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AÇIKLAMALAR 
ALAN Plastik teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan ortak 

MODÜLÜN ADI Bilgisayarla çizim teknikleri 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bilgisayarda teknik resim kurallarına göre yüzey işleme 

işaretleri ve toleransların kullanılması, blok işlemleri, 

grup işlemleri, perspektif çizimi, üç boyutlu modelleme 

ve görüntüleme, çizim çıktısı alma yeterliliğinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün  ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Bilgisayarla çizim yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Değerli öğrenci, bu modül ile gerekli ortam 

sağlandığında bilgisayarla teknik çizim yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bilgisayarda teknik resim kurallarına göre yüzey 

işleme ve tolerans işlemlerini yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayarla teknik resim kurallarına göre 

perspektif çizimi yapabileceksiniz. 

3. Bilgisayar çizimlerinin çıktısını alabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam; Bilgisayarla çizim atölyesi. 

Donanım; Bilgisayar, Cad-cam programları, gönye, 

cetvel, plotter, çizim kâğıdı vb. araç ve gereçler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, ürün tasarımı ve 

üretimindeki klasik yöntemler artık yerini bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar 

destekli üretime (CAM) bırakmaktadır. Bu gelişim beraberinde üstün kalite, yüksek 

verimlilik, optimum üretim ve mükemmellik getirmiştir. 

 

Günümüz endüstrisinde yaygın olarak kullanılan programların en önemlilerinden birisi 

de, tasarım ve çizimlerinizi bilgisayarda yapabilmenizi sağlayan Bilgisayar Destekli Tasarım 

ve Çizim yazılımıdır.(Computer Aided Drafting and Desing) CAD programları ile çizim 

yapmak, yapılanları daha sonra revizyona sokmak, tasarımınızı gerçeğe dönüştürmeden önce 

ekranda görmek, istediğiniz ölçekte çıktı almak, çizdiğiniz nesnelere renk atamak, farklı 

çizgi tipleri kullanmak, farklı desenlerde taramalar gerçekleştirmek, nesneleri içerdikleri 

ayrıntı ve konuya göre değişik adreslere yerleştirerek, istediğiniz nesne ya da nesneler 

grubunu ekranda görüntülemek, çizimin bir parçasının ya da tümünün yazıcı ya da çiziciden 

çıktısını almak, görüntülemek gibi klasik çizim tarzlarını daha iyi bir şekilde bilgisayar 

ortamına aktarmak mümkündür. Bilgisayar kullanarak çizim yapmanızı, bu çizimi 

düzenlemenizi, çizdirmenizi vs. sağlayan, elle çizime göre size çok daha üstün imkânlar 

sunan bir çizim  paketidir.  

 

Bu modülümüzde, endüstride yaygın olarak kullanılan Autodesk firmasının ürettiği 

AutoCAD programından faydalanılmıştır. AutoCAD programı ile tasarımlarınızı 

geliştirebilir,  kısa süreçlerde daha kaliteli ve özellikli ürünler yaratabilirsiniz.  

 

Bilgisayarla Çizim Teknikleri 2 modülü, sizlere bu yöndeki becerileri kazandırmak 

üzere hazırlanmış bir modüldür. Bu modülde sizler, bilgisayarla teknik çizim ile ilgili bilgiler 

edineceksiniz. Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, plastik teknolojisi 

alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi hatırlatıyor, sizlere başarılar diliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında bilgisayarda yüzey işleme ve tolerans işlemlerini teknik 

resim kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizde bilgisayarla teknik çizim programlarını kullanan fabrikaları ziyaret ederek; 

 

 Bilgisayarlı teknik çizim programlarında yüzey işleme işaretlerinin 

kullanılmasını ve çizim içerisindeki uygulamaları araştırınız. 

 Bilgisayarlı teknik çizim programlarında tolerans işlemlerinin kullanılmasını ve 

çizim içerisindeki uygulamaları araştırınız. 

 

1. YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ VE 

TOLERANSLARI KULLANMAK 
 

Bilgisayarla çizim programlarında yüzey işleme işaretleri ve toleransları kullanmak ve 

resim üzerinde göstermeden önce bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız gerekir.  

Kısaca özetlemek gerekirse; 

 

 İmal edilen her parçada belirli bir hata vardır. Hatanın olmaması imkânsızdır. Kalite 

ve maliyetin en iyi ve ekonomik şekilde tutulabilmesi için, gerekli toleranslar kabul 

edilmiştir. Toleranslar kabul edilecek en büyük sapmalardır. Bu sapmaları “Ölçü”, “Şekil ve 

konum” ve “Yüzey kalite” toleransları olarak gruplandırırız. 

 

Şekil 1.1: Tolerans gruplarının tanımlanması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–11 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Ölçü toleransları 

 Geçmeler     

 Genel toleranslar   ± 

 Boşluk veya boyuna toleranslar  

 Şekil ve konum toleransları   

 Yüzey kalite toleransı    

 

Şekil 1.2: Şekil toleransının imalat resminde gösterilmesi 

 

Şekil 1.3: Konum toleransı için gerekli referansın imalat resminde gösterilmesi 
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Yüzey kalitesi imal edilen parçanın fonksiyonuna göre konstrüktör tarafından 

belirlenir ve imalat resminde işleme (imalat) şartı olarak verilir. Bu da şekilde görüldüğü gibi 

standartlaştırılmış sembolle gösterilir. 

 

 

 Yüzey  kalitesi  muhakkak talaşlı imalat yöntemiyle elde edilecektir. 

 

 Yüzey kalitesini elde etmek için muhakkak talaşlı imalat yöntemine 

ihtiyaç yoktur. Her türlü imalat yöntemiyle kalite elde edilebilir. 

 

 Yüzey kalitesi için talaşlı imalat yöntemi katiyen kullanılmamalıdır. 

Diğer bir söyleyişle yasaktır. 

 

 Yüzey pürüzlüğü toleransı olarak 

aritmetik ortalama değeri (Ra). Bu değer 

ya standartlarda kabul edilen sembol N ile 

ya da doğrudan ortalama mikron değeriyle 

gösterilir. 

 

 

 Yüzey işlem metodu, kaplama veya 

işleme metodu. 

 Örneğin: “Sertleştirildikten sonra 

taşlanacak”, 

 “0,5 mm semente edilecek” 
 

 

 Referans boyu, Cut off-boyu. Örneğin: 

“0,25 mm”, “0,8 mm” Cut off-boyu LC = 

Lt / 6 alınır. 
 

 

 Kalem izi yönü. Kalem izi yönü iz 

düşüm düzlemine dik, = Paralel, X 

Çapraz, C Merkezlenmiş, R Radyal, M 

Çeşitli yönlerde. 
 

 

 İşleme payı. Örneğin: “2”, “5” değerler 

mm olarak verilir. Burada 2 mm dir. 

 

 

 Yüzey pürüzlüğü toleransı olarak 

herhangi bir değer verilmesi. Örneğin: 

“(Rz = 10 μm)”, “(Rt = 25 μm)”, 
 

Tablo 1.1: Yüzey kalite sembolü 
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Sembol ve 

tolerans özelliği 

Tolerans 

sınırı 

Resminde 

gösterilişi 

Açıklama 

Y
ö
n
 t

o
le

ra
n
sl

ar
ı 

 

 

 

 

 

 

P
ar

al
el

li
k
  

 

 Toleranslanan eksen, 

referans eksenine paralel, 

çapı 0,05 mm olan silindirin, 

içinde olmalıdır. 

  

 Toleranslanan yüzey, 

referans yüzeyine paralel ve 

ara açıklığı 0,05 mm olan iki 

düzlemin arasında olmalıdır. 

 

 

D
ik

li
k
 

 
 

 Toleranslanan eksen, 

referans yüzeyine dik ve ara 

açıklığı 0,05 mm olan iki 

paralel düzlemin arasında 

olmalıdır. 

 

 

 

A
çı

sa
ll

ık
 

 

 

 Toleranslanan eksen, 

referans yüzeyine 60° ve ara 

açıklığı 0,05 mm olan iki 

paralel düzlemin arasında 

olmalıdır. 

K
o

n
u

m
 t

o
le

ra
n
sl

ar
ı 

 

 

 

K
o

n
u

m
 

 
 

 Toleranslanan delik ekseni, 

dörtgen içine alınmış 

ölçülerin gösterdiği yerde 

çapı 0,05 mm silindirin 

içinde olmalıdır. 

 

 

S
im

e
tr

i 

 
 

 Toleranslanan orta yüzey, 

referans elemanına paralel 

ara açıklığı 0,05 mm olan iki 

paralel düzlemin arasında 

olmalıdır. 

 

 

E
ş
 

e
k
s
e
n

lik
 

  

 Toleranslanan eksen, 

referans elemanın ekseniyle 

aynı ve çapı 0,05 mm olan 

silindirin, içinde olmalıdır. 

S
a

lg
ı 

to
le

ra
n

s
la

rı
  

 

 

R
a

d
y
a

l 

s
a

lg
ı 

 
 

 Referans ekseni etrafındaki 

bir devir esnasında 

toleranslanan yüzeyin radyal 

salgısı 0,05 mm den büyük 

olmamalıdır. 
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E
k
s
e

n
e

l 
 

s
a

lg
ı 

 
 

 Referans ekseni etrafındaki 

bir devir esnasında 

toleranslanan yüzeyin 

eksenel salgısı 0,05mm den 

büyük olmamalıdır. 

Tablo 1.2: Konum toleransları, DIN ISO 1101 

1.1. Yüzey İşleme İşaretleri ve Toleransların Kullanılması 
 

Bu modülde yüzey işleme ve toleranslarının kullanılmasını ve AutoCAD programında 

göterilmesini örnek uygulamalarla anlatacağız. 

 

Örnek 1: Montaj plakası teknik resmi 

 

Şekil 1.4: Montaj plakası toleransları 

 Referans olarak plakanın birbirine dik olan iki kenarı A ve B olarak alınmıştır. 

Plaka üstündeki deliklerin konumu bu referens kenarlarına göre 

toleranslanmıştır. Deliklerin ekseni A ve B kenarlarından dört köşe içine 

alınmış ölçülerin kesiştiği noktaya göre oluşan 0,1 mm çapındaki silindirin 

dışına çıkamaz. 

 Bütün M8 vidalarının birbiriyle olan arası ±15' toleranslı olabilir. M8 

vidalarının taksimat dairesi toleransı AB referans kenarlarına göre oluşan 0,1 

mm çapındaki silindirin dışına çıkamaz. 

 Bütün M8 vidalarının konum toleransı özel olarak C referansına göre 0,1 mm 

olarak verilmiştir. 

 Cıvata geçiş deliği olarak verilen φ11 mm’lik delikler özel toleransları olan 

deliklerdir. 
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Örnek 2: Eksentrik milin teknik resmi 

 

 

  

Şekil 1.5: Eksentrik mil 

 Çaplar fonksiyonlarına göre ölçülendirilmiş ve toleranslandırılmıştır. 

 Milin eksentrik kısmının yağlanması için eksenden açılan yağ deliği işletmede 

yağlanabilecek şekilde ön görülmüş ve ölçülendirilmiştir. 

 Ökçe bağlantıları monte edilecek parçalarla bir sorun çıkmayacak şekilde 

standartlara göre yapılmıştır ve tam anlaşılması için büyük ölçekle detayda 

verilmiştir. 

 Kama yuvası standartlara göre ölçülendirilmiş, toleranslanmış ve konum 

toleransı olarak da mil eksenine paralelliği verilmiştir. 

 Kama genişlik toleransını konstruksiyon şartları ne olursa olsun milde hafif sıkı 

geçme olarak alınması avantajdır. Çünkü mile kama kurşun veya sentetik 

çekiçle vurularak gayet rahat geçirilir ve montajda zaman kaybı önlenir. 

 Keçelerin montajda geçirileceği çaplar 15° eğiklikte olmalı ve köşeleri 

perdahlanarak keçelerin montajda zedelenmeleri önlenmiştir. 
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 Serbet kenarlar 0,2x45° kırılarak üretim ve montaj esnasında ellerin veya 

parmakların kesilmesi önlenmiş ve vakit kayıpları böylece ortadan 

kaldırılmıştır. 

 Parça küçük olduğundan ekonomik yönden bütün parça sertleştirilmiştir. Parça 

büyük olsaydı yalnız sertleştirilmesi gereken yerlerin sertleştirilmesi daha 

ekonomik olacaktı. 

 Segman yivlerinin ölçülendirilmesi ideal ölçülendirme şekliyle, ara parçanın 

dayandığı ökçe ile segmanın dış tarafı ölçülendirilip toleranslanarak yapılmıştır. 

Segmanın oturacağı oluk, standartların ön gördüğü tolerans ile 

ölçülendirilmiştir. 

 Yüzey kalitesi konstruksiyon şartlarına göre özel yüzeylerde N5, N6 ve genel 

olarak diğer bütün yüzeylerde N8 kabul edilmiştir. 

 Yağlama bağlantısı için metrik M6 vidası 8 mm derinlikle ön görülmüştür. 

Nakliye veya montaj esnasında vida girişinin zedelenmeyeceği kabul 

edidiğinden vida dişi doğrudan çekilmiştir. Eğer herhangi bir sebepten vida 

dişinin zarar göreceği var sayılırsa vida dişi diş başlangıcının koruma çukuruna 

alındıktan sonra  çekilmelidir. 

 Referans A 30 mm lik çapın ekseni olarak alınmıştır. Çünkü referans tabanı 

hemen 30 mm çap ölçü okuna konulmuştur. Burada referans eksendir. Referans 

tabanı ölçü okundan 4 mm veya daha uzağa konulursa referans olarak silindirin 

yan yüzeyinin alınması gerekir. Bu da burada gereksiz yere toleransı daha da 

hassaslaştırıp maliyetin yükselmesine neden olur. 

 Milde ortalamayı ve göbeğin rahat geçirilmesini sağlamak için çoğu 

konstruksiyonda 45° eğiklik alınmaktadır. Bu düşünce yanlıştır. 45° ile 90° 

arasında pratikte ortalama için pek fark olmaz. Göbek veya emsali parçanın 

montajını kolaylaştırmak için 25° ile 20° eğikliğn 3 ile 5 mm arasında 

alınmasında fayda vardır. Eğer mümkünse bunu firma konstruksiyon standartı 

olarak kesinleştirmekte fayda vardır. 

 Toleransı verilmemiş ölçüler resim formatında ”Genel toleranslar ISO 2768’ e 

göredir.” diye GT olarak belirlenmiştir. Örneğin: toplam boy 147 mm’ nin 

toleransı ±0,5 mm dir. 

 

1.1.1. Çeşitli Yüzey İşleme ve Tolerans İşlemlerinin Yapılması 
 

AutoCAD programında yüzey işleme sembollerinin ve tolerans değerlerinin 

girilmesini Dimension çekme menüsünden, ölçülendirme araç çubuğundan (Dimension) 

veya komut satırına yazarak yapabiliyoruz. 

 

Resim 1.1: Dimension çekme menüsü 
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Resim 1.2: Dimension araç çubuğu 

 

Resim 1.3: Komut satırı 

1.1.1.1. Toleransların eklenmesi 

 

Şekil 1.6: Tolerans ekleme 

Ölçülendirmeyi yapınız. Ölçü çizgisi veya rakamlar üzerinde “mouse”yi sağ tıklayarak 

“quick properties” menüsünü aktif hale getiriniz. Açılan pencerede ana ölçümüz 

measurement kısmında görünecektir. 

 

Resim 1.4: Tolerans penceresi 

Resim üzerindeki ölçümüzü değiştirmeyeceksek “text override” kısmında şu değerleri 

yazıyoruz; <>%%p0.003 veya <>alt tuşu basılı olarak 0177, daha sonra 0.003 değerlerini 

yazıyoruz ve dışarıda bir yere tıklayarak esc veya enter yaparak çıkıyoruz. Eğer ölçü 

değiştireceksek ….. %%p0.003 değeri yazıyoruz. 
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Resim 1.5: Tolerans  penceresi 

1.1.1.2. Yüzey kalite (pürüzlülüğü) sembollerinin eklenmesi 

 

Şekil 1.7: Mil teknik resmi 

Yukarıda teknik resmi verilen parçada Ra yüzey pürüzlülük değerlerinin gösterilmesi 

aşamaları; Komut satırından “AMSURFSYM” komutunu çalıştırın. “Surface Texture” 

diyalog kutusu açılır. A’ değeri olarak “1.6” değerini tanımlayın ve “OK” ile devam edin. 

 

Resim 1.6: Yüzey pürüzlülük penceresi 

Yüzey pürüzlülüğü sembolü çizime yerleşir. “AMSURFSYM” komutunu yeniden 

çalıştırın. Aynı şekilde yukarıda gösterildiği gibi, diğer iki yüzey pürüzlülüğü sembolünü de 

tanımlayın.  
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1.1.1.3. Şekil ve konum toleranslarının yerleştirilmesi 

 

Yüzeylerin birbirlerine göre konum hassasiyetlerini belirten konum toleraslarını 

girmede kullanılan komuttur. Komut verildiğinde toleransları gireceğimiz Geometric 

Tolerance penceresi açılır. Bu pencereye tolerans tanımlaması yapılır. Yüzeylere leader 

çizgisiyle bağlanılır. Komuta ulaşmak için, çekme menüde bulunan Dimension-Tolerance 

sekmesi seçilir, komut satırına Tolerance veya “tol” kısa yolu yazılır ya da Dimension araç 

çubuğunda bulunan” ”ikonu tıklanır. 

  

Resim 1.7: Şekil konum toleransları penceresi 

 

Şekil 1.8: Flanş teknik resmi 

Yukarıda verilen flaş resmini Cad programı ile çiziniz ve yüzey şekil toleranslarını 

birlikte gösterelim.? Tolerans komutuna girilir ve grafik ekranda geometrik tolerans 

penceresi açılır. 

 

Resim 1.8: Geometrik tolerans penceresi 
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A = Geometrik karakter sembolü 

B = Ana ve ikincil tolerans değeri alanları (2 adet) 

C = “Datum” açıklama/bilgi karakterleri alanları (3 adet) 

 

(1) Geometrik karakter sembolü: İçine dokunduğunuzda geometrik tolerans 

sembolünü seçersiniz. 

 

(2) İsteğe bağlı çap işareti: Eğer tolerans ölçüsü koyacağınız parça bir daire veya yay 

parçasıysa çap işareti koymalısınız. Dokunduğunuzda çap var ya da yok değeri alır. 

 

(3) Ana tolerans değeri: Tolerans değerini buraya yazarsınız. Aksini belirtmezseniz 

(+ 0.1 ya da –0.1 gibi) verdiğiniz değer +/- kabul edilir 

 

(4) Malzeme Kalitesi: M, L ve S olarak üç değer seçilebilir. Malzeme kalitesi 

belirtecidir. 

 

(5) Bilgi etiket harfi: İsteğe bağlı (detay, kesit, düzlem vb.) belirteç harfi ve ? 

 

(6) Bilgi belirteci malzeme kalite sembolü 

 

(7) Yükseklik: Tolerans çerçevesi yüksekliği. 

 

(8) Bilgi etiketi tamamlayıcısı: Bu alan ikinci satırda yer alır ve “Datum” bilgisini 

tamamlayıcı özellik taşır. 

 

(9) Planlanmış tolerans bölgesi belirteci: Eğer planlanmış bir tolerans değeri 

veriyorsanız bu simgeyi açık hale getirin. 

 

Resim 1.9: Geometrik tolerans penceresi 

Pencerede girilen değerlerden sonra OK tuşuna basılır. Ekranda beliren yüzey şekil 

toleransı resimde gösterilen kısma Leader ölçü bağlama çizgisi ve oku ile yerleştirilir. 

 

Şekil 1.9: Ölçü bağlama çizgisi 

Resimdeki diğer yüzey sembolleri de aynı şekilde uygulama yapılarak tamamlanır.  
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Konum toleransını yanda verilen resim örneği üzerinde gösterelim. Resmi çiziniz ve  

referans (Datum) yerlerini tespit ediniz.  

Komut satırına “Leader”yazarak enter tuşuna basınız ve beliren ölçü okunu referans 

yüzeyini gösterecek şekilde tespit ediniz. Referans yüzeyinden 10-15 mm uzaklıktaki bir 

mesafeye iki defa “mouse “nizi tıklayarak çizgiyi uzatınız. Daha sonra “mouse “nizin sağ 

tuşunu tıklayınız ve beliren pencerede tolerans sekmesini seçiniz. 

 

Şekil 1.10: Perno 

   

Resim 1.10: Yüzey işaretleri oluşturulması 

Açılan tolerans penceresindeki Datum1 bölgesine referans harfini “B” yazınız ve OK 

tuşuna basınız. “Leader” ölçü çizgisine çift tıklayarak “Leader” penceresini açınız. Arrow 

bölgesinden “Datumtriagle filled” sekmesini seçiniz ve enter tuşuna basınız. 

 

Resim 1.11: Referans yüzey belirtme penceresi 

1.1.2. Yüzey İşleme ve Tolerans Düzenlenmesi  
 

Ölçülendirme ana ekranına “DDIM” komutu ya da “Format/Dimension 

Style…” menüsünden ulaşıyoruz. Bu ekranın sol tarafındaki çizimde bulunan ölçü stillerinin 

listesi, orta kısımda yaptığımız ölçü ayarlarını basitçe gösteren bir şema ve sağ tarafta da 

yönetim menüsü bulunmaktadır. 
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Resim 1.12: Ölçülendirme ana ekranı 

Şimdi yeni bir ölçü stili oluşturarak, önemli ayarları örneklerle anlatmaya çalışalım; 

Yeni ölçü stilimizi oluşturmak için sağ taraftaki “New” butonuna basalım. Ölçü 

stilimize “PLASTİK” adını verelim ve “Continue” butonuna basalım. Start With alanı ISO-

25 olarak kalırsa, tüm ayarlar bu ölçü stilinden başlangıç olarak gelecektir. Ancak biz tüm 

ayarları tekrar ele alacağımız için bu şimdilik önemli değil. İlk olarak karşımıza “Lines” ayar 

sayfası çıkar. 

 

Resim 1.13: Yeni ölçü stili 

Bu sayfada ölçülendirme elemanlarının çizgi nesneleri ayarlanmaktadır. “Symbols and 

Arrows” başlığı altındaki sayfada  ölçü oklarının ayarları yapılmaktadır. “Text” sayfasında 

ölçü yazısı ile ilgili ayarları yapıyoruz. Ölçek ve yazı yerleşimi ile ilgili ayarlar 

ise “Fit” sayfasında toplanmıştır. “Fit” kısmında ölçü yazısının iki ölçü bacağı arasına nasıl 

yerleştirileceği belirlenir. “Scale for dimension features” bölümü ölçekli çizimler için en 

önemli bölümdür. Önceki pencerelerde girdiğiniz yazı yüksekliği, ok uzunluğu, taşma 

mesafesi gibi değerler ayarladığınız “Use overall scale of”değeri ile çarpılacaktır. Yani 

buraya üç yazarsanız tüm ölçü okları ve ölçü yazılarınız üç katı büyüyecektir. Çizim 

ölçeğine göre bu değeri düzenleyebilirsiniz. Ancak “LAYOUT” kullanarak plot çıktısı 

alıyorsanız ve çıktı ölçeklerini de “Paperspace Scaling” ile ayarlıyorsanız (ZOOM -

 1/20XP gibi) “Scale” dimensions to layout seçeneğini işaretlemelisiniz. Primary 

Units sayfasında kullanılacak sayı birimleri ve sıfırların gizlenmesi ayarlanır. Doğrusal 

ölçülendirmelerde (Linear dimensions) “Precision” virgülden sonra kaç hane kullanılacağını 

belirlemektedir. “Alternate units” (bazı çizimlerde hem metrik hem de imperyal ölçüler 

istenebilir) sayfası aynı şekilde ayarlanmaktadır. Farklı olarak alternatif ölçüleri kullanmak 

istediğimizi işaretlemeliyiz. Uluslararası projelerde bu bazen gerekli olabilir. Tolerans 

sayfası ise mekanik çizimlerde ölçü toleransları için kullanılmaktadır ve benzer ayarlar 

içermektedir. Tolerances sekmesinde çizim için gerekli bütün tolerans format ve pozisyonları 

ayarlıyoruz. 
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Resim 1.14: Yeni ölçü ayar penceresi 

Ayarlarımızı yaptıktan sonra, bu değişikliklerin çizime yansıması içim ana ekranda, 

yeni ölçü stilimizi seçip “Set Current” butonuna basmalıyız. Yine de düzelmeyen ölçü 

çizgileri olursa “DIM” komutuna girip ara komutunu kullanabilirsiniz. 

 

1.1.3. Ölçüye Metin Eklenmesi  
 

AutoCAD programında ölçüye metin eklemek tolerans ifadesini çizime bağlamak için 

“Quick Leader” veya “Leader” komutunu kullanırız. “LE” komutunu yazıp, iki defa enter 

tuşuna basarak “Leader” settings penceresini açarız. Bu pencerede bütün Leader ayarlarını 

yapabiliriz. 

     

Resim 1.15: Leader settings penceresi 

Komut satırına Lleader yazınız ve metni eklenecek ölçüye bağlayınız. Farenin önce 

sol tuşuna basınız ve daha sonra sağ tuşunu iki defa tıklayarak multi text penceresine metni 

yazınız. 

 

Şekil 1.11: Multi text penceresi 

Veya farenin sağ tuşunu üç defa tıklayıp text formatting penceresini açınız. Burada 

metninizi yazıp özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 
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Şekil 1.12: Yazı format penceresi 

Ölçülerin üzerine fare ile tıklayarak açılan pencerede, “text override” bölümüne 

metininizi yazabilirsiniz. Bu örnekte %%c8.5 (∅8.5)uygulaması gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.13: Text override penceresi 

1.1.4. Yüzey İşleme ve Tolerans Özelliklerini Değiştirmek 
 

Resim üzerinde değiştirmek ve düzenlemek istediğimiz ölçüyü, yüzey sembolleri, 

toleransların üzerine fare ile bir kere tıklayarak edit moduna getiriniz. Daha sonra text 

override bölümünden istediğiniz değişiklikleri ve düzeltmeleri yaparak OK veya ENTER 

tuşu ile komuttan çıkınız. Aşağıda gösterilen örnek resmi birlikte çizerek uygulamasını 

yapalım. 

 

Şekil 1.14: Uygulama örnek resmi 

Modifiye edeceğiniz tolerans penceresine tıklayınız. 

 

Şekil 1.15: Modifiye tolerans penceresi 
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Açılan tolerans penceresinden “text override” bölümünü tıklayarak geometrik tolerans 

penceresini açınız. 

 

Resim 1.16: Geometrik tolerans penceresi  

İstenilen düzeltmeleri yapınız ve “OK” tuşuna basarak düzenlemeyi bitiriniz. 

 

Örnek 3: Aşağıda teknik resmi verilen parçayı “AutoCAD” de çiziniz ve şekil ve 

konum toleranslarını yazınız. Açıklama:  

 

a’da düzlemsellik toleransı 0.02, 

b’de C referansına göre simetriklik 0.005, 

c’de B referansına göre konum Ø 0.07, 

d’de C referansına göre diklik 0.01, 

e’de C referansına göre açısallık 0,1, 

f’de C referansına göre paralellik 0.01 

 

Şekil 1.16: Konum toleransı örnek uygulama resmi 

1.2. Blok İşlemleri 
 

AutoCAD çizimlerimizde birçok defa kullandığımız resmin standart bölümleri vardır. 

Örneğin: cıvata, pim, perçin, pencere, kapı gibi. Bu bölümleri her defasında çizmek yerine 

bir defa çizilerek block kütüphanesi oluşturulduğunda gerektiğinde resmin istenilen bir 

yerine çağırılıp ilgili yere yapıştırabilinir. Bu işlem bize çizimlerimizde zaman 

kazandıracaktır. Autocad programında iki tür block vardır: 
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 Statik Block, 

 Dinamik Block (2006 version ile gelmiştir) 

 

Statik Blocklar: Üzerinde çalışılan dosyaya eklendiğinde fazla değişiklik 

yapılamayan block türüdür. Sadece ölçeklendirme ile büyüklüğüne müdahale edilebilir. 

 

Statik block oluşturma: 

 Bloğa konu olan resim normal olarak çizilir. 

 MakeBlock Komutu ile blok tanımlanır 

 Wblock komutu ile blok saklanır 

 

1.2.1. Make Block 
 

Çizilmiş olan resmin blok haline getirilmesi için kullanılır. 

 

Komutun kullanımı: 

 

 Komut Satırı : Block 

 Kısa komut : B 

 Menü   : Draw Menüsü / Block / Make 

 Araç Çubuğu  :  (Draw araç çubuğu) 

 

Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere çıkar: 

 

Resim 1.17: Yatak teknik resmi 

 Name: Oluşturulacak bloğa verilecek isim 

 Base Point: Oluşturulacak blok için resme yerleştirilirken tutulacak noktanın 

tanımlanması 

 Select Object: Block oluşturulacak objelerin seçimi  

 Retain: Seçilen objeler çizildiği biçimde kalır. 

 Convert to Block: Seçilen objeler Tek parça haline gelir. 

 Delete: Seçilen objeler çizim alanından silinir. 

 Block Units: Bloğun Ölçü Birimi 

 Scale Uniformy: Bloğa ölçek girişi 

 Allow Exploding: Oluşturulan bloğa patlama özelliği verir. 
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 Dersciption: Açıklayıcı bilgi 

 Hiperlink: Blokla beraber link verme 

 Open Block editor: Blok editörünü açma 

 WBlock Komutu:Blok haline getirilmiş olan resmi daha sonraki resimlerde 

kullanmak üzere saklamak için kullanılır.  

 

Komutun Kullanımı: 

 

 Komut Satırı : WBlock 

 Kısa komut : W 

 Source: Saklanacak bloğun türü 

 Block: Block komutu ile oluşturulmuş obje 

 Entire Drawing: Çizim alanındaki tüm objeler 

 Object: Seçilecek objeler 

 Base Point: Oluşturulacak blok için resme yerleştirilirken tutulacak noktanın 

tanımlanması (Source / objede kullanılır) 

 Select Object: Block oluşturulacak objelerin seçimi  

 Retain: Seçilen objeler çizildiği biçimde kalır. 

 Convert to Block: Seçilen objeler tek parça haline gelir. 

 Delete: Seçilen objeler çizim alanından silinir. 

 Destration: Bloğun adı ve saklanacağı yer 

 Insert Units: Bloğun ölçü birimi 

Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere çıkar: 

 

Resim 1.18: Write block penceresi 

1.2.2. Insert Block 
 

“Blok” komutu ile blok haline getirilmiş olan resmi çalışılan sayfaya eklemek için 

kullanılır.  

 

Komutun Kullanımı: 

 Komut Satırı : Insert 

 Kısa komut : I 

 Menü   : Insert / Block 
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 Araç Çubuğu  :  

Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere çıkar: 

 

Resim 1.19: Insert penceresi 

 Name: Çağrılan bloğun ismi 

 Browse: Bloğun kayıtlı olduğu yer 

 Insert Base Point: Çizim alanında bloğun yerleşeceği yer 

 Scale: O bloğun ölçeği 

 Rotation: Block sayfaya yerleşme açısı     

 Block Units: Bloğun ölçü birimi 

 Explode: Gelen objenin patlak gelmesi 

 

Dinamik Blocklar: Autocad 2006 versiyonuna eklenmiş en önemli özelliklerden 

biridir (Önceki versiyonlarda yoktur). Statik bloklarda “blok”a, resim üzerine eklendiğinde 

büyütüp küçültme dışında müdahale etmek mümkün değildir. Ancak dinamik bloklarda 

bloğa blogun belli yerini uzatma, taşıma çoğatma gibi birçok özellik kazandırılabilir. 

Dinamik blok oluşturmak için “Blok Editor”penceresinden yararlanılır.  

 

Bedit Komutu (Blok Editoru) 

 

Blok oluşturmak ya da oluşturulmuş bloğu düzenlemek için ayrı bir pencere açan 

komuttur. Bu pencereye “blok editor” denir. Bu pencere (Komut) daha çok dinamik 

blokların oluşturulmasında kullanlır. 

 

Komutun Kullanımı: 

 

 Komut Satırı : Bedit 

 Kısa komut : Be 

 Menü   : Tools / Block Editor 

 Araç Çubuğu  :  (Standart Araç çubuğu) 

Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere çıkar: 
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Resim 1.20: Edit block penceresi 

Bu pencerede blok düzenlemek için daha önce oluşturulmuş blokların listesinden  bir 

blok seçilir ya da yeni isim verilerek blok oluşturma ekranına geçilir. Blok oluşturma 

ekranında ilk karşımıza çıkan soru “Dinamik” bloklarla ilgili döküman ekrana gelsin mi? 

sorusudur. No seçilir. 

 

Resim 1.21: AutoCAD menü çubuğu 

Bu ekranda normal çizim komutları ile blok oluşturulacak şekil çizilir ve çizim 

alanının hemen üzerindeki araç çubuğunda bulunan “Save Block Definitation” ikonu ile blok 

kaydedilir. “Close Block Editor” ile çıkılır. 

 

1.2.3. Hazır Çizimlerin Sembol Olarak Kullanılması 
 

Çalıştığınız bir sayfada sık kullanılan bazı cizimleri sık sık cizmek yerine o çizimleri 

block yaparsanız onları her defasında cağırabilirsiniz. Örneğin bir elektrik/elektronik devresi, 

bir hidrolik/pnomatik devresi vb. çizimlerde kullanılan sembolleri her defasında cizdiğinizde 

cok zamanınızı alır. Bunun yerine o devre elemanlarını sembol olarak atarsanız ciziminiz 

hızlanır. 

 

Aşağıda verilen M8x40 cıvatayı çizerek blok yapalım. 

 

Şekil 1.17: Örnek uygulama resmi 
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Komut satırından veya menüden “Blok” komutunu çalıştırınız. Açılan “Block 

Definition” penceresinden name bölümüne M8x40 yazın, daha sonra “Select objekts” tuşuna 

basınız ve seçme ikonu ile cıvatamızı seçip “Enter” tuşuna basınız. “OK” tuşu ile işlemi 

bitiriniz.  

 

Resim 1.21: Blok definition penceresi 

Daha sonra kullanmak üzere blok yaptığınız cıvatamızı “İnsert” komutu ile tekrar 

çağırabilisiniz. 

 

1.3. Grup İşlemleri 
 

Çizimdeki nesneleri birbirine bağlama veya bir arada tutmaya yarayan bir komuttur. 

Kopyalama veya taşımalarda kolaylık sağlar. Bu komutu kullanabilmek icin “AutoCAD 

“komut satırında (Command:) “Group” yazıp “Enter” tuşuna basıyoruz. Karşımıza “Object 

Grouping” diyalog sayfası gelir. Yapmamız gereken ilk şey “New” yazısına basmak arkadan 

“Group Name” kısmına isim vermek ve nesne secmek olacaktır. 

 

 Komut Satırı : Group 

 Kısa komut : G 

 

1.3.1. Nesnelerin Gruplandırılması 
 

Resimde görüldüğü gibi bir dikdörtgene dokunduğunuzda diğerleri seçilmez. Group 

işleminden sonra ise bir seçim yaptığınızda tüm parçalar seçilir. Group komutu seçilen 

resimleri birbirine bağlar ve beraber hareket etmelerini sağlar. 

 

Group yapmadan önceki seçim. 

 

Group yaptıktan sonraki seçim. 
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1.3.2. Gruplarla İlgili İşlemler 
 

Grup çalışmalarında bir çizimdeki bazı kısımları, gruplayabilir veya dağıtabiliriz. 

Konunun başında grouplama konusunu işlenmişti. Bir groubun dağıtılması işlemi yine aynı 

diyalog sayfasında gerçekleşir. Bunun için çıkan diyalog menüsünden en üstte “Group 

Name” kısmında grouplar listelenir. Buradan dağıtmak istediğimiz group seçilir ve alttan 

“explode” komutu seçilerek daha önce gruplanan seçimler dağıtılır. 

 

Resim 1.22: Grouping” diyalog sayfası 

Örnek: Aşağıda verilen yatak gövdesini çiziniz, ölçülendiriniz, yüzey işleme 

işaretlerini gösteriniz. 

 

Şekil 1.18: Yatak gövdesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde mevcut olan bir bilgisayar destekli çizim programı ile aşağıda verilen 

muylunun teknik resmini çiziniz. Teknik resim kurallarına göre yüzey işleme işaretleri ve 

toleranslarını gösteriniz.  

 

a’da A referansına göre ortak eksenlilik : Ø 0.1 

b’de A referansına göre yalpalama : 0.015 

c’de dairesellik toleransı  : 0.06 

d’de bir yüzeyin şekil toleransı : 0.1 

e’de silindiriklik toleransı  : 0.1 

f’de A referansına göre simetriklik : 0.2 

g’de A referansına göre toplam yalpalama: 0.08 

 

Şekil 1.19: Muylu 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Bilgisayarı açınız ve çizim 

programını yükleyip çalıştırınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Bilgisayarı açınız ve çizim programını yükleyiniz. 

 Çizim araç ve gereçlerini hazır 

hale getiriniz. 

 Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını 

yükleyiniz. 

 Bilgisayar programını yapılacak 

çizime göre ayarlayınız. 

 Giriş penceresini kullanarak çiziminizde 

kullanmayı düşündüğünüz şablon sayfasını 

ayarlayınız. 

 Yüzey işleme ve tolerans işlem 

sırasını belirleyiniz. 

 Yüzey işleme ve tolerans araç çubuklarını kontrol 

ediniz.  

 Komut satırına kısa yolları yazarak kontrol 

edebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yüzey işleme ve toleranslarını 

çizim içinde kullanınız. 

 Resmi kurallarına göre çiziniz. 

 Yüzey işleme işaretlerini ve tolerans sembollerini 

çizim içerisinde teknik resim kurallarına uygun 

konumlandırınız. 

 Yüzey işleme ve tolerans 

özelliklerini değiştiriniz. 

 Önceden çizim içinde kullanılmış yüzey işleme 

işaretleri ve toleransların çizim içerisindeki 

konumunu ve biçimini istenilen özellikleri 

sağlayacak biçimde değiştiriniz. 

 Blok işlemlerini yapınız.  Sık kullandığınız bir unsurun teknik resmini 

çiziniz. 

 Çizdiğiniz resmi daha sonra tekrar kullanmak 

üzere blok yapınız. 

 Blok yaptığınız resmi “insert” ile tekrar çağırıp 

kontrol ediniz. 

 Grup işlemlerini yapınız.  Çizim içerisinde çoklu seçme işlemine uygun 

olarak grup uygulamasını yapınız.  

 Çizimi kaydediniz.  Çizimi bitirdikten sonra tekrar kontrol ediniz. 

 Çiziminize isim vererek klasöre kaydediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı ?   

2. Bilgisayar programını doğru olarak yüklediniz mi ?   

3. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?   

4. Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı ?   

5. Yüzey işleme ve tolerans işlem sırasını belirlediniz mi ?   

6. Yüzey işleme ve tolerans ayarlarını yaptınız mı ?   

7. Yüzey işleme ve toleranslarını çizim içinde kullandınız mı ?   

8. Yüzey işleme ve tolerans özelliklerini değiştirdiniz mi ?   

9. Blok işlemlerini yaptınız mı ?   

10. Grup işlemlerini yaptınız mı ?   

11. Çizimi kaydettiniz mi ?   

12. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi ?   

13. Süreyi iyi kullandınız 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi imal edilen her parçada tolerans dediğimiz en büyük 

sapmalardan birisi değildir? 

A) Ölçü 

B) Şekil ve konum 

C) Yüzey kalite 

D) Malzeme kalitesi 

 

2. Yüzey kalitesi aşağıda gösterilen sembollerden hangisi ile ifade edilir? 

A)  

B)  

C)  

D)   
 

3. Şekil ve konum toleransları, aşağıda gösterilen sembollerden hangisi ile ifade edilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

4. Referans yüzeyleri, aşağıda gösterilen sembollerden hangisi ile ifade edilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

5. Konum toleranslarından eş eksenlilik, aşağıdaki sembollerden hangisi ile ifade edilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

6. “Toleranslanan eksen, referans yüzeyine dik ve ara açıklığı 0,05 mm olan iki paralel 

düzlemin arasında olmalıdır” ifadesi hangi konum toleransı ile gösterilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. “Toleranslanan yüzey, referans yüzeyine paralel ve ara açıklığı 0,05 mm olan iki 

düzlemin arasında olmalıdır” ifadesi hangi konum toleransı ile gösterilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

8. “Toleranslanan delik ekseni, dörtgen içine alınmış ölçülerin gösterdiği yerde çapı 0,05 

mm silindirin içinde olmalıdır” ifadesi hangi konum toleransı ile gösterilir? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

9. AutoCAD programında ölçüye metin eklemek, tolerans ifadesini çizime bağlamak için 

hangi komut kullanılır? 

A) Circle 

B) Mirror 

C) Leader 

D) Trim 
 

10. Çizimlerimizde birçok defa kullandığımız cıvata, pim, perçin, pencere, kapı gibi 

bölümleri her defasında çizmek yerine bir defa çizerek kütüphaneye kaydettiğimiz 

uygulama hangisidir? 

A) Block 

B) Render 

C) Hatch 

D) Modify 
 

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 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında bilgisayarla teknik resim kurallarına göre perspektif 

çizimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizde bilgisayarla teknik çizim programlarını kullanan fabrikaları ziyaret ederek; 

 

 Bilgisayarlı teknik çizim programlarında perspektif çizim uygulamalarını 

araştırınız. 

 Bilgisayarlı teknik çizim programlarında üç boyutlu modelleme ve görüntüleme 

uygulamalarını araştırınız. 

 

2. PERSPEKTİF ÇİZMEK 
 

Perspektif çizim; bir cisme 30 ° açı ile bakıp cismin düzlem üzerine düşen yansımasını 

çizme işlemidir. Nesnelerin üç yüzeyinin iki boyutta gösterilmesi için cad programlarında 

çoğunlukla izometrik perspektif kullanılır. İzometrik perspektif çizimler düzlem üzerine 

çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının bilinmesi gerekir. İzometrik 

çizimin yapılabilmesi için üçüncü boyut (Z eksenindeki boyut) kullanılmaz.  

 

2.1. Perspektif Çizimi 
 

Konuyu daha önceleri olduğu gibi bir model üzerinde öğrenmeye çalışacağız. 

Amacımız aşağıda ölçüleri verilen izometrik şekli çizip sonra da ölçülendirmektir. Bu 

işlemleri de adım adım anlatmaya çalışalım.  

  

Şekil 2.1: İzometrik perspektif 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İmleç, alttaki “SNAP” simgesinin üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılır. Sonra 

sırasıyla “SETTING - Isometrik snap” seçilir ve “OK” simgesini tıklanır. Veya “Tool” 

menüsünde bulunan “Drafting setting” penceresini açarız. 

 

Resim 2.1: Snap settings penceresi 

Bu işlemden sonra imlecin biçimi aşağıdaki gibi görülür. Sol baştaki şekilde X ve Y 

eksenleri; Sol izometrik düzleme (ISOPLANE Left) , ortada üst izometrik düzlem 

(ISOPLANE Top) sağ baştaki ise sağ izometrik (ISOPLANE Right) düzleme paralel konuma 

gelir. Bir konumdan bir başka konuma geçmek için klavyede F5 tuşu veya Ctrl+E tuşları 

(CTRL tuşu basılı tutularak E tuşuna basarak) kullanılır. 

 

Şekil 2.2: Snap settings seçiminden sonra imleç görüntüsü 

İzometrik düzlemi sağ konuma getirdikten sonra LINE komutu ile aşağıdaki 

dikdörtgen çizilir. Çizim sırasında, imlecin doğrusal hareket etmesi için ORTHO (F8) 

devrede olmalıdır. Bu durumda çizgilerin izometrik eksenlere paralel hareket ettiğini 

görürüz. 

 

Şekil 2.3: Perspektif oluşturma 

Çizdiğimiz dikdörtgeni seçeriz. Farenin sağ tuşunu kullanarak “Copy selection” i 

seçer, “Base point” olarak sol alt köşeyi belirleriz. F5 tuşunu kullanarak çizim eksenlerini 

sağ düzleme paralel hale getiririz. İmleci kopyalama yönünde hareket ettirdikten sonra, 

komut satırına mesafeyi 30 mm olarak gireriz. Çizdiğimiz dikdörtgenin üst kısmına 80 x 80 

mm boyutlarında bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgenin 200 mm lik uzunluğu ortalaması 

için 60 mm uzunlukta bir noktadan başlamamız gerekir. 
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Bu ayarlamalardan sonra imleci dikdörtgenin köşe noktasına getiririz. Fakat fare ile 

tıklamamalıyız. “OSNAP” devrede olduğu için köşe noktası yakalanacak ve “OTRACK” 

devrede olduğu için de uzun kesikli bir takip çizgisi çıkacaktır. İmleci bu kesikli 

“OTRACK” çizgisi boyunca dikdörtgenin ortasına hareket ettirip komut satırına 60 yazar, 

enter tuşuna basarız. “ORTHO” aktif olduğu için imleci doğrusal hareket ettirip, komut 

satırına dikdörtgenin kenar uzunluğu olan 80 yazarız. Aynı şekilde diğer kenarları da 

çizersek aşağıdaki şekil elde edilir. 

 

İzometrik Çizimde Çember: İzometrik çizimde çemberler “CIRCLE” komutu ile 

çizilemez. İzometrikte çember çizmek için izometrik çizim ortamında iken “ELLIPSE” 

komutundaki “ISOCIRCLE” seçeneğinden yararlanmamız gerekir. Bu seçenek normal çizim 

ortamında ( Rectangle Snap) ortaya çıkmaz. 

 

Command: _ellipse  

 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: i (küçük harfle veya büyük 

harfle I yazılmalıdır. İ harfi veya ı yazılırsa komut çalışmaz)  

 

Specify center of isocircle: İzometrik çemberin merkezini belirlememiz isteniyor. 

“OTRACK” devrede olduğu için imleci, önce çizdiğimiz dikdörtgenin ortasına, sonra uzun 

dikdörtgenin ortasına getirip hareket ettirirsek kesişim noktalarının ortaya çıkmasını sağlarız. 

Kesişim noktası ortaya çıktıktan sonra fare ile işaretleriz.  

 

Specify radius of isocircle or [Diameter]: d (izometrik çemberin çapını girmek için d 

yazarız)  

 

Specify diameter of isocircle: 80 ( çapı 80 mm olacak)   

 

Şekil 2.4: İzometrik perspektifte çember çizimi 

Fazla çizgiler trimlendikten sonra üst kısım aşağı doğru 20 mm kopyalanır. Üstteki 

kısımları aşağı doğru 80 mm kopyalarız. Fazla kısımlar temizlendikten sonra sağ baştaki 

şekli elde ederiz.  
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Şekil 2.5: İzometrik perspektifte çember çizim 

İzometrik çemberlerin teğet noktalarını birleştirmek için “OSNAP”  ayarlarına 

“QUADRANT”ı ilave ederiz. “LINE” komutunu kullanarak teğet çizgileri çizeriz. 

İzometrik çizimlerde köşelerde kavis oluşturmak için “FILLET” komutu kesinlikle 

kullanılmaz. Bunun yerine köşelerde kavis yarıçapında izometrik çemberler oluşturulur. 

Fazla kısımlar temizlenir. Aşağıdaki şekillerde izometrik çemberlerin teğet noktaları 

birleştirilir. Kenar çizgileri 18’er mm kopyalanarak çemberlerin merkezleri belirlenir. 

İzometrik çember çizilir ve merkez olarak kesişim noktası işaretlenir. 

 

Şekil 2.6: İzometrik perspektifte delik delme  

İzometrik çemberin yarıçapı olarak çizginin üst ucu işaretlenir. “COPY” komutunun 

(multiple-çoklu ) seçeneğini kullanarak diğer çemberleri çizeriz. Bu komutu kullanmak için; 

 

Command: co  

COPY   

Select objects: 1 found ( kopyalanacak izometrik çember seçilir.)  

Select objects: ↵  

Specify base point or displacement, or [Multiple]: m ↵ ( çoklu kopyalama için m 

yazarız)  

Specify base point: (izometrik çemberin merkezi belirlenir ).  

Specify second point of displacement or <use first point as ( diğer çizgilerin kesişim 

noktaları merkez noktaları olarak işaretlenir) 

 

Köşelerdeki kavislerin teğet noktalarından “osnap –quadrant” seçeneği ile çizgi 

çizeriz. Şeklin üst kısmına çapı 36 mm olan bir izometrik çember çizer. Bu çemberi alt 

kısımlara kopyalarız. Fazla kısımları temizledikten sonra aşağıda sağdaki şekli elde ederiz.  
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Şekil 2.7: İzometrik perspektifte delik delme  

İzometrik Çizimde Ölçülendirme: Ölçü ayarlarını daha önceki konularda belirtildiği 

gibi “Dimension”araç çubuğundaki “ALIGNED DIMENSION” (Çizgiye paralel 

ölçülendirme) seçilir. Bu ölçülendirme biçiminde bir boyutta belirnecek iki noktanın aynı 

doğrultuda olması gerekir. Aksi takdirde doğru ölçülendirme yapılamaz. 

 

Resim 2.2: İzometrik çizimde ölçülendirme menüsü 

Ölçülendirilecek düşey boyutun ilk noktası olarak yay ile yatay çizginin kesiştiği 

nokta belirlenir. İkinci nokta olarak altta işaretlenen nokta ile aynı doğrultuda olan üstteki 

nokta işaretlenir. 100 mm’ lik ölçüyü belirten ölçü çizgisi, parçanın dışına doğru sürüklenir. 

Uygun bir noktaya yerleştirilir. 200 mm’ lik boyutu ölçülendirmek için şekilde görüldüğü 

gibi aynı doğrultuda iki nokta belirlenir. Ölçü çizgisi parçanın dışına doğru sürüklenir. Diğer 

boyutlar biraz önce belirttiğimiz gibi ölçülendirilecek boyutun aynı doğrultudaki iki noktası 

dikkate alınarak ölçülendirilir. 

 

Şekil 2.8: İzometrik perspektifte ölçülendirme 

Ölçülerin kenarlara paralel hale getirilmesi (Dimedit---oblique): Yukarıdaki 

ölçülere dikkat edilirse, ölçülerin kenarlara paralel olmadığı görülür. Ölçüleri kenarlara 

paralel yapmak için üst menüde “DIMENSION Oblique” seçilir. Ya da komut satırında ( 

dimedit - O ) seçilir.  

 

Command: dimedit   

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

Select objects: 1 found ( ölçü seçilir)  
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Select objects: Enter obliquing angle (press ENTER for none): 30 ( kenarın x ekseni 

ile yaptığı açı yazılır)  

Önce düşey 100 mm lik ölçüyü yatay kenar ile ( x ekseni ile 30 lik açı yapan ) aynı 

hizaya getirilir.  

Dimension -Oblique seçilir. 

  

Resim 2.3: Oblique komutu 

     

Ölçü çizgisi seçilir.   Obliquing angle: 30   

Şekil 2.9: Oblique komutu uygulama 

Şimdi 200 mm’ lik ölçü düşey kenara paralel konuma getirilir. “Dimedit Ö oblique” 

seçilir. 200 mm’ lik ölçü seçilir. Açı olarak (obliquing angle) 90 derece yazılır. 80 mm2 lik 

ölçüyü kenarla aynı hizaya getirmek için aynı işlemleri yapılır. Açı olarak ( obliquing angle) 

150 veya -30 yazılır. 

 

Şekil 2.10: Oblique komutu açı uygulama 

Aynı kenarlara paralel yapılması istenen ölçüleri aynı anda seçerek ortak açı değeri 

yazılır. Şekilde 40 ve 20 ‘mm lik ölçüler aynı kenara paralel olacağı için aynı anda seçilip, 

açı değeri olarak 30 ° yazılır. 200 mm’ lik ölçü geriye doğru 30? taşınır. Fazla kısımları 

budamak (trimlemek) için ölçüyü Explode komutu ile patlatmak gerekir. Ölçüyü patlattıktan 

sonra fazla kısım silinir. 

 

İzometrik çizimlerde çember ve yaylar araç çubuğundaki “Radius Dimension” ve 

“Diameter Dimension” ile ölçülendirilemez. Bunun yerine “Quick Leader” ölçülendirmeyi 

kullanmak gerekir. 
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“Quick Leader” genel olarak bir boyuta oklu açıklama yazıları eklemek için 

kullanılır. Boyutun ölçüsü otomatik olarak belirlenemez. Boyutun ölçüsünü elle girmek 

gerekir. Quick Leader simgesine tıklandıktan sonra açıklama yazılarının altının çizgili olması 

için Settings (s) ayar bölümüne girilir.   

 

Command: qleader  

Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: s 

 

Aşağıdaki pencere çıkar. Pencerede Attachment bölümünde Underline bottom line 

seçeneği seçilirse açıklama yazılarının altı çizgili olur. Ok simgesine tıklandıktan sonra 

aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

Resim 2.4: Leader settings  penceresi 

Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: (Okun başlayacağı nokta 

belirlenir.)  

 

Specify next point: <Ortho off> (Oklu çizginin bitiş noktasını belirler. Specify next 

point:↵ (Enter tuşuna basılır.)  

 

Specify text width <0>:↵ (Enter tuşuna basılır.) 

 

Enter first line of annotation text <Mtext>:↵ (enter tuşuna basılır)  bu aşamada bir 

yazı penceresi çıkar. 

 

Yazı penceresi içerisine çap sembolünü yerleştirmek için farenin sağ tuşuna basılır. 

Çıkan pencerede “Symbol” daha sonra “Diameter” seçilir. %%c çıkar yanına bildiğimiz çap 

değerini yazarız. %%c36. “OK” simgesine basılıp pencere kapatıldığında çap simgesi ve 36 

değeri çıkar. Diğer yaylar ve çemberler benzer şekilde ölçülendirilir. 
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Şekil 2.11: Perspektif 

Aşağıda verilen örnek perspektif resimleri AutoCAD programında çiziniz. 

 

Şekil 2.12: Perspektifler 
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Şekil 2.13: Perspektifler 
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Şekil 2.14: Perspektifler 

2.1.1. View Menüsünü Kullanarak Perspektif Çizmek 
 

View çekme menüden perspektif çizimi yukarıda anlatıldığı gibi benzer işlem sırasına 

göre tekrarlanarak yapılmaktadır. 

 

2.1.2. Komut Satırını Kullanarak Perspektif Çizimi Yapmak 
 

Komut satırından perspektif cizimi yapmak da bir yontemdir ancak pek sık kullanılan 

bir yöntem değildir. 
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Aşağıdaki örneğe bakarak basit bir perspektif çizelim. 

 

Command: line Specify first point: 

 

Specify next point or [Undo]: @30,0 

Specify next point or [Undo]: @0,0,15 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,45 

Specify next point or [Close/Undo]: @-10,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,0,-5 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-45 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,0,5 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,45 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: @-15,0 

Specify next point or [Undo]: @0,0,10 

Specify next point or [Close/Undo]: @-10,10 

Specify next point or [Close/Undo]: @-10,0,10 

Specify next point or [Close/Undo]: @-20,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,0,-30 

Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @0,0,10 

Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @5,0,-10 

 

Şekil 2.15: Perspektif resim 

2.1.3. Araç Çubuklarını Kullanarak Perspektif Çizimi Yapmak 
 

Araç çubuklarını kullanarak perspektif çizimi yukarıda anlattığımız benzer işlem 

sırasına göre tekrarlanarak yapılmaktadır. 

 

2.2. Üç Boyutlu Modelleme ve Görüntüleme 
 

Autocad’de üç boyutlu modellemeyi katı modelleme, yüzey modelleme, tel kafes 

modelleme olarak üç grupta toplayabiliriz.  

 Katı modelleme (solids): En çok kullanılan ve en kolay olan modelleme 

şeklidir. Bu tip modeller içi dolu modellerdir. Acad ile katı modeller çizilirken 
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genellikle çizilen ilkel katılar birbirleri ile birleşerek (union) veya birbirinden 

çıkartılarak (subtrack) karmaşık katı modeller elde edilir. 

 Yüzey modelleme (surface) : Oluşturulan modellerin içi boştur. Nesnelerin 

sadece yüzeyleri modellenir. Katı nesneler patlatıldığında yüzeylere (surface) 

ayrılır. Diğer bir tanımla solid objeler surfaceler tarafından çerçevelenmiş hacmi 

tanımlar. 

 Tel kafes modelleme (mesh) : Bu tip modellerin hem içi boştur hem de 

yüzeyleri yoktur. Bu tip modeller iki boyutlu olarak çizilen modellerin gerekli 

noktaları birleştirilerek yapılır. 

 

Üç boyutlu çalışırken modelinizi en uygun şekilde görmek, çalışma verimliliğinizi 

artıracağı gibi, modeli görsel olarak kavramanıza da yardımcı olacaktır. Bunun için atmanız 

gereken adımlar sırasıyla şöyledir: 

 

 Çalışma Alanınızı “3D Modeling” yapın. 

 Modelin görünüm ayarlarını değiştirerek daha iyi görünmesini sağlayın. 

 Bakış açınızı değiştirin 

 

AutoCAD 2007’den itibaren “Workspaces” (çalışma alanları) terimi ile tanıştı. Bu şu 

anlama geliyor: Menü dizilişinin, komutların ve kısa yolların o an yaptığınız işe odaklı 

olarak değişmesi. Biz üç boyutlu modelleme yapacağımıza göre, çalışma alanımızı buna 

uygun olarak seçmemiz ya da ayarlamamız gerekiyor. Neyse ki AutoCAD’de üç boyutlu 

çalışma için hazır bir ayar mevcut. Ekranınızın sağ alt köşesinden seçebilirsiniz. 

 

Resim 2.4: AutoCAD 3D modelleme 

Çalışma alanınızı “3D Modeling” yaptıktan sonra, menülerinizin değiştiğini ve 

kurulumda yaptığınız seçime göre ekranının sağ tarafına bir palet geldiğini göreceksiniz. 

Ancak bu haldeyken 3B modeliniz pek de güzel görünmeyecektir. Bunun için görünüm 

ayarları ile (Visual Styles) biraz oynamalıyız. 

Şimdi şerit menü üzerindeki “View” sekmesinde “2D Vireframe” görüyor 

olmalısınız. Bunu “Conceptual” yaparak ekranda bir çok şeyin değiştiğini görebilirsiniz. 
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Resim 2.5: Görünüm ayarları(Visual Styles) 

Model altlığında ızgara çizgilerini görmek istiyorsanız “GRID Settings” 

yapmalısınız. Ekranınızın sol alt tarafında dizili düğmelerden ızgara şeklinde olanına sağ 

tuşla basarak “Settings…” seçeneğini işaretleyin. Buradan “Grid” ayarlarını istediğiniz gibi 

yapınız. 

 

Artık bakış açınızı değiştirerek 3B boşlukta çalışmaya başlayabilirsiniz. Model 

alanınızın sağ üst köşesinde pusula benzeri bir simgeyi fark etmiş olmalısınız. Buna 

“NAVCUBE” deniyor ve bakış açımızı değiştirmek için kullanacağız. Şimdi “NAVCUBE” 

nüzün sol alt köşesinden tutarak şekildeki pozisyona getirin. 

  

Şekil 2.16: Viewcube 

AutoCAD’de 3B çalışanların bilmezleri gereken komutlardan biri UCS dir. UCS nin 

açılımı ‘User Coordinate System’ olarak verilmiştir. Türkçe karşılığı ‘Kullanıcı Koordinat 

Sistemi’ diye geçer. AutoCAD R11 ile denenen Türkçeleştirme çalışmasında KKS olarak da 

adlandırılmıştır. 

 

AutoCAD ekranında yeni bir çizim açıldığında koordinat sistemi WCS (World 

Coordinate System) olarak ayarlı gelir (altlık dosyasında aksi bir ayar yapılmamışsa). Bu 

koordinat sistemi 0,0,0 noktasını orijin ve XY plan düzlemini yeryüzüne paralel kabul eder. 

Ekranımız için yeryüzü, ekran yüzeyi olarak düşünülmelidir. Ekrandan size doğru sanal bir 

dikme çıktığınızda bu da Z koordinatı olur. Bu koordinat sistemi şekildeki gibi bir ikona 

sahip olur.  
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Bu ikona “UCS Icon” adı verilir. Özellikle üç boyutla çalışırken hangi 

koordinat sisteminde olduğumuzu anlamamız açısından gözümüz bu sembolün üzerinde 

olmalıdır. AutoCAD iki boyutlu nesneleri ve üç boyutlu olanlarının tabanlarını (küre için 

kesiti) hep o an geçerli XY düzlemine çizer. Bu mantıkla yola çıkarsak, sonsuz sayıda XY 

düzlemi ayarlayabileceğimizi kavrarız. Ancak üç boyutlu bir çizimde ortalama 5-15 UCS, iki 

boyutlu bir çizimde de nadiren 1-2 UCS ayarına ihtiyacımız olur.  

 

Ucs (User Coordinate System) kullanımı: TOOL menüsünde NEW UCS (klavyeden 

UCS yazarak.) 

 

/Face: Çalışılan 3boyutlu nesnenin herhangi bir yüzeyi seçilerek 

/Named: Daha önce kullanılan ya da oluşturulan bir UCS seçilerek 

/Object: Çizimdeki bir nesne seçilerek (face seçme işlemi ile benzerdir.) 

/Previous: Bir önceki UCS moduna geçmek için. 

/View: Bakış açınıza “Z” ekseni dik gelecek şekilde UCS modunu ayarlar. 

/World: Dünya koordinat sisteminin 0,0,0 merkezini referans alarak UCS’yi ayarlar. 

/X/Y/Z/: UCS’yi “X” – “Y” – “Z” ekseninde döndürmemizi sağlar. 

Zaxis: Başlangıç ve bitiş noktaları tanımlanan herhangi bir doğruyu “Z” ekseni olarak 

kabul eder. 

 

Şekil 2.17:X,Y,Z eksenleri 

Dynamıc Ucs Kullanımı: Status Bar – Allow / Disallow Dynamic UCS 

Yeni kullacıcılar için tavsiye edilen bir yöntem değildir. Alttaki imajda da görüldüğü 

üzere üç boyutlu model üzerinde çalışacağınız yüzeye UCS’yi AutoCAD kendi otomatik 

olarak adapte eder. Sizin UCS’niz WORLD’de olsa dahi DYNAMIC UCS aktif ise modelin 

çalışılan yüzeyine adapte olur. 

 

Resim 2.6: Dynamil UCS 
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2.2.1. İki Boyutlu Bir Planı Üç Boyutlu Bir Modele Dönüştürmek 
 

Aşağıda perspektif resmi verilen parçanın üç boyutlu modelini tel kafes ve katı model 

olarak aşamalı çizelim. 

 

Şekil 2.18: Perspektif resim 

 Yeni bir çizim sayfası açınız. Çizgi Layer ayarlarını yapınız.  Komut satırı 

altında bulunan mod göstericilerden Grid, Polar, Object Snap, Object Snap 

Tracking, Dynamic Input and Lineweight ON konumuna alınız. 

 

Resim 2.7: Mod menüsünden ekran ayarları menüsü 

 Menü araç çubuğundaki tool bardan Rectangle (Dikdörtgen) seçiniz. İlk 

başlangıç noktası olarak orjini seçin. 

 

Command: _line Specify first point: 0,0 [ENTER]   

Specify other corner point or [Dimension]: 45,30 [ENTER] 

 

Şekil 2.19: Rectangle komutu 
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 Menü araç çubuğundaki view bardan [View] - [3D Views] - [SE Isometric] 

seçiniz. 

 

Resim 2.8: Viev bardan 3D isometrik çizim 

 Menü araç çubuğundaki Modify toolbardan Copy Object ikonunu seçiniz. 

Ekranda görülen seçme imleciyle dikdörtgeni seçiniz ve ENTER’a basınız. 

Komut satırında “Specify second point of displacement or <use first point as 

displacement>:” görünecektir. Daha sonra Enter’a basınız ve kopyalanacak 

dikdörtgenin x,y,z koordinat değerlerini giriniz.: @0,0,2.5 [ENTER] 

 

Resim 2.9: Copy object menüsü 

    

Şekil 2.20: Çizim uygulama 

 Menü çubuğunda bulunan “Draw” toolbardan “Line”ı seçiyoruz. Komut 

satırında “_line Specify first point:” mesajı görünecektir. 

Command: _line Specify first point: 0,0 [ENTER] yapınız. 

Komut satırında “Specify next point or [Undo]:” mesajı görünecektir. 

Command: _line Specify first point: 0,0,25 [ENTER] yapınız. 

 

Şekil 2.21: Çizim uygulama  
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Farenin sağ tuşu ile “Repeat Line” sekmesini seçiyoruz. Kalan üç köşeden Line ile 

birleştiriyoruz. Bu birleştirmelerde köşe noktalardan yakalamk için “Object Snap” modu açık 

(ON) olmalıdır. 

 

 Draw toolbardan Line ikonunu seçiyoruz. Komut satırında “_line Specify first 

point:” görünecektir. Daha sonra Object Snap toolbar’dan Snap From ikonunu 

seçiyoruz. Seçme imleci le çizimin en üst köşesinden yakalayıp seçiyoruz. Daha 

sonra aşağıdaki komutları sırasıyla giriyoruz. 

 

Command: @07.5,0,0 [ENTER] 

Command: Specify next point or [Undo]: @0,-20,0 [ENTER] 

 

Şekil 2.22: Çizim uygulama  

Object snap araç çubuğundan faydalanılarak çizgiyi kesişim noktasından dik olarak 

yakalayıp bağlıyoruz. 

 

 Tekrar Line komutuna giriyoruz ENTER’a basıp “Object Snap toolbar’dan 

Snap From ikonunu seçiyoruz. Daha sonra çizimin sol üst köşesini seçiyoruz. 

Daha sonra aşağıdaki komutları sırasıyla giriyoruz. 

 

Command: @0,0,-10 [ENTER] 

Command: @7.5,0,0 [ENTER] 

Kalan köşeleri line ile çizerek kapatıyoruz. 

 

Şekil 2.23: Çizim uygulama  

 Menü araç çubuğundaki Modify toolbardan Copy Object ikonunu seçiniz. 

Ekranda görülen seçme imleciyle dikdörtgeni seçiniz ve ENTER’a basınız. 

Perspektifin en alt bölgesinde herhangi bir kesişim noktasını seçiyoruz.  

Command: @0,0,0.75 [ENTER] 
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Şekil 2.24: Çizim uygulama  

Tekrar farenin sağ tuşu ile “Repeat Copy”i seçiyoruz. Dikey köşe cizgileri seçiyoruz 

ve ENTER’a basıyoruz.Köşelerden çizgileri bağlıyoruz. 

 

 Fazla çizgileri budamak için menü araç çubuğunda bulunan modify toolbardan 

trim ikonunu seçiyoruz. Trimlenecek bütün objeleri seçiyoruz. 

  

Resim 2.10: Trim komutu 

Daha sonra farenin sağ tuşuna basıyoruz. Önce “Project” seçimini daha sonra View 

ikonunu seçiyoruz. Select imleci ile budanacak fazla çizgileri temizliyoruz. 

 

Resim 2.10: Fazla çizgilerin silinmesi 
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 Menü bardan select [Tools] - [Toolbars] - [AutoCAD] seçiyoruz. View ikonunu 

mausun sol tuşu ile seçerek açıyoruz. View menüsünde 2 boyutlu ve üç boyutlu 

görüntüleme seçeneği vardır. 

  

 

Resim 2.11: 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüleme 

View çekme menüsünden [Orbit] - [Free Orbit] komutunu kullanarak üç boyutlu 

çizimlerimizi 360 derece hareket ettirerek görebiliriz. 

  

Resim 2.12: Orbit komutu 

 Modify çekme menüsünde bulunan “Explode” komutu ile bazı “Polyline” 

çizgilerimizi patlatalım. Command: explode(ENTER) objeleri seç (ENTER) 

  

Resim 2.13: Explode komutu 
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 Modify çekme menüsünde bulunan “Ofset” komutu ile şekilde gösterilen 

çizgileri ofsetliyoruz. 

 

Command: Offset [ENTER] 

Command:5 [ENTER] objeleri içeriye Ofsetle ve tekrar “Space” veya “Enter” tuşuna 

basarak değeri 15 olarak değiştirip aynı işlem tekrarlayınız. Daha sonra şekilde gösterilen 

bölgeleri trimleyiniz. 

  

Şekil 2.25: Modify menüsü offset uygulama 

Delik çizimi için “Draw” çekme menüsünden “Circle” komutunu seçiniz. “Object 

Snap” toolbardan “Snap From” sekmesini seçiniz ve şekilde gösterilen kesişim noktasından 

yakalayınız. 

 

Şekil 2.26: Delik çizimi 

Command: @-26.7,15 [ENTER] 

Command: 3.75 [ENTER] 

 

 Daha sonra daire ve kanal çizgilerini yukarıda anlatılan işlem basamağına göre 

kopyalayın ve fazlalalıkları “Trim” komutuyla temizleyip çizimi tamamlayınız. 
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Şekil 2.27: Perspektif resim 

2.2.2 Katı Modelleme İlkeleri Ve Üç Boyutlu Çizime Bakmak  
 

Autocad programında ilkel katı denilen prizmalar boyut ölçüleri girilerek 

çizilebilmektedir. Bu prizmalar yardımıyla ana katı parçaya ekleme (Union), ana katı 

parçadan çıkarma (Subtract) gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.  Bu katıları çizmek 

için “Solid” araç çubuğu yada “Draw” menüsü”/Solid” kullanılır. 

 

 Box: Dikdörtgen prizması çizmek için kullanılır. 

 

BOX yazıp entera basın.  

Specify first corner or [Center]: Ekranda bir yere 

tıklayın.  

Specify corner or [Cube/Length]: L yazıp entera basın  

Specify length : 100 yazıp Enter’a basın (uzunluk)   

Specify width : 200 Yazıp Enter’a basın (genişlik)   

Specify height or [2Point] : 500 Yazıp Enter’a basın.     

(yükseklik)  
 

 Wedge: Üçgen  prizması çizmek için kullanılır 

 

“WEDGE” yazıp Enter’a basın.  

Specify first corner or [Center]: Ekranda bir yere 

tıklayın  

Specify other corner or [Cube/Length]: L Enter yapın  

Specify length : 200 yazıp Enter’a basın  

Specify width : 100 yazıp Enter’a basın  

Specify height or [2Point] : 200 yazıp Enter’a basın. 

 



 

 51 

 Cone: Koni çizmek için kullanılır 

 

CONE yazıp Enter’a basın. 

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: 

Ekranda bir noktaya tıklayın.  

Specify base radius or [Diameter] : 50 yazın Enter’a 

basın (Taban yarıçap)  

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] : 

200 yazın (yükseklik) 

 

 

 Sphere: Küre çizmek için kullanılır. 

 

SPHERE yazıp Enter’a basın.  

Specify center point or [3P/2P/Ttr]:Ekranda bir 

noktaya tıklayın  

Specify radius 50 girin (yarıçap)    

 
 

 Cylinder: Silindir çizmek için kullanılır. 

 

“CYLiNDER” yazıp Enter’a basın.  

Specify center point of base or 

[3P/2P/Ttr/Elliptical]:Ekranda bir noktaya tıklayın  

Specify base radius or [Diameter] : 100 Yazın ( 

Yarıçap değeridir)  

Specify height or [2Point/Axis endpoint] : 200 yazın ( 

Yükseklik değeridir)  

 Torus: İçi dolu halka çizmek için kullanılır. 

 

TORUS yazıp Enter’a basın.  

Specify center point or [3P/2P/Ttr]: Ekranda bir yere 

tıklayın.  

Specify radius or [Diameter] : 100 yazın Enter’a basın  

Specify tube radius or [2Point/Diameter] : 20 yazın 

Enter’a basın 
 

 Pyramid: Piramit çizmek için kullanılır. 

 

PYRAMID yazıp Enter’a basın  

Specify center point of base or [Edge/Sides]: Ekranda 

bir noktaya tıklayın.  

Specify base radius or [Inscribed] : 50 Yazıp Enter’a 

basın. (alt yarıçap)  

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] : 

100 yazın (yükseklik)  
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2.2.2.1. Üç boyutlu resimlerin ölçülendirilmesi: 

 

Üç boyutlu ölçülendirmede ölçü çizgilerinizin istediğiniz hizada çıkması için UCS 

düzleminizi istediğiniz hizaya getirmeniz gerekir. UCS düzleminizi ölçülendirme yapmak 

istediğiniz hizaya getirmek için UCS/Face komutunu kullanıyoruz. 

 

Resim 2.14: Ölçü çizgileri hizalama 

Face/f seçeneğini yazın Enter’a basın. “Annotation” sekmesine giderek “Aligned” 

(DIMALIGNED) komutunu seçin. Ya da menüden “Dimension > Aligned” seçebilirsiniz. 

Artık ölçülendirmenizi yapabilirsiniz. Bundan sonra hangi yüzeyi ölçülendirmek isterseniz o 

yüzeye geçmeyi unutmayın. 

 

2.2.2.2. Katı modelleme düzenleme komutları: 

 

Üç boyutlu çizimde kullanılan düzenleme komutları katıların veya yüzeylerin birbiri 

ile ekleme, çıkarma, birleştirme gibi işlemlerini yapar. Bu komutlar UNİON, SUBTRACT 

ve İNTERSECT isimle uygulanılırlar. 

 

 UNION Komutu: 

 

Resim 2.15: Union komutu menüden uygulanması 

Komutu kullanmak oldukça basittir. Birleştirmek istediğiniz iki katıyı seçip Enter’a 

basmak yeterlidir. Komutun tek koşulu bu iki katının birbirleriyle kesişmesidir. 

 

Resim 2.16: Union  komut satırı uygulaması 
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Şekil 2.28: Union (birleştirme)  

 SUBTRACT komutu: 

 

 

Resim 2.17: Subtract komutu menü uygulaması 

Komut şerit menüde “Home” sekmesinin, “Solid Editing” panelinde “UNION” 

komutunun hemen altında yer alır. İki katıya çıkartma işlemi uygulamasıdır. Komut 

yukarıdaki gibi işler. Önce çıkartmanın yapılacağı ana nesne (ya da nesneler) seçilir, daha 

sonra bu nesneden çıkacak nesne (ya da nesneler) seçilir. 

 

Resim 2.18: Subtract komut satırı uygulaması 

   

Şekil 2.29: Subtract (çıkarma)  
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 İNTERSECT Komutu: 

 

 

Resim 2.17: İntersect komutu menü uygulaması 

“INTERSECT” komutu da tıpkı diğer ikisi gibi “^D Modeling” çalışma alanının 

“Home” sekmesinde, “Solid Editing” panelinde yer alır. Komutu yine ilk iki örneğimizdeki 

katılarla deneyelim. Bu işlemden sonra katılarınızın kesişim kümesi ortada kalacaktır. 

 

Resim 2.18: İntersect komut satırı uygulaması 

   

Şekil 2.30: Intersect (kesişim)  

 EXTRUDE Komutu: 

 

 

Resim 2.19: Extrude komutu menü uygulaması 
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Kapalı olarak çizilen “Pedit>Join” ile oluşturulan bir profilin yükseltilerek 

katılaştırılması komutudur. “EXTRUDE” komutu üç boyutlu katı modelleme komutları 

arasında en çok başvurulan komuttur. Aşağıdaki şekilde “EXTRUDE” kullanarak kapalı bir 

2DPOLYLINE nesnesini 110 birim yükselterek bir katı elde ettik 

 

Resim 2.20: Extrude komut komut satırı uygulaması 

 

Şekil 2.31: Extrude komutu 

Bu EXTRUDE komutunun en temel haliydi. Bir de aynı nesneyi açılı olarak 

yükseltelim. 

 

Resim 2.21: Extrude komutu örnek uygulaması 

 

Şekil 2.32: Açılı extrude 
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 LOFT Komutu: 

 

Loft komutu ile çok sayıda kesit belli bir hat üzerinde sürüklenerek üç boyutlu şekil 

oluşturulur. Ancak üç boyutlu çizimlerde bazı kurallar vardır: 

 

 Kesitleri oluşturan nesneler kapalı yüzeyler oluşturmalıdır. Bu nesneler 

yay, eliptik yay, elips, daire, 2D polyline ve 2D spline elemanlarından 

oluşturulabilir. 

 Kesiti oluşturan nesneler belli bir sırayla seçilmelidir. 

 Patikayı oluşturan çizim açık ya da kapalı bir hat olabilir. Çizgi, yay, 

eliptik yay, spline, elips, helis, daire, 2 ve 3 boyutlu polyline nesneleri 

hattı çizmek için kullanılabilir. Eğer birden çok temel eleman 

kullanılacaksa (yay, çizgi, eliptik yay) bunlar tam uç uça gelmeli ve 

PEDIT komutu ile polyline haline getirilmelidir. 

 Eğer Şekil’deki örnekte görüldüğü gibi, kesitler rehber çizgiler üzerinde 

yürütülecekse, rehber çizgiler gene çizgi, yay, eliptik yay, iki ve üç 

boyutlu polyline ve ya spline’ dan oluşmalıdır. Rehber çizgiler kapalı 

hatlar olamazlar. 

 

Resim 2.22: Loft ile katı oluşturma 

Şekil’de gördüğünüz sol taraftaki çizimi hazırlayın. Bu çizimi hazırlarken ben kırmızı 

daireyi 200 çapında, küçük dairleri 40 çapında ve kareyi de 50×50 boyutunda çizdim. Sizler 

de kendinize göre kesit boyutunu ve formunu değiştirerek değişik nesneler elde edebilirsiniz. 

çizimi tamamladıktan sonra “LOFT” komutuna girelim.  

 

Resim 2.23: Loft komut satırı uygulaması 

Komuta girdikten sonra bizden kesitleri sırasıyla seçmemiz istenecek. Herhangi bir 

kesitten başlayabiliriz. Örneğimizde ben kareden başlayarak saat yönünde dört kesiti de tek 

tek işaretledim. Sizlerin de aynı şekilde seçim yapmanızı öneririm. Kesit seçim işlemi 

bittikten sonra “ENTER” tuşuna basarak seçiminizi tamamlayın. Bundan sonra ekrana 

 

yazısı gelecek. Birinci örneğimizde kesitleri patika üzerinde sürükleyeceğimizden PATH 

seçeneğini kullanıyoruz. Patika olarak ta kırmızı renkle gösterdiğimiz daireyi seçiyoruz. 
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Seçimimizi yaptığımız anda AutoCAD Şekil’de sağ tarafta görülen üç boyutlu nesneyi 

oluşturacak. Şekli incelediğinizde kareden daireye, daireden tekrar kareye geçen bir kesitin 

daire bir hat üzerinde tarandığını göreceksiniz. 

 

Bu örnekte ikinci yöntemi, yani rehber çizgileri kullanacağız. Bu yöntemde de yine 

öncelikle kesitler gösteriliyor. Kesitleri oluştururken kurallar gene aynı. Rehber çizgiler ise 

3.boyutta kesitlerin dış sınırlarını belirleyecek şekilde hazırlanmalı. Örneğimizde rehber 

çizgileri kırmızı ile gösterdim. 

 

Resim 2.24: Loft örnek uygulama 

 

Resim 2.25: Loft ile katı çizimi 

Kırımızı olarak gösterdiğimiz elemanları seçtiğimiz anda Şekil 2’nin sağ tarafında 

görülen üç boyutlu nesneyi elde ediyoruz. 

 

 REVOLVE Komutu: 

 

 

Resim 2.26: Revolve komutu menü uygulama 
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Command: Revolve (ENTER) 

 

“REVOLVE” komutu, temel olarak kapalı ya da döndürüldüğünde kapalı bir cismi 

oluşturabilecek profilleri döndürerek katı model elde etmeye yarar. 

 

Resim 2.27: Revolve ile çizilmiş katı model 

Şekil’de gördüğünüz modeli yaratmak için iyi derecede iki boyutlu çizim bilgisi 

yeterlidir. Basit katı modelleme araçları ile iki boyutlu cisimleri üç boyutlu katı modellere 

dönüştürebiliriz. Şekil’deki katıyı yapmak için önce kırmızı ile görülen 

“POLYLINE”nesnesini çizmelisiniz. 

 

Şekil 2.33: İki boyutlu çizim 

 

Resim 2.28: Revolve komutu örnek uygulama 
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REVOLVE komutunda iki esas nokta vardır. Birincisi döndüreceğiniz objeyi seçmek 

ikincisi de hangi eksen etrafında döndüreceğinize karar vermek. Döndürülecek nesne olarak 

LINE, ARC, ELLIPTICAL ARC, 2D POLYLINE, 2D SPLINE, CIRCLE, ELLIPSE, 

PLANAR 3D FACE, 2D SOLID, TRACE ve REGION nesnelerini seçebilirsiniz. 

 

Döndürme ekseni olarak bir nesne, x, y, z eksenlerinden birini ya da iki nokta ile 

belirleyeceğiniz bir ekseni seçebilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde açık POLYLINE ve kapalı 

POLYLINE nesnelerinin eksenden uzak olduğunda nasıl döndüğünü görüyorsunuz. 

  

  

Resim 2.29: Revolve ile katı çizimi 

 SWEEP Komutu: 

 

  

Resim 2.30: Sweep komutu menü uygulama 
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command: Sweep(ENTER) 

 

AutoCAD 2007 ile birlikte gelen yeni komutlardan SWEEP, EXTRUDE komutunun 

daha gelişmişi olarak yorumlanabilir. Gerek EXTRUDE olsun gerek SWEEP, temelde her 

iki komut da bir patika boyunca bir profili yürüterek katı elde etmeye yarıyor. İki komutu 

birbirinden ayıran özellikler ise, SWEEP komutunda profilin patikaya otomatik olarak dik 

hale getirilmesi, profili patika boyunca ölçekleyebilmeniz ve döndürebilmeniz. Buna karşın 

EXTRUDE komutunun “taper angle” seçeneği SWEEP komutunda yer almıyor. 

 

 

Resim 2.31: Sweep komut satırı uygulama 

 

Resim 2. 32: Sweep ile katı çizimi 

Sweep komutu bir nesneyi bir patika etrafında uzatarak katı elde ediyor. Siz aksini 

belirtmedikçe, nesne otomatik olarak patikaya dik alınıyor ve merkezleniyor. 

Alignment: Siz aksini belirtmedikçe nesneyi patikaya dik olarak hizalar. Diğer 

seçenek profilin kendi açısını kabul etmektir. 

 

Base Point: Siz aksini belirtmedikçe profili tam ortasından patikaya oturtur. 

 

Scale: Profili patika boyunca ölçekleyebilirsiniz. Örnekte ölçeklenmiş ve yarım tur 

‘Twist’ edilmiş katıyı görüyorsunuz. 

 

Twist: Bu seçenek de tıpkı ‘scale’ seçeneği gibi SWEEP’i EXTRUDE’dan ayıran en 

önemli seçenektir. Profilinizi patika boyunca burabilirsiniz. 
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Resim 2.33: Sweep komutu örnek uygulama 

2.2.3. Gizli Çizgileri Kaldırmak 
 

Çizilen üç boyutlu makine resminde arka tarafta görünen çizgiler kaldırılabilir. Bu 

işlem iki türlü yapılabilir. Render çekme menü altındaki 3D Hidden veya conceptual ikonu 

seçilerek yapılır. 

 

Resim 2.34: Render komutu ile gizli çizgi kaldırma  

2.2.4. 3D Modeli Gölgelendirmek 
 

AutoCAD ile çizdiğimiz bütün objelere malzeme tanımlaması, renklendirme ve 

gölgelendirme yapabiliriz. View araç çubuğu altında bulunan şekilde gösterdiğimiz Visual 

Style Manager’ı kullanarak yapabiliriz. 

  

Resim 2.35: Visual Style Manager ile 3D model gölgelendirme menüsü 
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Resim 2.36: Visual Style Manager ile 3D model gölgelendirme menüsü 

 Örnek Uygulama: 

Aşağıda verilen perspektif resmin bilgisayarlı çizim programında katı modelini 

çizelim. 

 İlk aşamada çizim için gerekli parametreleri ayarlıyoruz. İşlem sırasını 

belirliyoruz. 

 Katı modeli taban yüzeyinden başlayarak oluşturalım. Başlangıç noktası 

olarak orjin noktasını seçebiliriz. “Rectangle” komutuyla 65 x 128 mm 

dikdörtgen çizelim. 

 

Command: RECTANG  

Current rectangle modes:  Fillet=16.0000  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f  

Specify fillet radius for rectangles <16.0000>: 16  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0,0 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 128,65  

 

 

Şekil 2.34: Örnek  çizim 
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Command: _extrude 

Current wire frame density:  ISOLINES=4 

Select objects to extrude: 1 found 

Select objects to extrude: 

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <194.1719>: 12 

 

Şekil 2.35: Örnek  çizim 

Command: line 

Specify first point: 64,0 

Specify next point or [Undo]: @0,64 

Specify next point or [Undo]: 

Command: line 

Specify first point: 0,32.5 

Specify next point or [Undo]: 128,32.5 

Specify next point or [Undo]: 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 

Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 26 

Command:  CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 

Specify radius of circle or [Diameter] <26.0000>: 10 

 

Command: line 

LINE Specify first point: 44,0 

Specify next point or [Undo]: @0,65 

Command: _trim 

Current settings: Projection=View, Edge=None 

Select cutting edges ... 

Select objects or <select all>: 

 

Şekil 2.36: Örnek  çizim 
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Command: pedit 

Select polyline or [Multiple]: 

Object selected is not a polyline 

Do you want to turn it into one? <Y> 

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype 

gen/Reverse/Undo]: J 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

1 segments added to polyline 

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype  

gen/Reverse/Undo]: J 

Can't join to a closed polyline 

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype  

gen/Reverse/Undo]: 

 

Command: _extrude 

Current wire frame density:  ISOLINES=4 

Select objects to extrude: 1 found 

Select objects to extrude: 1 found, 2 total 

Select objects to extrude: 

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <12.0000>: 58 

 

Command: _union 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found 

Select objects: 1 found, 2 total 

Select objects: 

 

Şekil 2.37: Örnek  çizim 



 

 65 

Command: ucs 

Current ucs name:  *NO NAME* 

Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]  

<World>: 

Specify point on X-axis or <accept>: 

Command: _line Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

Command: pedit 

Select polyline or [Multiple]: 

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype  

gen/Reverse/Undo]: J 

Select objects: 1 found 

Select objects: 1 found, 2 total 

Select objects: 

2 segments added to polyline 

Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype  

gen/Reverse/Undo]: 

 

Command:MOVE 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second point or  

<use first point as displacement>: 4 

Command: _extrude 

Current wire frame density:  ISOLINES=4 

Select objects to extrude: 1 found 

Select objects to extrude: 

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 8 

Command: _union 

Select objects: 1 found 

Select objects: 1 found, 2 total 

Select objects: 

 

Şekil 2.38: Örnek  çizim 
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Katı modelin kalan kısımlarını uygulamaları tekrar ederek tamamlıyoruz. UCS 

koordinatını “UCS-face” komutu ile katı modelin çalışacağımız yüzeylerine taşıyoruz. Union 

ve subtract komutlarını kullanarak modeli tamamlıyoruz. 

 

Resim 2.39: Katı model 

 

Şekil 2.40: Perspektif resim 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde mevcut olan bir bilgisayar destekli çizim programı ile aşağıda verilen 

resmin teknik resim kurallarına göre perspektif resmini ve üç boyutlu tek kafes ile katı model 

çizimini yapınız. 

 

Şekil 2.41: Perspetif resim 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çizim araç ve gereçlerini hazır hale 

getiriniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Bilgisayar programını yapılacak 

çizime göre ayarlayınız. 

 Cad-cam programında perspektif çizimi için 

uygun araçları, parametreleri ayarlayınız. 

 Çizimin işlem sırasını belirleyiniz.  Çizim işlemine hangi unsurlardan 

başlayacağınızı ve işlem sırasını belirleyiniz. 

 İstenilen özellikte perspektif resmi 

çiziniz. 
 Perspektif resmini ve daha sonra üç boyutlu 

çizimi yapınız. 

 Çizimi kaydediniz.  Uygulama sonunda çizimi kaydediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?   

3. Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı?   

4. Çizimin işlem sırasını belirlediniz mi?   

5. İstenilen özellikte perspektif resmi çizdiniz mi?   

6. Çizimi kaydettiniz mi?   

7. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

8. Süreyi iyi kullandınız 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir cisme 30 ° açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemine ne ad 

verilir? 

A) Katı model 

B) İzdüşüm 

C) Perspektif 

D) Kesit çizim 
 

2. CAD programlarında en sık kullanılan üç boyuttaki yüzeyleri iki boyutta gösterme 

çizimi aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Aksonometrik perspektif 

B) Trimetrik perspektif 

C) Dimetrik perspektif 

D) İzometrik perspektif 
 

3. Autocad programında hangi mod aktif olduğunda imleç doğrusal hareket eder ? 

A) Ortho 

B) Object snap 

C) Grid 

D) Polar tracking 
 

4. İzometrik pespektik çiziminde hangi komutla çember çizebiliriz ? 

A) Circle 

B) Ellipse 

C) Spline 

D) Arc 
 

5. İzometrik perspektif çizimlerinin ölçülendirilmesinde hangi araç çubuğundan 

faydalanılır ? 

A) Linear dimension 

B) Angular dimension 

C) Ordinate dimension 

D) Aligned dimension 
 

6. Iki boyutlu çizimleri, içi ve boş yüzeyleri olmayan modeller haline getirme 

uygulamasına ne denir ? 

A) Tel kafes modelleme 

B) Katı modelleme 

C) Yüzey modelleme 

D) Iki boyutlu modelleme 
 

7. Katıları birbine eklemek için kullandığımız komut hangisidir ? 

A) Subtract 

B) İntersect 

C) Union 

D) Extrude 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Kesişen iki katı modelin kesişim kısmını saklayan komut hangisidir ? 

A) Subtract 

B) İntersect 

C) Union 

D) Extrude 
 

9. Cad programlarında fazla çizgileri temizlemek ve budamak için hangi komutu 

kullanırız ? 

A) Move 

B) Extend 

C) Copy 

D) Trim 
 

10. Çok sayıda kesiti belli bir hat üzerinde sürükleyerek üç boyutlu şekil oluşturmak için 

kullandığımız komut hangisidir ? 

A) Extrude 

B) Loft 

C) Revolve 

D) Sweep 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında bilgisayarla çizilmiş teknik çizimlerin çıktısını 

alabileceksiniz. 

 

 

 

 

Çevrenizde bilgisayarla teknik çizim programlarını kullanan fabrikaları ziyaret ederek; 

 

 Bilgisayarlı teknik çizim programlarında çizim çıktı ayarları uygulamalarını 

araştırınız. 

 Yazıcı ve ploterların ayarlarını ve çalışma sistemlerini araştırınız. 

 

3. ÇİZİM ÇIKTISINI ALMAK 
 

Bu bölümde yaptığınız çizimlerin printerdan veya ploterdan çıktısını almak için 

yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. 

 

3.1. Çizim Çıktı Ayarları 
 

AutoCAD programında ploter ayarları File çekme menüsü altında bulunan Plot 

seçeneğinden giriyoruz veya komut satırına Plot yazarak ulaşabiliyoruz. 

 

3.1.1. Kağıt Boyutunu Ayarlama 
 

LAYOUT sekmesinde yerleşim düzenimize geçmeden önce ilk işimiz kağıt ayarlarını 

yapmaktır. LAYOUT kullanmamızın amacı; çıktısını alacağımız çizimi kağıt üzerine 

güzelce yerleştirerek yerleşim düzenimizi yapmaktır. 

 

Kağıt ayarları genel olarak: 

 

 Kullanacağımız çıktı cihazına karar vermek 

 Kağıt boyutuna karar vermek 

 Kağıt oryantasyonunu ayarlamak 

 

Bunları yapabilmek için bulunduğumuz LAYOUT sekmesine sağ tuşla basarak “Page 

Setup Manager” seçeneği ile işe başlayalım. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Kağıt boyutunu ayarlama  

Karşımıza “Page Setup Manager” diyalog kutusu çıkacaktır. Bu pencerede “Modify” 

butonuna basalım. 

 

Resim 3.2: Page setup penceresi  

Karşımıza sayfa ayarlarını yapabileceğimiz bir pencere çıkacaktır. Bu pencerede ilk 

işimiz çıktı alacağımız cihazı seçmektir. A0 çıktı alacak bir cihaza sahip olmayabiliriz. Bu 

nedenle A0 çıktı simülasyonunu yapabileceğimiz “DWF6 ePlot.pc3” cihazını seçelim. 
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Resim 3.3: Kağıt standardını belirleme ekranı 

Sıra kağıt boyutunu seçmeye geldi. Çıktınızın büyüklüğüne ve almak istediğiniz 

ölçeğe göre bu boyuta siz karar vermelisiniz. Örnek olarak “A0” seçelim. 

  

Resim 3.4: Yazıcıyı seçme ekranı 

Şimdi genel olarak yaptıklarımızı gözden geçirelim ve son ayarları yaparak kağıt işini 

bitirelim. 

 

 Çıktı cihazına karar veriniz. 

 Kağıt boyutunu seçiniz. 

 Neyin çıktısını alacaksınız ? (LAYOUT) 

 Çıktı ölçeğiniz 1:1 olsın. (Görünüm pencerelerine ölçek vereceksiniz) 

 Kağıt oryentasyonunu ayarlayınız.(Yatay/Dikey) 

 

Bu ayarları yapıp pencerelere “Tamam” derseniz artık yerleşim düzenini yapacağınız 

kağıt karşınızda demektir. 

 

3.1.2. Kağıt Konumunu Ayarlama 
 

Bu bölümde “Drawing orientation” (Çizim konumu) diyalog sayfası karşınıza 

çıkacaktır. Çizdireceğiniz resmi, yazdırmak istediğiniz kağıdın yatay ya da dikey olmasını 

sağlarsınız. 

Bu diyalog sayfasında aşağıdaki seçeneklerle karşılaşırsınız; 

Portrait:Kağıdı dik yerleştirmek için kullanılır. 

Landscape: Kağıdı yatay yerleştirmek için kullanılır. 

Plot upside-down: Çizmiş olduğunuz resmi 180º döndürerek kağıda yerleştirmek için 

kullanılır. 



 

 74 

 

Resim 3.5: Kağıt konumunu ayarlama  

3.1.3. Ölçek Ayarlaması Yapma 
 

AutoCAD ile çizim yapmanın en büyük avantajlarından biri de kâğıda çıktı 

alabilmektir. Gerçi internet dünyasında bulut kavramı iyice oturdu. Artık çıktı almak yerine 

çizimlerimizi ilgili insanlar ile paylaşabiliyoruz. Ancak projemizin son halini onaylatmak 

için çıktılara halen ihtiyacımız var. 

 

AutoCAD çizimlerinin en bilinmeyen, en çok merak edilen yanlarından biri de ölçek 

kavramıdır. AutoCAD kullanmaya başlayanlar fark etmişlerdir ki, ölçekle ilgili hemen 

hemen hiçbir ayara rastlayamazsınız. Bunun sebebi AutoCAD’in bizi bu konuda 

olabildiğince özgür bırakmasıdır. Ancak çıktı alacaksak ölçek kullanmalıyız. Çizimi 

bitirdiğinizde doğal olarak çıktı almak isteyeceksiniz. İşte ölçek kavramı burada devreye 

girecek. Öncelikle çıktınızı kâğıt boşluğu dediğimiz “layout” sekmelerinden birinde almanız 

gerekiyor. 

 

Resim 3.6: Çizim alanı seçimi 
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“Layout” sekmesine bastığınızda ilk sefer için çizim ekranı ortasındaki bir çerçeve 

içerisinde çiziminizin tamamını göreceksiniz. Bu çerçeveye “MVIEW” çerçevesi diyoruz. 

Çıktı ölçeği kavramı işte bu “Layout” sayfasında anlam kazanıyor. Bu sayfada gördüğünüz 

büyük beyaz sayfa bizim çıktımızı alacağımız kâğıdı temsil ediyor. Bir anlamda çıktımızın 

ön izlemesini görüyoruz. Ancak “Bu kâğıdın boyu nedir, üzerine basacağımız çizimin ölçeği 

ne olacak?” gibi soruları şimdi cevaplayacağız. Öncelikle kâğıdın boyunu ayarlamalıyız. 

Bunun için “Llayout” sekmesine faremizin sağ tuşu ile basıp, açılan menüden “Page Setup 

Manager…” başlığını seçiyoruz. Karşımıza çıkan pencerede kullanımda olan Layout 

sekmelerinin isimleri listelenmiştir. Buradan (“Layout1“) seçip “Modify…” butonuna basın. 

 

İşte çıktı sayfası ile ilgili tüm ayarlar burada. Bu pencerede ölçek ile ilgili olarak kâğıt 

boyutu, baskı alanı, baskı ölçeği değerleri yer almaktadır. Ölçek ayarlarına sırayla değinelim. 

 

Resim 3.7: Kağıt ölçeğini ayarlama 

Kâğıt Boyutu: Yazıcımızı belirlediğimizde, yazıcımıza uygun tüm kâğıt boyutları bu 

kutuda listelenir. Bu “Layout”un kâğıt boyutunu bu kutudan seçerek belirleyeceğiz. A4 

seçersek kâğıt boyutumuz 210×297 mm olacaktır. Seçilen kâğıdın baskı yapılabilir alanı 

,tamamen yazıcımızın özelliklerine bağlıdır. Bu değiştirilemez. 

 

Baskı Alanı: Bu kutuda dört seçenek bulunmaktadır. Ancak biz işleri kolaylaştırmak 

için “Layout” seçeneğini kullanacağız. Diğer seçenekler eski AutoCAD sürümlerine 

uygunluk ve alışkanlıklar için tutulmaktadır. “Layout” seçeneğini seçtiğimizde ne 

görüyorsak onu basacağız demektir. Bu da işimizi çok kolaylaştırır. Kâğıt sınırları, baskı 

alanı sınırları açıkça görünmektedir. Tüm yapacağımız buraya bir antet yerleştirip, çizimi 

içine oturtmak. 

 

Baskı Ölçeği: Ölçek 1:1 seçildiğinde kağıt üzerinde bir birim çizilmiş her şey yazıcıya 

1mm olarak aktarılacaktır. Yani kâğıda ekranda ne görüyorsak o basılacaktır. 

 

Şimdi gelelim çıktımızın ölçeğine: Makine planları ile uğraşıyorsak ölçek çıktımız 1/1 

olmalıdır genellikle. Bu ölçeği kontrol etmek oldukça basittir.” MVIEW” çerçevesini 

seçerek sağ tuşla özelliklerine girip ölçeği ayarlayacağız 
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Resim 3.8: Mviev komutu ile kâğıt çerçevesini ayarlama  

3.1.4. Çıktı Çizgi Kalınlıklarını Ayarlama 
 

Çizdiğimiz çizimlerin ayırt edici özelliklerinden olan çizgi kalınlıklıkları, antetli kağıt 

ile çıktı aldığımızda Resim 3.9’da görüldüğü üzere sol tarafta “Layout” sekmesi aktif iken 

kullanabileceğiniz bir ozelliktir. Sağ alt tarafta “Scale lineweights” ile çizgi kalınlıklarını 

aktif ya da pasif konuma getiririz. 

 

 

Resim 3.9: Çıktıda çizgi kalınlıklarını ayarlama  

3.1.5. Pencereye Göre Çıktı Alma 
 

Şekilde gösterilen “Windows” seçeneği ile resmimizde çıktı alacağımız istediğimiz 

bölgeyi pencere içine alarak seçebiliyoruz. “Window” seçeneği ile çizimimizin hepsini değil; 

sadece istediğimiz belli bir kısmını pencere içine alarak çıktı ekranına aktarıyoruz. 
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Resim 3.10: Resimde belirlenen bölgenin çıktısını alma  

3.1.6. Limit Değerlerine Göre Çıktı Alma 
 

Bu komutla çizim sınırları dikkate alınarak baskı yapılır. Bunun için önce “Scale” 

kısmında “Scale to fit” kısmı aktif hale getirilmelidir. 

 

Resim 3.11: Limit değerlerine göre çıktı alma 

3.1.7. Tüm Çizim Alanının Çıktısını Alma 
 

Bu işlem için Plot diyalog sayfasında bulunan “Extents” komutu arkadan da resmin 

nasıl göründüğünü görmek için “Full Preview” seçeneğine basarız. Extents komutu resmin 

boyutlarına bakmadan ekrana ve çıktı alınacak kağıda tam olarak yayar ve bize o şekilde 

gösterir. 

 

Resim 3.12: Tüm kağıt alanı çıktısı alma  
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3.1.8. Çizimin Ekranda Görünen Kısmının Çıktısını Alma 
 

O an ekranda görünen kısımların çıktısını verir. 

 

Resim 3.13: Ekranda ki görüntünün çıktısını alma   

3.2. Yazıcı Ayarlarını Yapma 
 

Bilgisayarımıza bağlı olan yazıcı veya ploter ayarlarını, doğrudan özelliklerini dikkate 

alarak yazıcı üzerinden yapıyoruz. Yazıcının sürücülerini bilgisayarımıza yükleyip 

tanıtıyoruz. Deneme çıktısı alarak yazıcımızın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. 

Resim çıktısında kullanılacak mürekkep ayarlarınıda yazıcı üzerinden yapıyoruz. 

 

Resim 3.14: Ploter 

3.2.1. Yazdırılacak Doğru Yazıcıyı Seçme 
 

Plot komutu ile açtığımız yazıcı ayarları penceresinde bilisayaramıza bağlı ve aktif 

olan yazıcıyı Printer/Plotter ölgesinde göreceğiz. Bu bölgeden yazıcımızı seçiyoruz. 

 

 

Resim 3.15: Aktif yazıcıyı seçme   
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3.2.2. Çıktı Kopya Sayısını Ayarlama  
 

Yazıcı ayarlarını yaptığımız sayfada bulunan “Number of copies” seçeneği ile çıktı 

sayısını ayarlıyoruz. 

 

 

Resim 3.16: Çıktı sayısını belirleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atölyenizde mevcut olan bir bilgisayar destekli çizim programı ile aşağıda verilen 

resmin teknik resim kurallarına göre Ploterdan veya yazıcıdan çıktısını alınız. 

 

Şekil 3.1: Plastik enjeksiyon kalıbı 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çizim araç ve gereçlerini hazır hale 

getiriniz. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 AutoCAD programını çalıştırınız. 

 AutoCAD açıldığında kendinize ait yeni bir 

sayfa açınız. 

 Giriş penceresini kullanarak çiziminizde 

kullanmayı düşündüğünüz şablon sayfası 

üzerinde, çizim sihirbazını çalıştırarak 

istediğiniz ayarları yapınız 

 Çizim çıktı ayarlarını düzenleyiniz.  Kağıt boyutu, konumu, ölçek ve çıktı çizgi 

kalınlık ayarlarını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yazıcı ayarlarını yapınız.  Kullanacağınız yazıcının özelliklerini 

öğreniniz. 

 Yazıcıda kullanacağınız mürekkebi kontrol 

ediniz. 

 Çıktı alacağınız kağıdı yazıcıya bağlayınız. 

 Deneme sayfası yazdırarak yazıcıyı kontrol 

ediniz. 

 Pencereye göre çıktı alınız.  Resimde verilen enjeksiyon kalıbının belirli 

bir kısmını seçerek yazdırınız. 

 Limit değerlerine göre çıktı alınız.  Resimde kullanılan limit değerlerine göre 

çıktı alınız. 

 Tüm çizim alanının çıktısını alınız.  Tüm çizim alanından çıktı alınız. 

 Çizimin ekranda görünen kısmının 

çıktısını alınız. 

 Çizim ekranında görünen kısmın çıktısını 

alınız. 

 Çıktılarınızı  kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?   

3. Çizim çıktı ayarlarını düzenlediniz mi?   

4. Yazıcı ayarlarını yaptınız mı?   

5. Pencereye göre çıktı aldınız mı?   

6. Limit değerlerine göre çıktı aldınız mı?   

7. Tüm çizim alanının çıktısını aldınız mı?   

8. Çizimin ekranda görünen kısmının çıktısını aldınız mı?   

9. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?   

10. Süreyi iyi kullandınız 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bilgisayar ile yaptığımız çizimlerin çıktısını kağıda almak için kullandığımız donanım 

aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Plotter 

B) Scanier 

C) Monitör 

D) Hard disk 
 

2. Hangi komut ile yazıcı ayarları sayfasına ulaşabiliyoruz ? 

A) PEDİT 

B) RENDER 

C) PLOT 

D) VİEW 
 

3. Kağıt konumunu yatay veya dikey olarak yazıcı ayarları sayfasının hangi kısmında 

ayarlıyoruz ? 

A) Plot area 

B) Drawing orientation 

C) Scale 

D) Paper size 
 

4. Yazdıracağımız kağıdın boyutlarını yazıcı ayarları sayfasının hangi kısmında 

ayarlıyoruz ? 

A) Plot area 

B) Drawing orientation 

C) Scale 

D) Paper size 
 

5. Yazıcı ayarları sayfasında baskı ölçeğini hangi kısımdan yapıyoruz ? 

A) Plot area 

B) Drawing orientation 

C) Scale 

D) Paper size 
 

6. Ekranda çıktımızın sadece görüntüsünü veren seçim aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Display 

B) Extents 

C) Window 

D) Limits 
 

7. Tüm çizim alanımızın çıktısını aldığımız seçim aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Display 

B) Extents 

C) Window 

D) Limits 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Resmimizde sadece pencereye alarak istediğimiz bölgenin çıktısını aldığımız seçim 

hangisidir ? 

A) Limits 

B) Display 

C) Extents 

D) Window 
 

9. Limit değerlerine göre çıktı alırken aktif edilmesi gereken uygulama aşağıdakilerden 

hangisidir ? 

A) Scale to fit 

B) Full preview 

C) Plot area 

D) Custom 
 

10. Makinecilikte çıktı alırken genellikle hangi ölçek sık kullanılır ? 

A) 1:20 

B) 1:10 

C) 1:5 

D) 1:1 
 

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 
Atölyenizde mevcut olan bir bilgisayar destekli çizim programı ile aşağıda verilen 

resmin teknik resim kurallarına göre pespektif resmini çiziniz, yüzey işleme işaretleri ve 

toleranslarını göstererek ploterdan veya yazıcıdan çıktısını alınız. 

 

Şekil 3.2: Perspektif resim 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işaret koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı ?   
2. Bilgisayar programını doğru olarak yüklediniz mi ?   
3. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi ?   
4. Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı ?   
5. Yüzey işleme ve tolerans  işlem sırasını belirlediniz mi ?   
6. Yüzey işleme ve tolerans ayarlarını yaptınız mı ?   
7. Yüzey işleme ve toleranslarını çizim içinde kullandınız mı ?   
8. Yüzey işleme ve tolerans özelliklerini değiştirdiniz mi ?   
9. Blok işlemlerini yaptınız mı ?   
10. Grup işlemlerini yaptınız mı ?   
11. Çizimi kaydettiniz mi ?   
12. Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı ?   
13. Çizimin işlem sırasını belirlediniz mi ?   
14. İstenilen özellikte perspektif resmi çizdiniz mi ?   
15. Çizimi kaydettiniz mi ?   
16. Çizim çıktı ayarlarını düzenlediniz mi ?   
17. Yazıcı ayarlarını yaptınız mı ?   
18. Pencereye göre çıktı aldınız mı ?   
19. Limit değerlerine göre çıktı aldınız mı ?   
20. Tüm çizim alanının çıktısını aldınız mı ?   
21. Çizimin ekranda görünen kısmının çıktısını aldınız mı ?   
22. Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi ?   
23. Süreyi uygun kullandınız mı ?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

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

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

7 B 

8 D 

9 C 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 B 

9 D 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 

7 B 

8 D 

9 A 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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