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AÇIKLAMALAR 
ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Restorasyon  

MODÜLÜN ADI Bilgisayarla Motif Çizimleri  

MODÜLÜN TANIMI 

Motif oluşturma, fotoğrafı çekilen bir motifi çizme ve 

motifler üzerinde değişiklik yapmanın bilgisayarda CAD 

ortamında anlatılarak gerekli bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24  

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Bilgisayarda motif çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında bilgisayar 

ortamında kurallara uygun olarak motif çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bilgisayarda motif oluşturabileceksiniz. 

2. Fotoğrafları çekilen motifleri bilgisayarda 

çizebileceksiniz. 

3. Motif üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Çizim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, motif 

uygulama alanları, tarihi mekânlar.  

Donanım:CAD programı yüklü bilgisayar, tarayıcı, 

fotoğraf makinası, projeksiyon, örnek motif katalogları, 

çizim araç ve gereçleri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru yanlış vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

İnşaat sektörünün hızlı bir ivme ile gelişmekte olduğu günümüzde sektör içerisinde 

çalışan, aynı işi yapan farklı kişilerin belirli bir meslek dalı altında uzmanlaşmalarına gerek 

duyulmuştur.  

Bildiğiniz gibi yapılar, uygulandığı dönemin önemli akımlarının izlerini taşımaktadır. 

Bu anlamda restorasyon (yenileme) meslek dalı içinde yer alacak kişilere çok önemli bir 

görev düşmektedir. Restorasyon alanında çalışarak bu görevi üstlenen kişiler, yapıların inşa 

edildiği tarihi dönemin kültür, gelenek ve göreneklerini günümüz teknolojisi ile buluşturarak 

insanların beğenisine ve kullanımına sunmaktadır. 

Bu modül, tarihi dönemlerde kullanılmış olan bazı motiflerin fotoğraflarının veya elde 

mevcut çizimlerinin çeşitli yöntemlerle bilgisayarda CAD ortamında hassas olarak 

çizilmesini ve kullanıma sunulmasını amaçlamıştır. 

Bu modül sonunda fotoğraf üzerindeki veya kağıt üzerindeki bir motifi bilgisayarda 

CAD ortamında çizebilecek ve gerekli değişiklikleri yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak bilgisayar ortamında motif 

oluşturabileceksiniz. 
 

 

 

 Kâğıt üzerinde çizili herhangi bir motifin bilgisayarlı çizimle uğraşan kişiler 

tarafından bilgisayara nasıl aktarıldığı konusunda araştırma yapınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.   

 

1. BİLGİSAYARDA MOTİF OLUŞTURMA 
 

1.1. Motif Çizimi 
 

Kanaviçesini belirleyerek başlayacağımız yaprak motifinin çizimi, bu yaprak motifine 

ait orta damar kılçık çizimi ve sap çıkmasının çizimi motif çizim aşamalarını 

oluşturmaktadır. Yaprak motifini çizerek bitirdiğimizde daha iyi anlayacağız. 

 

1.1.1. Kanaviçesini Belirleme 
 

Bilgisayarda CAD programında bir motifin çizimine, kanaviçesinin belirlenmesiyle 

başlanır. Kanaviçe, motifin desen içerisindeki yerini, büyüklüğünü ve biçimini belirler. 

Kanaviçe çizgilerinin çizim sonunda desen içerisinde görünmeyeceği düşünülerek uygun bir 

LAYER, COLOR ve LINETYPE ile çizilmelidir. Detay aşamasında, çizilen kanaviçe çizgi 

sınırlarına bağlı kalınarak motif detaylandırılacağından kanaviçenin çizimi çok önemlidir.  

 

1.1.2. Yaprak Motifi Çizimi 
 

Motifin çizimine kanaviçe oluşturmakla başlanır. 80/40 mm ebatlarındaki Şekil 1.1’de 

verilen yaprak motifini bilgisayarda çizmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız. 

 

Şekil 1.1: Yaprak motifi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusunu açarak KAROLAJ, 

KANAVİÇE, YAPRAK, ORTA DAMAR, SAP, SALYANGOZ layerlarını 

oluşturunuz ve uygun COLOR seçeneklerini işaretleyiniz.  

 KAROLAJ layerını aktif hale getiriniz. 

 Elinizdeki yaprak motifini kareleme yöntemi ile karelere bölünüz. Oluşturulan 

karolajı aynı birim sistemi ile (mm) bilgisayarda oluşturunuz (Şekil 1.2). 
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Şekil 1.2: Karolajın çizimi 

 Kanaviçenin karolajı kestiği noktaları elinizdeki motif üzerinden ölçerek bu 

noktaları POINT komutunu kullanarak bilgisayardaki karolaj üzerine 

işaretleyiniz (Şekil 1.3). 
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Şekil 1.3: Kanaviçe ile karolajın kesişim noktalarının işaretlenmesi 

 KANAVİÇE layerını aktif hale getiriniz. 

 Karolaj üzerinde işaretlediğiniz kesişim noktalarını PLINE komutunu 

kullanarak belirli bir yönde birleştiriniz (Şekil 1.4). 
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Şekil 1.4: Kanaviçenin kırık çizgilerle çizimi 
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 PEDIT komutunu kullanarak kanaviçe çizgisini seçiniz. SPLINE seçeneğini 

işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz (Şekil 1.5). 
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Şekil 1.5: Kırık çizgilerin daireselleştirilmesi 

 YAPRAK layerını aktif hale getiriniz. 

 Yaprak üzerindeki dişleri kanaviçe sınırlarına bağlı kalmak şartı ile kanaviçe 

çizgisinin alt ve üst kısmına PLINE komutunu kullanarak kırık çizgi ile çiziniz 

(Şekil 1.6). 

 Motifin bu kısmı, çizimi yapan kişinin üslubuna göre değişim gösterebilir. 

 PEDIT komutunu vererek yaprak dişlerini seçiniz. Spline seçeneğini 

işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz (Şekil 1.6). 

A B C D E F G H I

1

2

3

4

5

 

Şekil 1.6: Yapraktaki dişlerin oluşturulması 

 Yaprağın dişlerine estetik bir görüntü vermek için diş uçlarını PLINE komutunu 

kullanarak kırık çizgilerle çift çizgi olarak kalınlaştırınız. Spline seçeneğini 

işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz. Bu işlemi tüm yaprak dişleri için 

tekrarlayınız (Şekil 1.7). 
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Şekil 1.7: Yaprak dişlerine estetik bir görünümün verilmesi 
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 HATCH komutunu seçiniz. Tarama seçeneklerinden SOLID’i işaretleyiniz. 

 Tarama yapılacak objeyi yaprağın diş kısımlarında oluşturulan boşlukları PICK 

POINT seçeneği ile işaretleyerek tarama yapınız. Aynı işlemleri tüm yaprak 

dişleri için tekrarlayınız ( Şekil 1.8). 

 

Şekil 1.8: Yaprak dişlerinin taranması 

 KANAVİÇE ve KAROLAJ layerlarını LAYER PROPERTIES MANAGER 

diyalog kutusundan kapatınız ( Şekil 1.9).  

 

Şekil 1.9: Çizimi tamamlanmış yaprak görünümü 

1.1.3. Orta Damar Kılçık Çizimi 
Orta damar kılçık çiziminde yaprak motifinin çiziminde kullanılan metodun benzeri 

takip edilir. Orta damar üzerindeki dişler yaprak motifindeki dişlere benzetilir. Mevcut bir 

orta damar kılçık çizimini bilgisayarda oluşturmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız. 

 

 Yaprak motifinin bulunduğu çizimde LAYER PROPERTIES MANAGER 

diyalog kutusundan KAROLAJ ve KANAVİÇE layerını açınız (Şekil 1.10). 
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Şekil 1.10: Tüm layerları aktif durumdaki yaprak çizimi 

 KANAVİÇE layerını aktif hale getiriniz. 

 Elinizdeki karolajlı motif üzerinden orta damar çizgisinin karolajları kestiği 

noktaları ölçülerek bilgisayardaki karolaj üzerine işaretleyiniz (Şekil 1.11). 

 

Şekil 1.11: Orta damar kanaviçesi ile karolajın kesişim noktalarının işaretlenmesi 

 Karolaj üzerinde işaretlediğiniz noktaları PLINE komutunu kullanarak belirli 

bir yönde kırık çizgi olarak birleştiriniz. (Şekil 1.12) 

 

Şekil 1.12: Orta damar kanaviçesinin kırık çizgilerle çizimi 
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 PEDIT komutunu vererek orta damar kılçık kanaviçesini seçiniz. Splıne 

seçeneğini işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz (Şekil 1.13). 

 

Şekil 1.13: Orta damar kanaviçe çizgilerinin daireselleştirilmesi 

 ORTA DAMAR layerını aktif hale getiriniz. 

 Orta damar üzerindeki dişleri kanaviçe sınırlarına bağlı kalmak şartı ile 

kanaviçe çizgisinin alt ve üst kısmına PLINE komutunu kullanarak kırık çizgi 

olarak çiziniz.  PEDIT komutunu vererek orta damar dişlerini seçiniz. SPLINE 

seçeneğini işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz (Şekil 1.14). 

 

Şekil 1.14: Orta damar dişlerinin çizimi 

 Orta damar dişlerine estetik bir görüntü vermek için diş uçlarını PLINE 

komutunu kullanarak kırık çizgilerle çift çizgi olarak kalınlaştırınız. SPLINE 

seçeneğini işaretleyerek kırık çizgileri daireselleştiriniz. Bu işlemi tüm yaprak 

dişleri için tekrarlayınız (Şekil 1.15). 
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Şekil 1.15: Orta damar dişlerine estetik bir görünüm verilmesi 

 HATCH komutunu seçiniz. Tarama seçeneklerinden SOLID’ i işaretleyiniz. 

 Tarama yapılacak obje olarak orta damarın diş kısımlarında oluşturulan 

boşlukları PICK POINT seçeneği ile işaretleyerek tarama yapınız. Aynı 

işlemleri tüm yaprak dişleri için tekrarlayınız (Şekil 1.16). 

 

Şekil 1.16: Orta damar dişlerinin taranması 

 KANAVİÇE ve KAROLAJ layerlarını LAYER PROPERTIES MANAGER 

diyalog kutusundan kapatınız (Şekil 1.17). 

 

Şekil 1.17: Çizimi tamamlanmış orta damar kılçık çizimi 
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1.1.4. Sap Çıkması Çizimi 
 

Yaprak motifinden başka, onun bir uzantısı olan ve sap çıkması olarak isimlendirilen 

motifler vardır. Birçok çeşidi olan sap çıkmaları uzun sapları örtmek, sapların kesişme 

noktalarını kapatmak, boşluk doldurmak gibi amaçlarla kullanılır. Görünüşünün yalınlığının 

tersine desene yerleştirilmesi oldukça tecrübe isteyen bir iştir. 

 

Sap çıkmalarının çiziminde genellikle salyangoz motifi de kullanılmaktadır. Kullanılış 

amacı deseni biraz süslerken aynı zamanda da desen içerisindeki boşlukları doldurmaktır. 

Salyangoz çiziminde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir: 

 

 Bir kısmı yaprağın veya sapın altında kalan salyangozun altta kalan kısmı 

görünmez. 

 Yapışma kısmı yaprağa veya sapa birleştirilip karın kısmı yaprağın veya sapın 

üzerine gelecek şekilde çizilir.  

 

Bilgisayarda, CAD programında sap çıkması çizimi motifin şekline göre birkaç farklı 

metotla yapılabilir. Örneğin motif dairesel bir şablona oturtulabilecek ölçü değerlerine 

sahipse çizimde CIRCLE komutunun farklı alt seçenekleri kullanılarak motif çizilebilir. 

Ancak motifin belirli bir dairesel şablonu yoksa çizimde yaprak ve orta damar çiziminde 

kullanılan metodun takip edilmesi daha avantajlı bir sonuç verir.  

 

Şekil 1.18: Sap çıkması motifi 

Bu yöntemle 80/80 mm boyutunda Şekil 1.18’de verilen sap çıkmasının çizimini 

yapmak için; 

 SAP layerını aktif hale getiriniz. 

 PLINE komutunu kullanarak sap çizgisinin birini kırık çizgilerle çiziniz (Şekil 

1.19). 

 PEDIT komutuna girerek kırık çizgileri seçiniz. Spline seçeneğini işaretleyerek 

kırık çizgileri daireselleştiriniz (Şekil 1.19). 

 İstediğiniz ölçüdeki sap kalınlığını oluşturmak için OFFSET komutuyla paralel 

kopyalama yapılacak mesafeyi yazınız ve kopyalama yönünü gösteriniz. PLINE 

ve PEDIT komutlarını kullanarak sapın yaprakla olan bağlantısını çiziniz (Şekil 

1.20). 
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Şekil 1.19: Sap çizgilerinin oluşturulması     

 

Şekil 1.20: Yaprak ile sap bağlantısının çizimi 

 Sap üzerindeki dişi, PLINE ve PEDIT komutlarını kullanarak çiziniz (Şekil 

1.21).  

 Diş ile sap arasında kalan çizgiyi TRIM komutunu kullanarak budayınız (Şekil 

1.22). 

  

Şekil 1.21:Sap üzerindeki dişlerin çizimi 

 

Şekil 1.22:Diş ile sap arasındaki çizgilerin budanması 

 Sap üzerindeki SALYANGOZ’u CIRCLE komutunun farklı alt seçeneklerini 

kullanarak oluşturabilirsiniz. Fakat bir çap veya yarıçapı belli olmadığından 
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CIRCLE komutunun 3P ( Üç noktası bilinen yay) alt seçeneğini birkaç kez 

kullanarak SALYANGOZ’ u çiziniz. SALYANGOZ ile sap arasında kalan 

çizgiyi TRIM komutunu kullanarak budayınız (Şekil 1.23). 

  

Şekil 1.23: Sap üzerinde salyangoz motifi çizimi 

 

Şekil 1.24:Çizgilere kalınlık verilmesi 

 PEDIT komutunu vererek bir SPLINE seçiniz. WIDTH alt seçeneğini 

kullanarak bu çizgiyi isteğinize göre kalınlaştırınız. Aynı işlemi tüm SPLINE 

‘lar için tekrarlayınız (Şekil 1.24). 

 

1.2. Geçme Motifleri Çizimi 
 

Örme şeklinde olan motiflere geçme motifi denilmektedir. Geçme motifleri serbest 

olarak çizilen bir bitki veya hayvan motifi olabileceği gibi geometrik bir motifte olabilir. 

Serbest olarak çizilen bir bitki motifinde sapların üst üste gelmesi veya yaprakların sapların 

üstüne gelmesi durumunda altta kalan kısmın görünmemesi gerekir. Bu izlenimin 

verilebilmesi için bilgisayarda CAD programında motif çizimi tamamlandıktan sonra TRIM 

komutu kullanılarak altta kalan kısımlar budanmaktadır.  

 

Geçme motifleri genel olarak simetrik motiflerdir. İstenilen motifin çiziminden sonra 

simetri ekseni belirlenerek motifin simetriği alınmalıdır. Serbest geçme motiflerinin çizimi 

genel olarak motif çizmek kısmında anlatılmıştır. Bu tarzda yapılacak çizimler işlem sırası 

takip edilerek yapılmalı daha sonra TRIM komutu verilerek gerekli kısımlar budanmalıdır.  

Geometrik geçme motiflerinde ise CAD çizim programında kullanılan düzenleme 

komutlarının büyük bir kısmı kullanılarak çizim yapılmaktadır. 
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Şekil 1.25’te geometrik geçme motifine basit örnekler verilmiştir. Burada görülen 

motifin bir kısmı çizilecek kalan kısmı simetrik alınarak veya kopyalanarak çoğaltılacaktır. 

Simetri ekseninin yan kısımları ise tekrar düzenlenecektir.   

 

Şekil 1.25: Geometrik geçme motifi örnekleri 

Şekil 1.25’teki örnek geometrik geçme motifinin çizimi için; 

 

 LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusundan MOTİF isimli bir 

layer oluşturarak bu layerı aktif hale getiriniz. 

 Bir başlangıç noktası belirleyerek (O), bu noktadan yatay olarak 500 birim 

uzunlukta yatay bir yardımcı çizgi çiziniz (Şekil 1.26). 

 OFFSET komutunu vererek paralel kopyalama yapılacak mesafeyi 150 birim 

olarak yazınız ve kopyalama yönünü üst kısım olarak gösteriniz (Şekil 1.26). 

O  

Şekil 1.26: Yardımcı çizgiler 

 Başlangıç noktası O olan ve 250 birim uzunluğunda 45° açı ile bir çizgi çiziniz 

(@250<45). Üst yardımcı çizgiden taşan kısmı TRIM komutunu vererek 

budayınız. Bu çizginin üstteki yatay yardımcı çizgiyi kestiği noktayı A noktası 

olarak kabul ediniz (Şekil 1.27). 

O

A

 

Şekil 1.27: 45 derecelik çizgi 

 MIRROR komutunu kullanarak simetri eksenini A noktasından düşey kabul 

ederek çizginin simetriğini alınız (Şekil 1.28). 
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BO

A

 

Şekil 1.28: Çizgisinin simetrisini alma 

 OFFSET komutunu kullanarak paralel kopyalama yapılacak mesafeyi 20 birim 

olarak yazınız ve kopyalama yönünü iç kısım olarak gösteriniz. Çizdiğiniz 

çizgilerin içe kopyalarını alınız (Şekil 1.29). 

B

A

O  

Şekil 1.29: Çizgileri offset komutu ile öteleme 

FILLET komutunu kullanarak A noktasının altında kalan çizgilerin köşelerini 

birleştiriniz. TRIM komutunu kullanarak alt yardımcı çizginin altına taşan kısımları 

budayınız. Bu çizgilerin yatay yardımcı çizgileri kestiği noktaları O ve B olarak kabul ediniz 

(Şekil 1.30). 

B'O' B

A

O  

Şekil 1.30: Taşan kısımların budanması 

COPY komutunu kullanarak çizgileri O noktası B noktasına gelecek şekilde 

kopyalayınız. FILLET komutunu kullanarak çizgilerin köşelerini birleştiriniz (Şekil 1.31). 

S

B'O' B

A

O
 

Şekil 1.31: Oluşturulan şeklin kopyalanması 

 Yardımcı çizgilerin düşeydeki orta noktalarını simetri ekseni olarak kabul 

ederek (S) MIRROR komutu ile şeklin simetriğini alınız (Şekil 1.32). 
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S

B'O' B

A

O  

Şekil 1.32: S noktasına göre simetri alınması 

 TRIM komutunu kullanarak geçme olacak kısımları budayınız ve yardımcı 

çizgileri siliniz (Şekil 1.33). 

 

Şekil 1.33: Taşan kısımların budanması 

1.3. Geometrik Motif Çizimi 
Serbest çizgilere sahip olmayan, belirli bir oran dâhilinde çizilen ve geometrik bir 

şekle sahip olan motiflere geometrik motif denir. Üçgen, Türk üçgeni, yıldız ve birleştirilmiş 

Türk üçgeni gibi motifler geometrik motiflere örnek olarak verilebilir. 

Aşağıda örnek olarak Türk üçgeni motiflerinin CAD ortamında nasıl çizileceği işlem 

basamakları ile anlatılmıştır. Diğer motiflerin çiziminde de düzenleme komutları aynı şekilde 

kullanılmaktadır. 

 200/200 mm boyutlarında bir kare çizerek köşelerini isimlendiriniz (Şekil 1.34). 

A B

D C

 

Şekil 1.34: Kare çizimi ve köşelerin isimlendirilmesi 

 LINE komutu ile AC ve BD köşelerini birleştirerek m noktasını bulunuz. AD 

doğrusunun orta noktasından BC doğrusuna, AB doğrusunun orta noktasından 

CD doğrusuna dik çizerek EG ve HF doğrularını çiziniz (Şekil 1.35). 
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GE m

 

Şekil 1.35: Köşe ve orta noktaların birleştirilmesi 

 CIRCLE komutunu kullanarak merkezi m noktası yarıçapı 80 mm olan bir daire 

çizerek dairenin çizgileri kestiği noktaları 1’den 8’e kadar numaralandırınız 

(Şekil 1.36). 

8

7

6

5

4

3

2

1

m

BA F

E G

 

Şekil 1.36: Daire çizimi ve numaralandırma 

 LINE komutu ile 1 ile 2 noktaların birleştiriniz. Oluşan üçgenin iç açıortaylarını 

çizerek motifin bir dilimini oluşturunuz (Şekil 1.37). 

3

2

1

m

CH

G

 

Şekil 1.37: Motifin bir diliminin oluşturulması 

 MIRROR komutu ile MC noktalarını simetri ekseni olarak kabul ederek oluşan 

motifin simetrisini alınız (Şekil 1.38). Oluşturulan motif kısmını BLOCK 

komutunu kullanarak bloklamak işleminizi kolaylaştıracaktır. 
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3

2

1

m

CH

G
 

Şekil 1.38: Motif diliminin simetrisini alma 

 Aynı işlemi tüm daire dilimleri için tekrarlayınız. (Şekil 1.39) 

GE

H

FA B

D C

m

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Şekil 1.39: Daire içindeki diğer kısımlarda simetri alarak motifin tamamlanması 

 ERASE komutunu kullanarak tüm yardımcı çizgileri ve numaralandırmaları 

siliniz (Şekil 1.40). 

A B

D C

 

Şekil 1.40: Yardımcı çizgilerin silinmesi 

1.4. Motiflerin Simetrisini Alma 
Gerekli durumlarda motiflerin simetrisinin alınabilmesi için MIRROR (aynalama– 

simetri oluşturma) komutu kullanılır. 

MIRROR komutu ile seçilen çizim elemanlarının bir eksene göre simetriği 

oluşturulabilir. Bu eksene simetri ekseni denir. Simetri ekseni mevcut çizim elemanları ile 

oluşturulacak çizim elemanlarının tam ortasında olacağı kabul edilen bir doğru parçası olarak 

belirtilmelidir.  
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Şekil 1.41’deki motifin simetriğinin A noktasından 90º  dik açı yapacak şekilde 

alınması; 

A

 

Şekil 1.41: Simetriği alınacak geometrik geçme motifi 

 MIRROR komutuna giriniz. 

 Simetrisi alınacak motifi seçiniz (Şekil 1.42). 

A

 

Şekil 1.42: Simetriği alınacak motifin seçimi 

 Simetri ekseni olarak 1. noktayı A noktası olarak seçiniz. 2. noktayı A 

noktasıyla 90º açı yapan bir B nokta olarak veriniz. B noktasını F8 tuşuyla 90º 

dik hareket edecek şekilde de işaretleyebilirsiniz (Şekil 1.43). 

B

A

 

Şekil 1.43: Simetri ekseninin belirlenmesi 
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 Command satırında “Delete old object  <N>” iletisi görünecektir. Orijinal şeklin 

silinmesi için yes (evet), silinmemesi için no (hayır) seçeneğini belirtiniz (Şekil 

1.44). 

A

 

Şekil 1.44: Motifin simetri alınmış durumu 

 “Delete old object  <N>” iletisine ENTER dediğimizde orijinal şekille simetrik 

olanını bir arada elde etmiş oluruz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Soru: Aşağıda verilen şekildeki yaprak motifini işlem basamaklarına uygun ve 

bilgisayar ortamında CAD programı kullanarak çiziniz. 

 

Şekil 1.45: Örnek motif resmi 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarınızı açarak CAD programını 

çalıştırınız. 

 Bilgisayara çizilecek motifi el çiziminde 

karelere bölünüz. 

 CAD programında uygun layerları 

oluşturunuz. 

 Karolaj oluşturunuz. 

 Karolajı numaralandırınız. 

 Motifin karolajı kestiği noktaları 

bilgisayarda işaretleyiniz. 

 Motifin kanaviçesini çiziniz. 

 Kanaviçe üzerinden motifi oluşturunuz. 

 Gerekli taramaları yapınız. 

 Kullanmadığınız yardımcı layerları 

kapatınız. 

 Yaptığınız çizimi isim vererek 

kaydediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Varsa güç kaynağınızın aktif olmasını 

sağlayınız. 

 Layerları oluştururken isim vermenin 

yanında çizgiye ait tüm istenilen 

özellikleri vermeye özen gösteriniz. 

 Layerları gerektiğinde açıp gerektiğinde 

kapatmayı unutmayınız. 

 Belli zaman aralıklarıyla kayıt yapmayı 

unutmayınız. 

 Çalışma ortamınızı ve bilgisayarınızı 

temiz tutunuz. 

 Bitiminde çiziminizi kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 

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. Bilgisayara çizilecek motifi el çiziminde karelere böldünüz mü?   

2. CAD programında uygun layerları oluşturdunuz mu?   

3. Karolaj oluşturdunuz mu?   

4. Karolajı numaralandırdınız mı?   

5. Motifin karolajı kestiği noktaları bilgisayarda işaretlediniz mi?   

6. Motifin kanaviçesini çizdiniz mi?   

7. Kanaviçe üzerinden motifi oluşturdunuz mu?   

8. Gerekli taramaları yaptınız mı?   

9. Kullanmadığınız yardımcı layerları kapattınız mı?   

10. Yaptığınız çizimi kaydettiniz mi?   

 

 

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) Aşağıdaki aşamalardan hangisiyle yaprak motifi çizimine başlanır? 

 

A) Karolaj oluşturarak 

B) Karolaj isimlendirerek 

C) Layer oluşturarak 

D) Tarama yaparak 

 

2) SPLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çizgiye renk vermek 

B) Layer ismi oluşturmak  

C) Simetri almak 

D) Çizgiyi daireselleştirmek 

 

3) HATCH komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tarama yapmak 

B) Çizgiyi kopyalamak 

C) Çizgiyi kesmek 

D) Çizgiyi daireselleştirmek 

 

4) PLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Layer oluşturmak 

B) Çizgiyi silmek 

C) Çizgiye kalınlık vermek 

D) Sürekli birleşik çizgi çizmek 

 

5) OFFSET komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Layer oluşturmak 

B) Çizgiyi belirli mesafede çoğaltmak 

C) Çizgiyi budamak 

D) Çizgi tipini değiştirmek 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında fotoğrafı çekilen motifleri bilgisayara aktarabilecek ve 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 Yakınınızdaki bir fotoğraf atölyesine giderek bir motifin fotoğrafı çekilirken 

dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi alınız.  

 Dijital fotoğraf makinesinin kullanımı hakkında bilgi alınız. 

 Scanner (tarayıcı) kullanımı hakkında bilgi alınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

2. FOTOĞRAFI ÇEKİLEN MOTİFLERİ 

BİLGİSAYARDA ÇİZME 
 

Bilgisayarda CAD programında resmini çektiğimiz bir motifi fotoğraftan çizim haline 

dönüştürebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle motifi tam olarak ifade eden 

bir fotoğraf çekmek gereklidir. Kurallarına uygun çekilen fotoğraf ilk aşamada bilgisayara 

aktarılmalı, ikinci aşamada ise CAD programına aktarılarak resimdeki motif çizilmelidir. 

Aşağıda fotoğrafın çekimi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, bilgisayara aktarımı ve 

CAD programında motifin çizimi anlatılmıştır. 

 

2.1. Fotoğraf Çekme 
 

Motif çizimi amacıyla çekilecek fotoğraflar ön cepheden, profilden ve detay olarak 

çekilir. Bu üç şekilde çekilen fotoğraflar bize motif hakkında gereken her türlü bilgiyi 

vererek onu bilgisayara aktarmamızı sağlar. 

 

2.1.1. Ön Cepheden Çekme 
 

Ön cepheden fotoğraf çekiminde; göze hoş gelen ve anlam ifade eden fotoğraflar, 

ışığın düzgün olarak dağıldığı ve derinlik hissi vererek kontrast (zıtlık) yaratan çok koyu ve 

keskin olmayan gölgelerin olduğu fotoğraflardır. 

 

Yandan gelen ışıkla daha güçlü ve zengin görüntüler elde edilir. Sağ veya soldan gelen 

ışık gölgelere neden olduğu için görüntünün dokularını daha belirginleştirir. Yandan gelen 

ışıkla oluşan bu gölgeler fotoğrafa derinlik duygusu kazandırır.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Ön cepheden çekilen fotoğrafta kontrast yüksek olmalıdır. Fotoğrafta en karanlık ve 

en aydınlık bölümler arasındaki ışık yoğunluğuna kontrast denir. Işık kaynağından yayılan 

ışığın konuyu her yönden eşit bir şekilde aydınlatması sonucu (bulutlu havada çekilen) 

fotoğrafta kontrast düşük olur. Bunun karşıtı ışığın tek bir yönden konuyu aydınlatması 

sonucu (güneşli havada çekilen) fotoğrafta kontrast yüksek olur. 

 

Işık kaynağından yayılan ışınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonucu 

gözümüzün algıladığı duyuma renk denir. İyi bir fotoğrafta renkler belirgin ve anlaşılır 

olmalıdır. 

 

Bunların haricinde fotoğrafı çekilecek nesneye bakış yüksekliği tam karşıdan, bakış 

yönü dik (açısız), uzaklık nesneyi tam ifade edecek şekilde mümkün olduğunca yakın ve 

geniş açılı objektif kullanılarak çekilmelidir. 

 

Resim 2.1: Ön cepheden çekilmiş fotoğraf örnekleri 

2.1.2. Profilden Görünüşünü Çekme 
 

Profilden fotoğraf çekimi sırasında ön cepheden fotoğraf çekimi sırasında kullanılacak 

özelliklerin tamamının kullanılması gereklidir. Dikkat edilmesi gerekli bir diğer husus ise 

karşılaştırma açısından ön cephe fotoğrafı ile profil fotoğrafındaki nesnenin temel 

boyutlarının birbirini yaklaşık olarak tutması ve tamamlamasıdır (en, boy ve derinlik). 

 

Resim 2.2: Profilden çekilmiş fotoğraf örnekleri 
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2.1.3. Detay Fotoğrafı Çekme 
 

Net bir detay fotoğraf çekmek için ışığın yönü, şiddeti ve niteliği iyi incelenmelidir. 

Önden gelen ışık (ışık kaynağı konunun önünde fotoğrafı’nın arkasında), nesneyi her 

noktasından eşit miktarda aydınlattığı için hiç gölge oluşturmayacaktır. Gölgenin yokluğu ise 

derinlik duygusunu yok eder. 

 

Aydınlık noktalardaki yansımaları ortadan kaldırmak için polarizasyon filtresi 

kullanıldığı takdirde daha keskin renkler elde edilir 

 

Arka planı sade tutmaya çalışılıp ve olabildiğince flulaştırılır. Fotoğrafın konusu tek 

bir renk önünde tek başına bırakılmalıdır. Bunu yapmak için nesnenin arkasında siyah veya 

başka bir renkte karton tutabilir. Arka planda gözü rahatsız edecek parlak lekeler 

oluşmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Bakış uzaklığı, yönü ve yüksekliği iyi ayarlanmalıdır.  

Fotoğraf çekimi sırasında görüntüyü etkileyebilecek fiziksel çevre şartları 

düzenlenmelidir. 

 

Resim 2.3: Motif detay fotoğraf örnekleri 

2.2. Fotoğrafın Bilgisayara Aktarımı 
Fotoğrafların bilgisayara aktarımı, fotoğrafın çekildiği fotoğraf makinesinin filmli 

veya dijital olmasına göre iki şekilde yapılır. 

Fotoğraf, filmli makine ile çekilmiş ise fotoğrafın bilgisayara aktarımı için 

scaner(tarayıcı)  kullanılır. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki işlem sırasını uygulayınız: 

 

 Fotoğrafı scanera yerleştirilir. 

 Scaner kopyalama programını çalıştırılır. (örneğin EPSON SCAN). 

 Programda tarama modu, çözünürlük (çözünürlüğün yüksek olması kopyalanan 

fotoğrafın kalitesini artırır) vb. verileri işaretlenir. 

 Ön izleme yapılır. 

 Gerekiyorsa ölçek veya belge boyutu seçenekleri düzenlenir. 

 Belgenin kaydedileceği klasör/yer, resmin kaydedileceği dosya türü (Jpg,tıff 

vb.) belirtilir. 

 Tarama başlatılır. 
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Fotoğraf dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş ise bu ayarları yapmaya gerek yoktur. 

Fotoğraf makinesinin bilgisayara bağlantı aparatını, bilgisayar kasasındaki bağlantı noktasına 

bağlayarak fotoğraf istenilen uygun bir klasörün içine kopyalanır. 

 

2.3. Fotoğrafların CAD Programına Alınması 
Fotoğrafın CAD ortamına alınması için öncelikle uygun bir program ile açılması 

gerekir. 

Bu işlem için kullanılan en uygun program ise ADOBE PHOTOSHOP’dur. Fotoğrafı 

CAD ortamına almak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 

 Kaydedilen klasörden fotoğraf bulunur. 

 Dosyanın üzerine gelerek mouse’un sağ tuşuna tıklanır. Açılan yan menüden 

“Birlikte aç” seçeneği işaretlenir. 

 Size sunulan program seçeneklerinden uygun olanı, seçeneklerde yok ise 

“Program seç” seçeneği işaretlenir. Açılan menüden ADOBE PHOTOSHOP 

programı işaretlenir. (Bu program seçeneğini menüde görebilmeniz için bu 

programın bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.). 

 Resim açıldığında resmin üzerine giderek mouse’un sağ tuşuna basılır. Açılan 

yan menüden “SELECT ALL”(tümünü seç) seçeneği işaretlenir. 

 Sarkan menüden (üst menü) EDIT’in altından COPY (kopyala) seçeneği 

işaretlenir. 

 Sarkan menüden (üst menü) FILE’ın altından EXIT (çıkış) seçeneği 

işaretlenerek programdan çıkılır. 

 ADOBE PHOTOSHOP programı bilgisayarda yüklü değilse Windows Fotoğraf 

Görüntüleyicisi programı da aynı işlemi yapmanızı sağlar. 

 CAD programı çalıştırılır. 

 Program çalıştığında sarkan menüden (üst menü) EDIT’in altından PASTE 

(yapıştır) seçeneği işaretlenir. 

 Yapıştırma noktası, ölçeği ve açısı ile ilgili değerleri komut satırına girerek 

fotoğraf istenilen biçimde CAD ortamına alınmış olur.  

 Sarkan menüden (üst menü) FILE’ın altından SAVE (kaydet) seçeneği 

işaretlenir. Açılan tabloda çizimin kaydedileceği yer ve ismi yazarak “SAVE” 

işaretlenir. 

Bu işlemlerin sonunda fotoğrafı çekilen motif CAD ortamına kaydedilmiş olacaktır. 

Bu aşamadan sonra yapılacak işlem CAD programında fotoğrafın üzerinden motifi 

çizmektir.  

 

2.4. CAD Programında Resmin Üzerinden Motifi Çizme 
 

CAD ortamında fotoğraf üzerinden motif çizmek için öncelikle fotoğrafı çekilen 

motifin ebatları bilinmelidir. Çünkü motifin çiziminden sonra SCALE komutu ile motifin 

boyutları ayarlanacaktır. CAD ortamına alınmış 200/200 mm ebatlarında 4 adet karodan 

meydana gelen örnek bir motifin çizimi aşağıda anlatılmıştır. Motif incelendiğinde karoların 

birbirinin aynı olduğu ve bir tanesinin çizilerek diğerlerinin ise simetrik alınarak 

çoğaltılabileceği görülmektedir(Resim 2.4). 
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Resim 2.4: Örnek motif resmi 

 LAYER PROPERTIES MANAGER diyalog kutusunu açarak MOTİF, 

TARAMALAR isimli layer oluşturulur. 

 MOTİF layerı aktif hale getirilir. 

 Bir karo büyütülerek üzerindeki çizgiler, parçalar halinde PLINE veya LINE 

komutu kullanarak çizilir. 

 Çizilen her parça herhangi bir yöne belirli bir mesafe ile OFFSET komutu 

kullanarak ötelenir. 

 Taşan kısımlar TRİM komutu ile budanır. 

 Çizim işlemi tamamlandığında oluşan motif üzerindeki, motiften farklı çizilmiş 

çizgiler düzenlenir (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5: Tek karonun çizimi 

 

 Çizim üzerinden motifin bir karosu ölçüldüğünde ebatlarının 300/300 mm 

olduğu görülmektedir. Olması gereken ölçü ise 200/200mm’dir. SCALE 

komutu kullanılarak bir karo kendi boyutlarına getirilir. SCALE katsayısı 

aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

k= GERÇEK BOYUT  / ÇİZİMDEKİ BOYUT 

k=              200             /                   300 

k=             0,66 

 

 HATCH komutu seçilir. Tarama seçeneklerinden SOLID işaretlenir. 
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 Tarama yapılacak objenin, motifteki renklere uygun kısımları PICK POINT 

seçeneği kullanarak işaretlenir ve taranır (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6: Tek karonun taranması ve renklendirilmesi 

 MIRROR komutu kullanarak motifin dört karo olacak şekilde simetriğini alınır. 

(Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7: Çizimin simetriği alınmış durumu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Soru: Aşağıda verilen şekildeki karo motifine ait fotoğrafı CAD programına aktarınız 

ve resmin üzerinden motifi çiziniz. 

 

Şekil 2.8: Örnek karo motif fotoğrafı 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarınızı açarak CAD programını 

çalıştırınız. 

 Motifin fotoğrafını dijital makine ile 

çekiniz. 

 Fotoğraf mevcut ise scaner ile tarayınız. 

 Fotoğrafı uygun bir uzantı ile 

bilgisayara kaydediniz. 

 Fotoğrafı uygun bir program ile açınız. 

 Açılan fotoğrafı kopyalayıp CAD 

ortamına yapıştırınız. 

 Çizim için gerekli layerları oluşturunuz. 

 Motifin çizimini yapınız. 

 Tarama ile çizimi renklendiriniz. 

 Kullanmadığınız yardımcı layerları 

kapatınız. 

 Çizimi bilgisayara isim vererek 

kaydediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Varsa güç kaynağınızın aktif olmasını 

sağlayınız. 

 Layerları oluştururken isim vermenin 

yanında çizgiye ait tüm istenilen özellikleri 

vermeye özen gösteriniz. 

 Layerları gerektiğinde açıp gerektiğinde 

kapatmayı unutmayınız. 

 Fotoğrafı açarken uygun programı 

seçmelisiniz. 

 Fotoğrafı AutoCAD ortamına alırken 

referans noktası ve açıyı doğru 

ayarlamanız faydalı olacaktır. 

 Fotoğraftaki motifi istenilen şekilde 

ölçeklemeyi unutmayınız. 

 Belli zaman aralıklarıyla kayıt yapmayı 

unutmayınız. 

 Çalışma ortamınızı ve bilgisayarınızı temiz 

tutunuz. 

 Bitiminde çiziminizi kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

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. Motifin fotoğrafını dijital makine ile çektiniz mi?   

2. Fotoğraf mevcut ise scaner ile taradınız mı?   

3. Fotoğrafı uygun bir uzantı ile bilgisayara kaydettiniz mi?   

4. Fotoğrafı uygun bir program ile açtınız mı?   

5. Açılan fotoğrafı kopyalayıp CAD ortamına yapıştırdınız mı?   

6. Çizim için gerekli layerları oluşturdunuz mu?   

7. Motifin çizimini yaptınız mı?   

8. Tarama ile çizimi renklendirdiniz mi?   

9. Çizimi bilgisayara isim vererek kaydettiniz mi?   

 

 

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) Ön cepheden çekilen fotoğraf ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Keskin gölge olmamalıdır. 

B) Gölge olmalıdır. 

C) Motifin sağında gölge olmalıdır. 

D) Motifin solunda gölge olmalıdır. 

 

2) Aşağıdakilerden hangisinde fotoğraf çekimi sırasında ışığın durumu doğrudur? 

 

A) Önden gelmelidir. 

B) Arkadan gelmelidir. 

C) Sağdan gelmelidir. 

D) Soldan gelmelidir. 

 

3) Scanerın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fotoğraf çekmeki. 

B) Fotoğrafı CAD programına kopyalamak. 

C) Dosya ismi vermek. 

D) Resmi taramak, bilgisayara aktarmak. 

 

4) SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fotoğraf kopyalamak. 

B) Çizim açmak. 

C) Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek. 

D) Çizimi kaydetmek. 

 

5) HATCH komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çizgileri daireselleştirmek. 

B) Sürekli çizgi çizmek. 

C) Çizgi çizmek. 

D) Çizimi taramak ve renklendirmek. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında bilgisayar ortamında çizilen motif üzerinde değişiklik 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 CAD ortamında çizilen bir motif üzerinde değişiklik yapabilmek amacıyla 

kullanılan düzenleme komutlarını maddeler halinde yazınız, her birinin ne işe 

yaradığını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. MOTİF ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA 
 

Çizilen motif üzerinde değişiklikler; kesme, kopyalama, yeniden boyutlandırma ve 

renk ayarlaması şeklinde yapılabilmektedir. 

 

3.1. Çizilen Motif Üzerinde Değişiklik Yapma 
 

Çizilen motif üzerinde kesme veya kopyalama kullanılarak değişiklikler yapılabilir. 

Bunların nasıl olduğunu birlikte inceleyelim. 

 

3.1.1. Kesme 
 

Çizilen motif üzerinde kesme işlemleri, farklı komutlarla farklı şekillerde yapılabilir. 

 

3.1.1.1. Budama 

 

Değiştirme yapılacak motif üzerindeki fazla çizgilerin budanması amacıyla 

kullanılan(TRIM) komuttur.  

 

 Komutun kullanımı; 

Modify toolbar:  

Modify menu: Trim 

Komut Satırından: Trim 

 

Trim komutu, birbirleriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan 

ve istenmeyen kısımlarını siler. Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın 

mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir. 

 

Trim komutu ile budama yapılırken önce budama işlemini sınırlandıran nesneler 

seçilir, ENTER tuşuna basılarak seçme işlemi tamamlanır, mouse ile nesneler arasında 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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budanacak kısımlar işaretlenir. Budama işlemini tamamlamak için ENTER tuşu ve mouse 

kullanılabilir. 

 

 Budama işlemi için 

 Modify menüden, Trim komutu seçilir. 

 Budama sınırlarını tanımlayan nesneler belirlenerek ENTER tuşuna 

basılır. 

 Nesneler arasında kalan, budanmak istenen kısım mouse ile tıklanır ve 

işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna basılır. 

 

CH

Gm

1

2

3
  

CH

Gm

1

2

3
 

Şekil 3.1:Trim komutu ile üçgen içindeki motifin budanması 

 

3.1.1.2. Koparma 

 

BREAK Komutu nesnelerin parçalarını temizler, nesnelerin bölünmesini sağlar 

 

 Komutun kullanımı; 

Modify toolbar:  

Modify menu: Break 

Komut Satırından: Break 

 

 Koparma işlemi için 

 Select object: Nesne seçim modu kullanılır veya birinci kırma noktası 

tanımlanır. 

 Specify second break point or [First point]: İkinci kırma noktası 

tanımlanır veya f girilir. 

 First Point komutu kullanabilmek için kırılması istenen nesnenin 

üzerinde birinci kırma noktası seçilir. 

 Second Break Point break (kırma) komutunu kullanmak için ikinci 

kırma noktası tanımlanır. 
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Şekil 3.2:Break komutu uygulamaları 

3.1.2. Kopyalama 
 

Değişiklik yapılacak motif üzerinde bir çizgi veya elemanın kopyalanması amacıyla 

kullanılan(COPY) komuttur. 

 

 Komutun kullanımı; 

Modify toolbar:  

Shortcut menü: Çizim alanında mouse’a sağ tıklayarak açılacak menüden Copy 

komutu seçilir. 

Komut Satırından: Copy 

 Select objects: Nesneler seçilir ve ENTER tuşuna basılır. 

 Specify base point or displacement, or [Multiple]: Çoklu kopyalamak 

için M veya tekli kopyalamak için ENTER tuşuna basılır ve bir başlangıç 

noktası tanımlanır. 

 

 Kopyalama İşlemi İçin 

 

 Command: Copy 

 Select objects: Kopyalanacak nesneler seçilir. 

 Select objects: Nesneleri seçtikten sonra ENTER tuşuna basılır. 

 Specify base point or displacement, or [Multiple]: Tekli kopyalama 

için başlangıç noktası tanımlanır. 

 displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak 

yerin merkez noktası tanımlanır. 

 

Şekil 3.3: Oluşturulan şeklin kopyalanması 

Yukarıda anlatılan kesme, budama, kopyalama komutlarının yanında modify sarkan 

menüsü altındaki diğer komutlarla da çizilen motif üzerinde değişiklik yapılabilir. 
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3.2. Yeniden Boyutlandırma 
 

3.2.1. Döndürme 
Çizilen motiflerin belirli bir nokta etrafında verilen bir açı ile döndürülmesini 

sağlayan(ROTATE) komuttur. 

 Komutun kullanımı; 

Modify toolbar:  

Modify menu: Rotate 

Shortcut menu: Döndürmek için nesneleri seçin, çizim alanında iken Mouse’un sağ 

tuşuna tıklayın açılacak menüden Rotate komutunu seçin. 

 

 Döndürme işlemi için 
 

Komut Satırından: Rotate 

Command: Rotate 

Current positive angle in UCS: Güncel pozisyon 

Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin 

Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin 

Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’ e basın 

Specify base point: Döndürme merkez noktasını tanımlayın 

Specify rotation angle or [Reference]: Döndürme referansını veya 

döndürme açısını tanımlayın. 

 

3.2.1.1. Rotation Angle 

 

Rotation Angle seçeneği ile seçilen nesneler tanımlanacak olan açı ile merkez nokta 

etrafında döndürülür. 

 

Specify the reference angle <0>: Döndürme açısını tanımlayın veya ENTER’ e 

basın. 

Specify the new angle: Yeni açıyı tanımlayın 

 

3.2.1.2. Reference 

 

Reference seçeneği ile bir referans açısı tayin edilir ve döndürülecek nesneler bu 

referans açısına göre döndürülür. 

Specify rotation angle or [Reference]: r 

Specify the reference angle <0>: 45 

Specify the new angle: 90 

 

 Bir nesneyi döndürmek için 

 

 Modify menuden, Rotate komutu seçilir. 

 Döndürmek için nesneler seçilir. 
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 Döndürmek için asıl döndürme merkez noktası tanımlanır. 

 Döndürme açısı tanımlanır. 

 

Şekil 3.4: Oluşturulan şeklin döndürülmesi 

3.2.2. Simetrisini Alma 
 

MIRROR komutu, seçilen çizim elemanlarının seçilecek eksen doğrultusunda 

simetriğini almak için kullanılan bir komuttur. Çizimi hızlandırmak için simetrik nesnelerin 

tamamını çizmek uzun zaman alabilir, daha hassas ve hızlı çizimler oluşturmak için 

nesnelerin simetriği alınabilir. 

 

 Komutun kullanımı; 

Modify toolbar:  

Modify menu: Mirror 

Komut Satırından: Mirror 

 

 Simetri işlemi için 
 

Command: Mirror 

Select objects: 1 found (Şekil 3.5’te görülen kırmızı çizgili alan) 

Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) 

Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın. 

Şekil 3.5’te m noktası) 

Specify secont point of mirror line: (ikinci eksen noktasını tanımlayın Şekil 3.5’te 2 

noktası) 

Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini 

istemiyor iseniz N, silinmesini istiyorsanız Y modunu seçin) 

Simetri işlemi tamamlandığında ENTER tuşuna basınız. 

Elde ettiğiniz motif ters çevrilmiş hali ya da simetrisidir. 
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Şekil 3.5: Mirror komutunun kullanımı 

3.2.3. Ters Çevirme 
 

Tersine çevir (REVERSE) komutu herhangi bir çizgi yazısının yönünü tersine 

çevirmeyi kolaylaştırır. Bu seçenek PEDIT komutu içine eklenmiştir. 

Taramaların simetriği ters olur ve teknik resim çizim kurallarına aykırıdır. Bundan 

dolayı tarama sonradan yapılmalıdır. 

MIRROR komutu uygulandıktan sonra yazılarda ters çıkabilir. Yazıların doğru 

çıkması için komut uygulanmadan önce MIRRTEXT sistem değişkeni 0’a ayarlanmalıdır. 

 

3.2.4.Ölçekleme 
 

Scale komutu bir nesnenin büyüklüğünü belirli bir ölçek katsayısı ile değiştirmek için 

kullanılan bir komuttur (SCALE). 

 

 Komutun kullanımı; 

 

Modify toolbar: 

Modify menu: Scale 

Shortcut menu: Ölçeklenecek olan nesneleri seçin, mouse çizim alanında iken sağ 

tuşuna tıklayın ve açılacak menüden Scale komutunu seçilir. 

 

Specify scale factor (ölçekleme değerini tanımlayınız) seçeneği ile ölçekleme 

yaparken nesneler seçilir, merkez nokta tanımlanır ve ölçekleme değeri girilir. Ölçekleme 

değeri nesnenin ilk pozisyonunu 1 değeri olarak kabul eder. 1’den küçük girilecek değerler 

nesnenin o oranda küçülmesini, 1’den büyük girilecek değerler ise nesnenin o oranda 

büyümesini sağlar. 

Command: Scale 

Select objects: şekil 3.6.’daki daire şeklini şeçelim 

Specify base point: (ölçekleme değerinin merkez noktası seçilir.)  

Specify scale factor or [Reference]: 2 (ölçek olarak 2 kat büyütelim) 

Ölçekleme işlemi tamamlandığında ENTER tuşuna basınız. 
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Şekil 3.6: Scale komutunun kullanımı 

Command: Scale 

Select objects: şekil 3.7.’daki daire şeklini şeçelim 

Specify base point: (ölçekleme değerinin merkez noktası seçilir.)  

Specify scale factor or [Reference]: 0.5 (ölçek olarak yarı yarıya küçültür. ) 

Ölçekleme işlemi tamamlandığında ENTER tuşuna basınız. 

 

Şekil 3.7: Scale komutunun kullanımı 

3.3. Renk Ayarlamasını Yapma 
 

CAD ile çizilen 2D ve 3D objeler istenildiğinde değişik renklerde boyanabilir. 

Boyama işlemi için Gradient komutundan yararlanılır. Gradient komutu yüzey tarama 

komutu olan Hatch komutu gibi çalışır. Aslında her iki komutta aynı pencerede çalışır. Her 

iki komutla da cismin yüzeyi kaplanır. 

 

CAD programının klasik görünümünde komutu çalıştırmak için 3 değişik yol 

izlenebilir. Komut satırına “Gradient” veya “Hatch” yazılıp enter tuşuna basılabilir. Araç 

çubuğundan “Gradient” veya “Hatch” butonuna tıklanır. Draw menüsünden “Gradient” veya 

“Hatch” seçeneği tıklanır. 

 

CAD programının yeni ara yüzünde komutu çalıştırmak için “home” menüsünde 

“draw” seçeneklerinden “Gradient” veya “Hatch” tıklanır (Şekil 3.8). Komut çalıştırıldığında 

renkleri seçebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz “Hatch Creation” menüsü açılır (Şekil 

3.9). Bu menüde hazırladığımız renkleri, istediğimiz gibi çizime yansıtabiliriz.  
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Şekil 3.8: Gradient komutunun Home menüsünden kullanımı 

 

Şekil 3.9: Gradient komutunun Hatch Creation görünümü 

3.3.1. Önceki Renkleri Temizleme 
 

Renk ayarlaması yapılacak yerde mevcut bir renklendirme varsa öncelikle onun 

temizlenmesi ardından isteğe göre yeniden renklendirme yapılması gerekir.  

Motif üzerindeki mevcut renklerin temizlenmesi için, önce seçilir ardından  “ERASE” 

veya “DELETE” komutlarını bu renkleri silmek için kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 3.10:Mevcut renklerin temizlenmesi 

3.3.2. Yeni Renklendirme Yapma 
 

Motif üzerindeki çizim işlemleri tamamlandıktan sonra tarama için kullandığımız       

“HATCH” komutunu kullanarak, eski bir renklendirme varsa yeniden veya ilk defa 

renklendirme yapabiliriz.  

“HATCH” komutu ekrandaki kapalı alanların içlerinin taranmasını ve 

renklendirilmesini sağlar. 

CAD programının yeni ara yüzünde HATCH komutunun kullanımı; 
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 “HATCH”  komutunu veriniz. Bu komut sonucunda “Hatch Creation” menüsü 

açılacaktır. (Şekil 3.11) 

 Pattern seçenekleri kısmından “SOLID” seçeneğini işaretleyiniz. 

 Color için istediğiniz rengi seçiniz. Her farklı renk için komut yeniden seçilmeli 

ve renk atanmalıdır (Şekil 3.11’de magenta seçilmiştir).  

 

Şekil 3.11:Hatch menüsü pattern ve color seçenekleri 

 Solid ve renk seçiminden sonra renklendirme yapacağınız yer ya da objeyi 

seçiniz. 

 ENTER veya mouse’un sağ tuşuna basınız. 

 

Şekil 3.12:Hatch menüsü ile motif renklendirme 

Mevcut renk varken HATCH komutu verdiğimizde ve objeyi seçerek istediğimiz rengi 

girdiğimizde o renge dönüştüğünü de görebiliriz. Ancak eski rengi alt zeminde koruyacaktır. 

Bu sebeple istenmeyen renkler mutlaka önceden temizlenmelidir. 

 

CAD programının klasik görünümünde HATCH komutunu kullanarak renklendirme 

için şu yolda izlenebilir; 

 

 TARAMA layerını aktif hale getiriniz. 

 Sarkan menüden DRAW’ın alt seçeneği olan HATCH’ i seçiniz. Komutun 

seçiminden sonra ekranda açılan BOUNDARY HATCH diyalog kutusunda 

aşağıdaki iletiler ekrana gelecektir bu iletilerde isteklerinizi belirtiniz. 

 ENTER PATTERN NAME: Tarama desenini seçiniz ( mouse yardımı ile). 

 SCALE FOR PATTERN      : Tarama ölçeğini belirleyiniz. 

 ANGLE FOR PATTERN     : Tarama açısını belirleyiniz. 

 PICK POINT / SELECT OBJECT: Tarama yapılacak alan kapalı bir PLINE ise 

PICK POINT seçeneği ile kapalı alanın iç kısmını işaretleyiniz, bir obje ise 

SELECT OBJECT seçeneği ile objeyi seçiniz.  

 PREVIEW seçeneği ile taramanın ön görünümüne bakınız. Gerekirse tekrar 

değişiklikleri yapınız. 
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 Ön görünümünü beğendinizse ENTER tuşuna basarak taramayı yapınız.   

 Yapılan taramayı seçerek uygun COLOR seçeneğini işaretleyiniz. 

 

3.3.3. Karıştırma 

Çizilen motif üzerindeki renklendirmede tek renk yerine renk karışımı için 

kullanılan(GRADIENT) komuttur.  

CAD programının yeni ara yüzünde GRADIENT komutunun kullanımı; 

 “GRADIENT” komutunu veriniz. Bu komut sonucunda “Hatch Creation” 

menüsü açılacaktır (Şekil 3.13). 

 Pattern seçenekleri kısmından istediğiniz renk kombinasyonlarını seçiniz. 

 Color için istediğiniz rengi seçiniz. Her farklı renk için komut yeniden seçilmeli 

ve renk atanmalıdır (Şekil 3.13’de red ve yellow seçilmiştir).  

 

Şekil 3.13: Gradient komutunun Hatch Creation görünümü 

 Renk seçiminden sonra renklendirme yapacağınız yer ya da objeyi seçiniz. 

 ENTER veya mouse’un sağ tuşuna basınız. 

 

Şekil 3.14: Gradient menüsü ile motif renklendirme 

CAD programının klasik görünümünde GRADIENT komutunun kullanımı; 

 “GRADIENT”  komutunu veriniz. DRAW sarkan menüsü altından da 

seçebilirsiniz. 

 Açılan diyalog kutusunda “Two color”  seçeneğini işaretleyiniz (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15: Gradient diyalog kutusu 

 Karıştırmak istediğiniz iki rengi seçiniz. 

 Pick Points veya Select Object seçeneği ile renklendirme yapacağınız yer veya 

objeyi seçiniz. 

 ENTER veya mouse’un sağ tuşuna basınız. 

 Diyalog kutusunda OK tıkladığınızda karışık renklendirme tamamlanmış 

olacaktır. 

 

3.4. Özel Efektler Yapma 
 

Özel efekt olarak ışıklandırma, parlama ve yansıma motifin özelliklerini olduğu gibi 

çizebilmek amacıyla kullanılır. Işıklandırma, yansıma ve parlama vb. özel efektler genellikle 

üç boyutlu çizimler üzerinde, öncelikle obje üç boyutlu olarak (X,Y,Z düzlemi kullanılarak) 

çizildikten sonra RENDER seçenekleri başlığı altından yapılmaktadır 

 

GRADIENT komutunun “Hatch Creation” menüsü altındaki seçenekler Hatch 

Transparency, Angle ve Tint olarak aşağıdaki şekilde görülmektedir(Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.16: Hatch Transparency, Angle ve Tint seçenekleri 

GRADIENT komutunun “Hatch Creation” menüsünde “Hatch Transparency” 

kısmında sayısal değerin  değiştirilmesi ile farklı renk dağılımı elde edilebilir(Şekil 3.17 ‘de 

Hatch Transparency değeri 1. Şekil için 10 ve 2. Şekil için 87 olarak seçilmiştir).  
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Şekil 3.17: Hatch Transparency değerlerinin motifte farklı görünümü 

 GRADIENT komutunun “Hatch Creation” menüsünde “Angle” kısmında açının 

sayısal değerinin değiştirilmesi ile renk dağılımı farklı şekillerde elde 

edilebilir(Şekil 3.18 ‘de Angle değeri 1. Şekil için 0, 2. Şekil için 45 ve 3. Şekil 

için 90 olarak seçilmiştir).   

 

Şekil 3.18: Angle değerlerinin farklı görünümü 

 "Tint" yani herhangi bir rengin herhangi bir oranda yüzdesini alır. Birden fazla 

renk ve karışık değerlere sahip bir rengin yüzdesini elde etmede de Tint 

seçeneğinden faydalanılabilir. GRADIENT komutunun “Hatch Creation” 

menüsünde “Tint” değerinin yüzde cinsinden farklı değerler verilmesi ile renk 

dağılımı farklı şekillerde elde edilebilir(Şekil 3.19‘da Tint değeri 1. Şekil için % 

0, 2. Şekil için % 50 ve 3. Şekil için % 100 olarak seçilmiştir). 

 

Şekil 3.19: Tint değerlerinin farklı görünümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Soru: Aşağıda verilen şekildeki Türk üçgeni motifini CAD programında çiziniz ve 

renklendiriniz. 

 

Şekil 3.2: Türk üçgeni motifi 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarınızı açarak CAD programını 

çalıştırınız. 

 Çizim için gerekli layerları oluşturunuz. 

 Motifin çizimini yapınız. 

 Tarama layerını aktif hale getiriniz. 

 Tarama desen, ölçek ve açısını 

belirleyiniz. 

 Tarama yapacağınız kısımları seçiniz. 

 Ön izleme yaparak taramayı 

tamamlayınız. 

 Yapılan taramayı seçerek uygun color 

seçeneği ile renklendiriniz. 

 Kullanmadığınız yardımcı layerları 

kapatınız. 

 Çizimi bilgisayara isim vererek 

kaydediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Varsa güç kaynağınızın aktif olmasını 

sağlayınız. 

 Layerları oluştururken isim vermenin 

yanında çizgiye ait tüm istenilen 

özellikleri vermeye özen gösteriniz. 

 Layerları gerektiğinde açıp gerektiğinde 

kapatmayı unutmayınız. 

 Belli zaman aralıklarıyla kayıt yapmayı 

unutmayınız. 

 Renklendirmede motife uygun renkleri 

seçmeye özen gösteriniz. 

 Çalışma ortamınızı ve bilgisayarınızı 

temiz tutunuz. 

 Bitiminde çiziminizi kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
 

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. Bilgisayarınızı açarak CAD programını çalıştırdınız mı?   

2. Değişiklik yapılacak motifi CAD programında açtınız mı?   

3. Değişiklik yapılacak kısımları belirlediniz mi?   

4. Yapılacak değişikliklerde hangi komutları kullanacağınızı 

tasarladınız mı? 

  

5. Değişiklikleri yaptınız mı?   

6. Çizim için gerekli layerları oluşturdunuz mu?   

7. Motif çizimini yaptınız mı?   

8. Tarama layerını aktif hale getirdiniz mi?   

9. Tarama desen, ölçek ve açısını belirlediniz mi?   

10. Tarama yapacağınız kısımları seçtiniz mi?   

11. Ön izleme yaparak taramayı tamamladınız mı?   

12. Yapılan taramayı seçerek uygun color seçeneği ile renklendirdiniz 

mi? 

  

13. Kullanmadığınız yardımcı layerları kapattınız mı?   

14. Gerekiyorsa çizim üzerinde renk ayarlamalarını yaptınız mı?   

15. Çizimi bilgisayara isim vererek kaydediniz.   

 

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. Motif üzerinde kesilecek kısımlarda kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MIRROR B) TRIMER C) ASE D) COPY 

 

2. Motif üzerinde kopyalama işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MIRROR B) ROTATE C) SCALE D) COPY 

 

3. Döndürme işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) SCAE 

B) COPY 

C) ROTATE 

D) MIRROR 

 

4. Simetri işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) COPY 

B) MIRROR 

C) ROTATE 

D) MOVE 

 

5. SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Motifin bir kısmını kesmek. 

B) Çizgileri kaydırmak. 

C) Çizimi belirli oranda büyütmek veya küçültmek. 

D) Çizimi döndürmek. 

 

6. Tarama ve renklendirme işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) HATCH 

B) COPY 

C) MOVE 

D) MIRROR 

 

7. Renkleri karıştırma işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

A) SCALE 

B) ERASE 

C) GRADIENT 

D) MOVE 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme'ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Soru: Aşağıda verilen şekildeki motifi; 

 

1. İşlem basamaklarına uygun ve bilgisayar ortamında CAD programı kullanarak 

çiziniz. 

2. Şekli resim görüntüleyici bir programla açarak AutoCAD ortamına aktarıp 

çizimini yapınız. 

3. Motifin orijinal görüntüsüne uygun bir renklendirme yapınız. 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgisayara çizilecek motifi el çiziminde karelere böldünüz mü?   

2. CAD programında uygun layerları oluşturdunuz mu?   

3. Karolaj oluşturdunuz mu?   

4. Karolajı numaralandırdınız mı?   

5. Motifin karolajı kestiği noktaları bilgisayarda işaretlediniz mi?   

6. Motifin kanaviçesini çizdiniz mi?   

7. Kanaviçe üzerinden motifi oluşturdunuz mu?   

8. Gerekli taramaları yaptınız mı?   

9. Kullanmadığınız yardımcı layerları kapattınız mı?   

10. Motifin fotoğrafını dijital makine ile çektiniz mi?   

11. Fotoğraf mevcut ise scaner ile taradınız mı?   

12. Fotoğrafı uygun bir uzantı ile bilgisayara kaydettiniz mi?   

13. Fotoğrafı uygun bir program ile açtınız mı?   

14. Açılan fotoğrafı kopyalayıp CAD ortamına yapıştırdınız mı?   

15. Çizim için gerekli layerları oluşturdunuz mu?   

16. Motifin çizimini yaptınız mı?   

17. Tarama ile çizimi renklendirdiniz mi?   

18. Çizimi bilgisayara kaydettiniz mi?   

19. Değişiklik yapılacak motifi CAD programında açtınız mı?   

20. Değişiklik yapılacak kısımları belirlediniz mi?   

21. Yapılacak değişikliklerde hangi komutları kullanacağınızı 

tasarladınız mı? 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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22. Değişiklikleri yaptınız mı?   

23. Gerekiyorsa çizim üzerinde renk ayarlamalarını yaptınız mı?   

24. Çizimi kaydettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt 

ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü 

doğru isae bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYET 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 D 

5 B 
 

ÖĞRENME FAALİYET 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYET 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

7 C 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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