn noktan n iz
dü ümüne ait iki ayr n kesi tirebilirsek bu noktay bulmu oluruz. Buna üçgenleme denir
ve en az iki ayr kameraya gerek vard r. Daha az hatal sonuçlar elde etmek için daha çok
kamera kullan l r.
Noktalar n i lenerek üçgenler a olu turulmas ( üçgenleme ), e de er e rilerinin
çizimi ve enterpolasyon i lemi gibi harita mühendisleri için önemli olan konularda s kça
kullan lan bir çözüm yöntemidir. Üçgenleme, özellikle düzensiz da l m gösteren veri
(dayanak) noktalar na ba l yüzey modellemesinde kullan lmaktad r. Dayanak noktalar n n
düzensiz bir da l m göstermesi yüzey modellemesinde s kça kar la lan bir durumdur.
Yüzey modellemesi, yüzeyin tek bir fonksiyonla bütün olarak ifade edilmesiyle
yap labilece i gibi üçgen, kare, dikdörtgen ve benzeri geometrik ekillere bölünerek parça
parça ifade edilmesiyle de yap labilmektedir.
Belgeleme
Kültürel miras n korunmas ile ilgili çal malarda birinci ve en önemli a ama, çe itli
ölçek ve nitelikte belgeleme çal malar n n tamamlanmas ve üretilen bilgilerin koruma
çal malar nda bulunacak farkl uzmanlar taraf ndan anla l r ve kullan labilir biçimde
düzenlenmesidir. Belgeleme çal malar yaparken, ba kas n n gözüyle konulara bakmaya
çal mal , her eyi basitle tirerek sunmal , ad m ad m anlat ma ve iyi grupland rmaya özen
göstermeliyiz. Metrik, yaz l ve görsel belgeleme, her türlü koruma çal malar nda temel veri
olarak kullan ld
gibi kültürel miras n gelecek nesillere iletilmesinin ve topluma
tan t lmas n n da önemli bir yoludur.
Günümüzde kültürel miras n belgelenmesinde farkl teknikler kullan lmakta ve bu
konu teknolojik geli melere paralel olarak h zla geli mektedir. Kültürel miras n çe itli
fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel yönlerine ili kin çe itli nitelik ve ölçekte bilgi
üretilmesi yan nda, üretilen çok miktardaki verinin i lenmesi ve kullan labilir bilgiye
dönü türülmesi de vazgeçilemez bir gerekliliktir.
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Farkl niteliklerdeki verilerin toplanmas , bir araya getirilmesi, yap land r lmas ,
i lenmesi ve de erlendirilmesi süreci, koruma çal malar na paralel bir süreçtir. Bu süreçte
terminolojik ve yap sal standartlar olu turmak gerekmektedir.
Belgeleme standartlar yap sal mimarl k, tasar m, tarih, kuram, metot, detay, yaz l ,
çizili ve görsel malzemeler vb. gibi gruplayabiliriz.
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Resim 1.6: Yap sal mimari ve tasar m n foto raflanarak belgelenmesi

Ayr nt Krokileri
Kroki çizimi yaparken, yap n n veya objenin özelli inden kaynaklanan baz hassas
bölgeler olabilir. Böyle durumlarda o bölgelerin ayr ca daha büyük ölçekte ve daha detayl
krokileri çizilerek ölçümlemeler yaz l r. ayet rölövesi ç kart lacak yap n n ayr nt krokisi
çizilecek bölgeleri çok fazlaysa genel kroki üzerinde ayr nt krokilerinin yerleri
numaraland r larak i aretlenir ve her ayr nt krokisine de o numara verilir. Ayr nt l krokisi
al nan bölgelerin foto raflar n n da çekilmesi, belgeleme ve ar ivleme aç s ndan do ru bir
davran olur.
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Resim 1.7: Ayr nt krokisi ( plan-kesit-görünü )
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Çizim Teknikleri
Kroki çizimlerinde, ölçümü yap lacak nesnenin boyutuna göre teknik kullan l r. Genel
bir plan ve görünü lerin ard ndan, gerekti inde ayr nt krokileri çizilerek ölçümler i lenir.
Daha büyük bir kompleksin ölçümlemesi için daha farkl yöntem kullan lmal d r. Yap n n
genel bir krokisi çizilmeli, bunun üzerinden birimler numaraland r lmal ( A-B gibi ) ve daha
sonra bu numaralara göre ayr krokiler çizilmelidir. Her birimin ayr nt krokileri varsa bunlar
da o birimin numaras ile alt ba l k eklinde ( A-1, A-2 gibi ) s ralanmal d r.
Plan-Kesit-Görünü Krokileri
Plan krokileri üzerine genellikle duvar kal nl klar , kap , pencere, kolon ve kiri ler ve
baca gibi havaland rma tünelleri i aretlenerek birbirleri aras ndaki ili kiler ve mesafeler
ölçülür ve kroki üzerine yaz l r.
Görünü krokilerinde ise pencere, kap , kolon ve kiri lerin yerleri ve yüzeyde özel bir
durum varsa i aretlenerek birbirleri aras ndaki ili kiler ve mesafeler ölçülür ve kroki üzerine
yaz l r. Her iki kroki çizimine ölçüler yaz l rken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta
var; yüzey üzerinden parçalar n ölçüleri teker teker al nd ktan sonra ayn yüzeyin tam ölçüsü
ayr ca al narak yaz lmal d r ki bu ölçüm, bize ölçüm hatalar n gösterece inden önemlidir.
Gerekti inde krokilerimizi kesit kroki olarak çizebiliriz. Bu durum çok s k yap lan bir
uygulama olmamakla birlikte yap n n özel birtak m detaylar n görmemize yard mc olur
(Resim1.7).
Bezeme ve Özel Ayr nt Krokileri
Yap lar n krokilerini çizerken, özellikle ayr nt krokilerinde, yap da bulunan
bezemelere özel ilgi göstermeliyiz. Bezemeler bize yap n n ya , dönemi, malzemesi, yap m
tekni i vb. gibi birçok özelli i verir. Bu nedenle ayr nt krokilerine bezemelerle ilgili
bilgilerin not edilmesi, gerekti inde rölövelerinin çizilmesi ve foto raflar n n çekilmesi
önemli ve gereklidir.

Resim 1.8: Bezeme ve özel ayr nt krokileri

12

(Resim1.7).Tu la Ta

1.3. Spitlerin Krokilere

lenmesi

Krokilerin çiziminden sonra, yap üzerinden ölçümleme yap l r ve kroki üzerine ölçü
çizgileri çizilerek aktar l r, bir yüzey üzerindeki parçalar n ölçülerini al p krokiye yaz ld ktan
sonra, ayn yüzeyin toplam boyutunu tekrar ölçerek krokiye yazmal y z. Detaylar için ayr nt
krokileri çizerek ölçümlemeleri yazmal y z. Varsa hasar ve bozukluklar n büyüklüklerini de
ölçerek krokiye i aretlemeliyiz. Yap n n malzeme türünü not almal , yap da kullan lan in aat
teknikleri ile ilgili bilgileri, birle me biçimlerini ve bezemelerle ilgili bilgileri not almal ve
foto raflar çekerek belgelemeliyiz.

Resim 1.9.Yap n n malzemesi ve in aat tekni i ile ilgili belge foto raf

Hasar ve Bozukluklar n

lenmesi

Eski yap larda genellikle göze çarpan en önemli özellik, y pranma ve hasarlard r.
E er, bir yap n n onar lmas ve korunmas gerekiyorsa bu tür yap lar n rölövesi yap lmal ve
buna göre hasar ve bozukluklar n tespit edilmesi gerekir. Hasarlar n ve bozukluklar n tespiti
için mutlaka detayl kroki çizilmeli, hassas ölçüm yap lmal ve foto raf çekilmelidir. Kroki
üzerine tüm alan n i aretlenmesi ve hasarl yerlerin ayr ca belirtilmesi çok önemlidir,
yüzeyde kabartma veya oyma türü hasarl bir bezeme varsa gerekti inde kroki, ölçüm ve
foto raf n d nda bu bölgenin kal b da ç kart labilir.
Malzeme Türleri ve Birle me Biçimleri
Yap n n krokisi çizildikten sonra hasar ve bozukluklar i aretlenir, ölçümlemeler
yap larak kroki üzerine yaz l r. Yap n n ne tür bir malzemeden oldu u tespit edilerek kroki
üzerine i lenir. Bunlar n d nda dikkat edilmesi gereken di er bir husus da eski dönemlerden
kalan bu tür yap lar, genellikle ta malzemeden yap ld klar için bu ta lar n yap içinde
kullan lma biçimleridir. Yap y meydana getiren ta birimlerin birbirleri ile olan ili kileri ve
birle me biçimleri detayl bir ekilde incelenmeli ve kroki üzerine not al nmal d r.
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Resim 1.10: Malzeme türleri ve birle me biçimleri

1.4. Kroki ve Belgelerin Dosyalanmas
Bir yap n n rölövesini ç karmak için çizilen krokilerin, al nan ölçülerin, çekilen
foto raflar n ve elde edilen di er dokümanlar n kaybolmamas için muhafaza edilmesi
gerekir, bunu sa lamak için de bu belgelerin dosyalanmas artt r.
Krokiler genellikle A4 boyutunda oldu undan bunlar po et dosya ve ayn yap ya ait
krokileri de ayn dosya içerisinde toplayarak, çekilen foto raflar da ayn ekilde po et
dosyalara ve ayn yap ya ait dosya içine koyarak muhafaza alt na almal y z. Dosyan n
üzerine hangi yap ya ait oldu unu belirten bir yaz yazmal y z. Bu dosyalar da ait oldu u
yap n n di er belgelerini ta yan klasör içine koymal y z.
Dosyalaman n, elektronik ortamda yap lmas da mümkün, hatta yapt m z tüm
çal malar elektronik ortama aktar p bir kopyas n n da burada saklamak daha ak lc
olacakt r. Çekilen foto raflar bilgisayara aktar larak saklan r, çizilen krokiler ise taray c ile
taranarak veya foto raf çekilerek bilgisayara aktar l r. Bilgisayarda da yine önceki
yapt m z gibi, o yap ile ilgili tüm dosyalar , bir klasör olu turarak içine koyar z. Dosyalara
ve klasöre de hat rlanmas kolay isimler vermeyi unutmamal y z.
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UYGULAMAFAAL
FAALYET
YET
UYGULAMA
Kullan lan Araç ve Gereçler
2B kur un kalem
Dosya kâ d A4
Çelik erit metre
Dijital foto raf makinesi
Dosya
Antik bir yap n n incelemesini yaparak krokisini çiziniz ve tüm tespitlerinizi
belgeleyiniz.
lem Basamaklar

Öneriler
Konu ile ilgili doküman toplay n z.
Krokisini çizece iniz yap y tespit
ediniz. Yap n n çevre ili kilerini,
tasar m ve
yap sal özelliklerini
Gözlem yap n z.
inceleyiniz. Bu i için mimari yap
kitaplar n , interneti ve çevrenizdeki
gezebilirsiniz.
antik
yap lar
Ara t rman z yaparken dikkatli ve
seçici olmaya gayret gösteriniz.
Yukar da belirtilmi olan araç gereçleri
haz rlay n z, yap y inceleyiniz, ar za ve
Krokisini çiziniz.
tahribatlar n durumunu belgeleyerek
krokiyi
çiziniz.
Araç
gereçleri
kullan rken hassas ve titiz olunuz.
Amaca yönelik ölçü al n z, gereksiz
Amaca yönelik ölçü al n z.
ölçümleme yapmay n z.
Çizilen krokinin üzerine ölçü çizgilerini
Ölçüleri krokiye yaz n z.
çizerek, ald n z ölçüleri buralara
yaz n z.
Gerekti inde büyük ölçekli ayr nt
krokileri çiziniz. Bu i lemi yaparken
dikkatli, hassas ve titiz davran n z.
Büyük ölçekli ayr nt krokileri çiziniz.
Ayr nt
krokilerinin
üzerine
de
ölçümlerinizi yazmay unutmay n z.
Ar za ve tahribatlar n durumlar n
Ar za ve tahribat ölçümlerini krokide
krokiye
i aretleyerek
ölçümlerini
i aretleyiniz.
dikkatlice yaz n z.
Rölöve çiziminde bize yard mc
olaca n
dü ündü ünüz
tüm
Foto rafla belgeleyiniz.
detaylar n, ar zalar n ve tahribatlar n
foto raflar n çekerek belgeleyiniz.
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Çizim, foto raf ve bilgileri
numaras vererek dosyalay n z.

s ra
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Yap ile ilgili çekilen foto raflar ,
çizilen
krokileri
ve
yap lan
ölçümlemeleri s ra numaras vererek
dosyalay n z. Bu i lemleri yaparken
dikkatli, hassas ve titiz davran n z.

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet ile kazand

n z bilgileri a a daki sorular cevapland rarak ölçünüz.

1.

Rölöve ç karman n, yap n n incelenmesinden sonraki ilk a amas hangisidir?
A)
Foto raf çekmek
B)
Ölçülerini almak
C)
Dosyalamak
D)
Kroki çizmek

2.

Belirli ko ularda al nm metrik foto raflardan ölçme tekni i hangisidir?
A)
Lazer tekni i
B)
Fotogrametri tekni i
C)
Üçgenleme tekni i
D)
Ayr nt krokileri

3.

Rölövesi çizilecek bir yap n n ölçülerini yazmak için kabaca çizilmi
görünü lerine …………………..denir.

plan ve

Bo b rak lan bölüme uygun ifadeyi yaz n z.
4.

Hangisi “belgeleme” standartlar ndan de ildir?
A) Ar ivleme
B) Yap sal mimarl k
C) Çizili ve görsel malzemeler
D) Tarih

Not : Cevap anahtar modülün sonundad r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kitapç n sonundaki cevap anahtar ile kar la t r n z. Kendinizi
de erlendirmeniz sonucunda yanl cevap verdiyseniz ya da cevaplama an nda baz sorularda
tereddüt ya ad ysan z, ö renme faaliyetindeki ilgili konulara dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz uygulamal teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kullan lan Araç ve Gereçler
2B kur un kalem
Dosya kâ d A4
Çelik erit metre
Dijital foto raf makinesi
Dosya
çinde bulundu unuz mekân n bir biriminin krokisini çizerek kendinizi ölçünüz.
Aç klama: Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand
becerileri “Evet” ve “Hay r” kutucuklar na ( X ) i areti koyarak kontrol ediniz.
De erlendirme Ölçütleri
1.
2.

Evet

Hay r

Krokisini çizece iniz mekân ile ilgili gözlem
yapt n z m ?
Uygulama için gerekli araç gereci temin ettiniz
mi?

3.

Krokisini çizdiniz mi?

4.

Amaca yönelik ölçü ald n z m ?

5.

Ölçüleri krokiye yazd n z m ?

6.

Gerekiyorsa büyük ölçekli ayr nt krokileri
çizdiniz mi?
Ar za ve tahribat ölçümlerini krokide i aretlediniz
mi?

7.

nz

8.

Foto rafla belgelediniz mi?

9.

Çizim, Foto raf ve Bilgileri s ra numaras vererek
dosyalad n z m ?

10.

Zaman verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

DE ERLEND RME
Uygulamal testte i aretledi iniz “Evet” ler kazand
”Hay r” lar n z için ilgili ö renme faaliyetini tekrarlay n z.

n z becerileri ortaya koyuyor.

Tamam “Evet” ise bir sonraki ö renme faaliyetine geçiniz.
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Ö RENME FAAL YET – 2

AMAÇ

Ö RENME FAAL YET –2

Bu faaliyette verilecek bilgiler do rultusunda, uygun ortam sa land nda, kroki
çizimi sonunda rölöve analizlerini inceleyebilecek, plan, kesit, görünü ve ayr nt çizebilecek
ve sunum resimleri haz rlayabileceksin.

ARA TIRMA
Teknik çizim yöntemlerini, araç-gereçlerini ve çizim ölçeklerini ara t rarak
inceleyiniz.

2. RÖLÖVE TEKN K Ç Z M YÖNTEMLER
2.1. Rölöve Analizlerinin ncelenmesi
Rölöve çizimi yapmadan önce bir önceki ö renme faaliyeti ile ö renmi oldu unuz
beceriler do rultusunda elinizde bulunan yap ile ilgili krokilerin, foto raflar n ve detaylar n
iyice incelenmesi gerekir. Rölövesi çizilecek yap n n boyutlar , tarihsel ve kültürel niteli i,
çevresi ve kullan lan malzemesi detayl bir ekilde incelenmelidir. Tüm bu bilgiler
do rultusunda yap n n rölövesinin çizimine ba larsak yapaca m z i daha do ru olacakt r.

2.2. Ölçülendirme
Rölöve çizimlerinin bir ölçek dâhilinde çizilmesi zorunludur. Kroki üzerine yazd n z
ölçüleri ölçek kullanarak, belli bir oranda küçülterek ya da büyülterek rölöve çizimimizi
gerçekle tiririz.
Bir cismin belli bir oranda büyütülmesi veya küçültülmesine ölçek denir. Ölçekler
belli bir standart içerisinde kullan l r, büyültme ve küçültme ölçekleri ad alt nda iki gurupta
toplan r. 1/1 ölçe i her iki guruba da dâhil de ildir. Bu ölçekte çizilen rölöveler gerçek
boyutta çizilmi olur, herhangi bir büyüme ve küçülme olmaz. Küçültme ölçekleri 1/2, 1/5,
1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500… olarak devam eder. Büyültme ölçekleri ise bunlar n
tersi niteli indedir, 2/1, 5/1, 10/1, 20/1, 50/1, 100/1, 200/1, 500/1 eklinde devam eder.
Biz rölövelerimizde ço unlukla küçültme ölçeklerini kullanaca z,
yap lar m z n ölçüleri büyük ve bizim çizimi yapaca m z kâ tlar m z küçüktür.

çünkü

Çizimleri bitmi rölövelerimizin üzerine ölçülerini yazarak ölçülendirmemiz gerekir.
Kroki üzerine yazm oldu umuz ölçümlemeleri, teknik resim kurallar na göre rölöve
üzerine i aretleyerek yazar z. Çizimde kullan lan ölçek ne olursa olsun rölövenin üzerine her
zaman gerçek boyutlar yaz l r.
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Tipolojik ( 1/500, 1/200 )
Tipolojik çizimlerde kullan lan ölçek, yap lar n büyüklüklerine göre kullan lmal d r.
100 m² lik bir yap n n ölçekli çizimi 1/200 ölçe inde yap lm sa ayn boyuttaki di er
yap lar n da ayn ölçekle çizilmesi daha do rudur. Çizimlerimizde yap lar n boyutlar , yap
malzemeleri, tarihsel ve kültürel de erleri dikkate al narak bir tipolojik de erlendirme
yap lmal ve ölçeklendirmelerimiz buna göre belirlenmelidir.
Çevre Koruma ( Sokak Cepheleri 1/200 )
Yap lar n çevresi ile olan ili kilerini belirlemek için bulunduklar yerdeki di er
yap larla olan konumlar n , cephe görünü leri çizimleriyle belirlememiz gerekir. Yap lar n
çevreleri ile olan ili kilerinin bilinmesi, yap n n korunmas aç s ndan önemlidir. Bu tür
çizimlerin de yine yap lar n boyutlar na ba l olarak belirlenmelidir, 1/200 ölçe i bu tür i ler
için uygun olacakt r.

Resim 2.1:Vaziyet plan

Onar m Projeleri ( 1/50 )
Bu tür projeler mimari yap larda 1/50 ölçe i kullan larak çizilmelidir. Daha küçük
objelerde ise 1/20, 1/10 vb. ölçekler kullan labilir. Burada amaç, yap n n veya objenin daha
detayl görünümüne ula makt r. Kroki çizimlerinde alm oldu umuz ayr nt krokileri burada
i imize yarayacakt r. Ayr ca tahribat n tam detay n görmek için çekti imiz foto raflar da bu
tür çizimlerde i imizi kolayla t r r.
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Rölöve Projesi:Plan

Resim 2.2:Plan krokisinden bak larak çizilmi ölçekli plan

2.3. Plan – Kesit – Görünü lerin Ölçekli Çizimi
Krokilerin al nmas n n as l amac , bildi iniz gibi yap n n rölövesini çizmektir. Al nan
krokilerden faydalanarak önce yap n n plan çizilmelidir. Yap y meydana getiren parçalar n
bütünü, üst görünü olarak plan çizimlerinde görülür.
Plan çizimlerinin bitiminde bundan faydalanarak görünü ler çizilir. Görünü ler cephe
çizimleridir. Önden ve yandan görünü ler çizildikten sonra gerekti inde arka görünü ler de
çizilebilir fakat bu çizim her zaman gerekmeyebilir.
Yap n n iç k s mlar n n görüntülerini elde etmek için kesit görünü lere ihtiyaç vard r,
kesitlerin nereden al nmas gerekti ini plan üzerinden i aretleyerek belirlemeliyiz ve daha
sonra bu i aretlerimizi baz alarak kesit çizimlerini yapmal y z.
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Plan, görünü ve kesit çizimlere mutlaka ölçü yaz lmal d r. Kroki üzerine yazd m z
ölçüleri ayn ekilde bu çizimler üzerine, s n r ve ölçü çizgileri çizilerek tekni ine uygun
yazmal y z. Çizimlerde kullanaca m z ölçek, yap n n boyutu dikkate al narak seçilmelidir.
1/100, 1/50, 1/20 ölçekler bu tür çizimler için kullan labilir.

Rölö ve Projesi: Kesitler

Resim 2.3: Ölçekli kesit çizimler

22

Rölö ve Projesi: Cepheler

Resim 2.4:Ölçekli cephe çizimleri

Rölöve çizimleri bittikten sonra, al nan ölçüler ve çekilen foto raflar do rultusunda
yap lacak restorasyon için yeni bir proje daha çizilmelidir. Bu proje, yap n n onar m n n
bitmi halini gösterecek ve nelerin nas l onar lmas konusunda bize yön verecektir.
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Restorasyon Projesi: Plan

Resim 2.5: Rölöve projesinden bak larak çizilmi ölçekli restorasyon plan

Restorasyon Projesi - Kesit

Resim 2.6: Rölöve projesinden bak larak çizilmi ölçekli kesit çizimi
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Restorasyon Projesi: Cepheler

Resim 2.7:Rölöve projesinden bak larak çizilmi ölçekli cephe çizimleri
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2.4. Ayr nt Çizimi
Mimari yap larda, yap n n özelli ine göre ayr nt projeleri çizmemiz gerekebilir.
Ayr nt lar n çizilebilmesi için daha önceden ayr nt krokisinin al nm olmas ve
ölçümlemelerin kroki üzerine yaz lm olmas önemlidir. Ayr nt krokilerinden faydalanarak
ayr nt rölövelerini çizeriz. Bu tür çizimlerde detaylar n daha iyi görülebilmesi için
kullan lacak ölçek dikkatli seçilmelidir. 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçekler bu tür çizimler için
kullan labilir. Ayr nt n n yap n n hangi birimin, hangi parças na ait oldu u mutlaka üzerine
yaz lmal d r. Bunu yaparken düzenli bir kodlama kullanmam z çok önemlidir. Örnek:
brahim Pa a Saray , 2. avlu, üst kemerli koridor, ba tan 3. ni , sa pencere gibi.

Resim: 2.8.Ayr nt çizimleri

Yap Elemanlar
Yap y meydana getiren birimlerin her biri ayr ayr incelenerek bu birimleri olu turan
elemanlar n belirlenmesi gereklidir. Kolonlar, kiri ler, sütunlar, sütun ba l klar , kemerler,
çat vb. bu birimlerin ayr nt krokilerinin al narak, ayr nt rölövelerinin çizilmesi ve düzenli
kodlama yap larak foto raflar yla birlikte dosyalanmas en önemli a amalardan biri
olacakt r.
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Resim 2.9: Yüzeylerin malzeme ve bezeme ayr nt lar

Yap Malzemesi Türleri ve Tekniklerinin Belirlenmesi
Yap elemanlar n belirlerken, yap da kullan lan malzemenin de belirlenmesi, bize
önemli bilgiler verecektir. Bu malzemelerin i leni i, kullan m , elde edili i ve dayan m gibi
detaylar, yap n n birçok özelli ini ortaya koyacakt r.

Resim 2.10: Yap n n malzeme türleri ve kullan m teknikleri
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2.5. Sunum Resimleri
Rölöve çizimi bitiminde yap n n genel görüntüsünü ortaya koymak için gerekli
çizimleri de yapmam z gereklidir. Teknik çizimlerden yararlanarak yap lar n üç görünü lü
çizimlerinin de yap lmas önem arz eder. Sunum için bu tür çizimleri mutlaka yapmal y z.
Sunum resimlerini haz rlarken farkl çizim teknikleri kullanabiliriz; özgün serbest el
ile grafiksel anlat m ya da bilgisayar ile çizim programlar n kullanarak çizimler yapabiliriz.
Özgün Serbest El Çizimleri
Teknik çizimlerdeki ölçüler kullan larak belli bir ölçekte cephe görünü leri ya da
perspektif çizimleri yap labilir. Bu çizimleri serbest el ile yapmam z, sunum aç s ndan farkl
bir özellik ta yacakt r. Zira serbest el ile yap lan çizimler objelerin daha do al görünmesine
neden olur. Tabi ki bu çizimlerde kullan lacak teknik ve çizerin ba ar s önemlidir.

Resim 2.11:Serbest el ile yap n n çizimi

Bilgisayar Destekli Çizimler
Günümüzde bilgisayar birçok kullan m alan bulmu tur, hatta neredeyse girmedi i bir
alan kalmad diyebiliriz. Tabi ki mimaride ve di er çizimlerde kullanabilece imiz birçok
program yaz lm t r. Genel olarak bu tür programlara vektörel programlar diyoruz.
Bu programlardan bize uygun olan birini kullanarak, teknik çizimlerimizi ve
perspektif çizimlerimizi yapabiliriz. Hatta baz animasyon programlar n da i in içine katarak
çizimlerimize muhte em görünümler kazand rabiliriz.
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Kullan lan Araç ve Gereçler
Yumu ak silgi
Yumu ak uçlu kalem
Eskiz kâ d
Ayd nger kâ d
Çizim araç gereçleri
Kuru boya veya sulu boya
Resim kâ d
Bilgisayar
Renkli yaz c
Krokisi çizilmi ve ölçümlemeleri yap lm
resimleri haz rlay n z.
lem Basamaklar

Çizim haz rl

n yap n z.

Ölçek seçiniz.

Plan-kesit ve görünü leri çiziniz.

Ayr nt lar çizime i leyiniz.

bir yap n n rölövesini çizerek sunum

Öneriler
Mevcut bir krokiden rölöve çizmek için
gerekli araç gereç listesi yukar da
verilmi tir. Bu araç-gereçleri haz rlay n z.
El ile çizim yapacaksan z tabi ki bir de
çizim masas olmal . Haz rl n z yaparken
dikkatli ve titiz olmaya gayret gösteriniz.
Yap n n krokisini inceleyiniz ve rölöve
çizimi için size en uygun ölçe i belirleyiniz.
Ayr nt lar çizmek için de bir ölçek seçiniz.
Önce eskiz kâ d n , belirledi iniz ölçe e
uygun boyutta keserek çizim masas na
sabitleyiniz. Kroki üzerine yazd n z
ölçüleri kullanarak seçti iniz ölçekte önce
plan olmak üzere görünü ve kesitleri de
çiziniz. Daha sonra bu çizimleri ayd nger
veya resim kâ d na aktar n z. Çizimlerinizi
yaparken dikkatli ve hassas olmaya özen
gösteriniz. Çizimlerinizin üzerine, çizim
ölçe i ne olursa olsun gerçek ölçüleri
yazmay unutmay n z.
Ayr nt verece iniz noktalar plan-kesit ve
görünü çizimleri üzerine kodlama yaparak
i aretleyiniz. Ayr nt lar da belirledi iniz
ölçekte çizerek ayn kodlamay burada da
belirtiniz. Bu çizim üzerine yap elemanlar ,
yap malzemesi türleri ve yap m teknikleri
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Özgün grafik anlat m çizimleri
yap n z.

Bilgisayarda çizim yap n z

ile ilgili bilgileri de yaz n z. Ayr nt
çizimlerinizin üzerine, çizim ölçe i ne
olursa olsun gerçek ölçüleri yazmay
unutmay n z.
Özgün grafik anlat m çizimi yaparken
teknik belirleyiniz, Örnek: Perspektif sulu
boya, ön görünü karakalem, perspektif
ayn kottaki yüzeyler ayn renk kuru boya
vb. Bu teknikleri kullan rken yap n n
malzemesini ve yap elemanlar n dikkate
unutmay n z.
Çal malar n z
almay
yaparken grafik dü ünerek görsel analiz
yapmay , hassas ve titiz davranmay
al kanl k haline getiriniz.
Bu i lemleri bilgisayar kullanarak da
yapabilirsiniz.
Bilgisayar
kullanarak
yapacaksan z, önce i inize uygun bir
bilgisayar n za
yüklemeniz
program
gerekir. Daha sonra bu program kullanarak
i lem basamaklar n s ras yla uygulay n z.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME SORULARI
Bu Faaliyet ile kazand n z bilgileri a a daki sorular cevapland rarak ölçünüz.
Bo b rak lan bölüme uygun ifadeyi yaz n z.
1.

Bir cismin belli bir oranda büyültülmesi veya küçültülmesine …………denir.

2.

Gerçek uzunlu u 100 cm olan bir çizgiyi 1/10 ölçekle çizecek olursak kâ d m za kaç
cm' lik bir çizgi çizmemiz gerekir?
A) 100 cm
B) 10 cm
C) 1 cm
D) 1000 cm

3.

Gerçek uzunlu u 5 cm olan bir çizgi 5/1 ölçekle çizilecek olursa, kâ d m za kaç cm'
lik bir çizgi çizeriz?
A) 5 cm
B) 10 cm
C) 25 cm
D) 50 cm

4.

Gerçek boyu 20 cm olan bir çizgiyi 1/5 oran nda kâ da çizdiniz, ölçüsünü yazarken
ölçü çizgisinin üzerine hangi say y yazar z?
A) 20
B) 4
C) 5
D) 10

5.

Sokak cepheleri çizimlerinde kullan lan uygun ölçek hangisidir?
A) 1/50
B) 1/100
C) 1/200
D) 1/500
Not: Cevap anahtar modülün sonundad r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kitapç n sonundaki cevap anahtar ile kar la t r n z. Kendinizi
de erlendirmeniz sonucunda yanl cevap verdiyseniz ya da cevaplama an nda baz sorularda
tereddüt ya ad ysan z, ö renme faaliyetindeki ilgili konulara dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm
sorulara do ru cevap verdiyseniz uygulamal teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kullan lan Araç ve Gereçler
Yumu ak silgi
Yumu ak uçlu kalem
Eskiz kâ d
Ayd nger kâ d
Çizim araç gereçleri
Kuru boya veya sulu boya
Resim kâ d
Krokisi al nm bir yap n n rölövesini el ile çizerek sunum resimleri haz rlay n z.
Aç klama: Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand
becerileri “Evet” ve “Hay r” kutucuklar na ( X ) i areti koyarak kontrol ediniz.
De erlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Evet

nz

Hay r

Çizim için araç gereç haz rl n yapt n z m ?
Ölçek seçtiniz mi?
Plan-kesit ve görünü leri çizdiniz mi?
Çizimlerinizin üzerine, çizim ölçe i ne olursa
olsun gerçekli ölçüleri yazd n z m ?
Ayr nt lar çizime i lediniz mi?
Ayr nt lar belirledi iniz ölçekte çizerek kodlama
yapt n z m ?
Ayr nt çizimleri üzerine yap elemanlar , yap
malzemesi türleri ve yap m teknikleri ile ilgili
bilgileri yazd n z m ?
Özgün grafik anlat m çizimleri yapt n z m ?
Çal malar n z yaparken grafik dü ünerek görsel
analiz yapt n z m ?
Çizimleri yaparken dikkatli, hassas ve titiz
davrand n z m ?
Zaman verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

DE ERLEND RME
Uygulamal testte i aretledi iniz “Evet” ler kazand n z becerileri ortaya koyuyor.
”Hay r” lar n z için ilgili ö renme faaliyetini tekrarlay n z Tamam Evet ise modül
de erlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Ö renme faaliyetleri ile kazand n z bilgi ve becerileri göz önüne alarak, yap lar n
krokilerini çizebilir, ölçülerini alarak kroki üzerine i leyebilir, teknik çizime uygun
donan ml atölyelerde rölövelerini çizerek sunum resimleri haz rlayabilirsiniz

UYGULAMALI TEST (YETERL K ÖLÇME)
Bir yap eleman seçerek, krokisini çiziniz, ölçülerini al n z, rölövesini çizerek ve
sunum resimleri haz rlayarak a a daki performans testi ile kendinizi ölçünüz.

Kullan lan Araç ve Gereçler
Dosya kâ d A4
Çelik erit metre
Dijital foto raf makinesi
Dosya
Yumu ak silgi
Yumu ak uçlu kalem
Eskiz kâ d
Ayd nger kâ d
Çizim araç gereçleri
Kuru boya veya sulu boya
Resim kâ d
Bilgisayar
Renkli yaz c
Aç klama: Bu faaliyet kapsam nda a a da listelenen davran lardan kazand
davran lar Evet ve Hay r kutucuklar na ( X ) i areti koyarak kontrol ediniz.
De erlendirme Ölçütleri

Evet

1. Krokisini çizece iniz mekân ile ilgili gözlem yapt n z m ?
2. Uygulama için gerekli araç-gereci temin ettiniz mi?
3. Krokisini çizdiniz mi?
4. Amaca yönelik ölçü ald n z m ?
5. Ölçüleri krokiye yazd n z m ?
6. Gerekiyorsa, büyük ölçekli ayr nt krokileri çizdiniz mi?
7. Ar za ve tahribat ölçümlerini krokide i aretlediniz mi?

33

Hay r

nz

8. Foto rafla belgelediniz mi?
9. Çizim, foto raf ve bilgileri s ra numaras vererek
dosyalad n z m ?
10. Rölöve çizimi için araç gereç haz rl

n yapt n z m ?

11. Ölçek seçtiniz mi?
12. Plan-kesit ve görünü leri çizdiniz mi?
13. Çizimlerinizin üzerine, çizim ölçe i ne olursa olsun
gerçekli ölçüleri yazd n z m ?
14. Ayr nt lar çizime i lediniz mi?
15. Ayr nt lar belirledi iniz ölçekte çizerek kodlama yapt n z
m?
16. Ayr nt çizimleri üzerine yap elemanlar , yap malzemesi
türleri ve yap m teknikleri ile ilgili bilgileri yazd n z m ?
17. Özgün grafik anlat m çizimleri yapt n z m ?
18. Çal malar n z yaparken grafik dü ünerek görsel analiz
yapt n z m ?
19. Çizimleri yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrand n z m ?
20. Zaman verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?
Not: Bu test, elde rölöve çizimi içindir. Bilgisayar ile rölöve çizimi için de erlendirme
ölçütlerindeki davran lar bilgisayar n zda yaparak ve sorular cevaplayarak kendinizi
ölçmelisiniz.

DE ERLEND RME
Modül performans testinde i aretledi iniz “Evet” ler kazand n z becerileri ortaya
koyuyor. Yap lan de erlendirme sonunda “Hay r” cevaplar n z bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsan z modülü tekrar ediniz.
Cevaplar n z do ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki iler ile ileti im
kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET .1.CEVAP ANAHTARI
1

D

2

B

3

Kroki

4

A

Cevaplar n z kontrol ediniz. Yanl lar n z geri dönerek düzeltiniz.

Ö RENME FAAL YET .2.CEVAP ANAHTARI
1

Ölçek

2

B

3

C

4

B

5

C

Cevaplar n z kontrol ediniz. Yanl lar n z geri dönerek düzeltiniz.
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SÖZLÜK
Akrilik: Renksiz, keskin kokulu asitler.
Antiskop: stenilen görüntüyü büyüterek yans tan cihaz.
Ecoline: S v , saydam sulu boya.
Enterpolasyon: Bilinen verilere dayanarak bir ölçüm de erinin gelecekte ya da geçmi teki
de erini kestirme yöntemi. Enterpolasyon için kullan labilecek en basit yakla m a rl kl
ortalamad r.
Form: Biçim, ekil.
Füzyon: Birle me, kayna ma.
Gotik: Temel özelli i sivrilik olan, XII. yüzy ldan sonra Rönesans'a kadar
geli en sanat ve mimarl k üslubu.

Avrupa'da

Guva : Bir çe it zamkl , mat sulu boya.
Konak: Büyük ve gösteri li ev. Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklan lan yer.
Kontur: Resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi.
Opal: Silisin hidratl ve jelatinli bütün türlerini kapsayan de erli bir mineral, panzehir ta .
Palet: Ressamlar n boyalar üzerine dizerek f rça ile kar t rd klar tahta, plastik veya
porselen levha.
Pastel: Resim yapmakta kullan lan renkli boya kalemi.
Pigment: Canl bir organizman n olu turdu u, ona özel bir renk veren kimyasal madde.
Restorasyon: Eski bir yap da y k lm , bozulmu olan bölümleri asl na uygun bir biçimde
onarma, yenileme.
Taslak: Bir eyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten
ön çal ma, eskiz:
Tuval: Üzerine resim yap lan, gerdirilmi keten, kenevir veya pamuklu kaba kuma .Bu
kuma n üzerine yap lm tablo.
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yapt r lan ve içinde o kimsenin mezar bulunan yap .
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Saray: Hükümdarlar n veya devlet ba kanlar n n oturdu u büyük yap .
Seperatör: Ay r c , bölücü eleman.
Spatula: Cerrahi, ev i leri, duvarc l k vb.nde kullan lan, bir maddeyi kaz maya, yaymaya
yarayan küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, bükülen bir b çak biçiminde metal, a aç,
kemik vb. maddelerden yap lm araç.
Tipoloji: Tip çal mas anlam na gelir. Arkeoloji, antropoloji, mimari, görsel tasar m, dil
bilimleri, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda farkl kullan mlar vard r. Örne in cami
tasar m nda yayg n olarak minare, kubbe gibi ö elerin olu turdu u tip kullan l r, ya da
al veri merkezlerinde s ra dükkanlar ve koridorlar, kütüphane tasar m nda raflar ve okuma
alanlar , ev tasar m nda iki oda bir salon, ofis tasar m nda kübik ayr mlar tipi olu turur.
Örnekleme: Bir olgu ya da bir süreci ay r c özelliklerine dayanarak soyut bir kal piçinde
biçimlendirme.
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