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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gemi Yapımı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Üç Boyutlu Çizim 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

doğrultusunda; teknik resim kurallarına göre serbest elle ve 

CAD programlarında üç boyutlu çizim yapma, katı model 

oluşturma ve katı modellerin görünüşlerini çıkarma ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Teknik resim kurallarına göre serbest elle ve CAD 

programlarında üç boyutlu çizim yapabileceksiniz. 

2. CAD programlarını kullanarak parçaların katı modellerini 

oluşturabileceksiniz. 

3. Teknik resim kurallarına göre katı modelin görünüşlerini 

çıkarabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Endaze çizim laboratuvarı. 

Donatım: Öğrenci bilgisayarı, CAD tabanlı çizim programları.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz,  

 

Gemi projelerini elle çizmek zor olduğu ve uzun zaman aldığı için günümüzde daha 

çok bilgisayar destekli CAD programları kullanılmaktadır. 

 

CAD programları aracılığı ile çizilen gemi projeleri sadece iki boyutla sınırlı kalmaz, 

gemi modelinin perspektifini ve üç görünüşünü elde eder, kesitlerini alabilirsiniz. Böylelikle 

üç boyutlu düşünme yeteneği gelişir. 

 

Bu materyal ile CAD programına giriş yapmayı, temel komutların kullanımını, dosya 

ve kayıt işlemlerini, üç boyutlu (katı) modellemeyi öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Teknik resim kurallarına göre serbest elle ve CAD programlarında üç boyutlu çizim 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Meslek alanınızla ilgili hangi çizim programlarının kullanıldığını araştırınız. 

 Üç boyutlu çizim programlarının gemi yapımına ne gibi katkılar sağladığını 

araştırınız. 

 
1. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI 

. 

1.1. Üç Boyutlu Çizim Ekranı Ayarları 
 

Üç boyutlu tasarım programı ile kullanıcı, üç boyutlu ürün tasarımında hızlı bir 

şekilde çizim yapar. Tasarım programlarında, seçilen düzlemler üzerine çizilen iki boyutlu 

çizgiler, çeşitli komutlar kullanılarak üç boyutlu hâle getirilir. Doğru, etkin ve hızlı bir 

çizim için öncelikle menülerin ve araç çubuklarının iyi tanınması gerekir.  

 

Program çalıştırıldığında çizim alanı ile beraber araç çubukları ve menüler görünür.  

 
Şekil 1.1: Solidworks ara yüzü 

Yukarıdaki menüden yeni bir çizim sayfası açmak için aşağıdaki butona tıklanarak 

yeni belge penceresine giriş yapılır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu program, temel olarak birbirleriyle ilişkili üç doküman penceresinden 

oluşmaktadır. Bu pencereler; 

 

 Parça: Parçaların tek olarak üç boyutlu katı modellemesinin yapıldığı 

bölümdür. 

 Montaj: Hazırlanan parça dokümanlarının montajının yapıldığı bölümdür. 

 Teknik Resim: Parça bölümünde ya da montaj bölümünde hazırlanan 

modellemelerin teknik resim çizimlerinin hazırlandığı bölümdür. 

 
Şekil 1.2: Yeni çizim için seçim ekranı 

Tek bir tasarım bileşeninin 3B ifadesi sembolü seçildiğinde aşağıdaki çizim ekranı 

açılır. 
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Şekil 1.3: Solidworks çizim ekranı 

Çizim ekranına girmek için kroki seçeneği kullanılarak çizim butonu seçilir. Gelen 

pencerede iki boyutlu çizim iz düşüm düzlemlerinin hangisinde yapılacaksa o düzlem seçilir.  

 

Aşağıdaki örnekte ön düzlemde çalışılacağı belirlenmiştir. 

 
Şekil 1.4: Çizim düzlemi seçimi 
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1.2. Üç Boyutlu Çizim Araç Çubukları 
 

Araç çubukları, komutlara ulaşabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla işlevlerine göre 

kategorilere ayrılmıştır. Her araç çubuğu üzerinde komutlara giden kısa yol tuşları yani 

ikonları bulunur. Komutun ne anlama geldiği hakkında ön bilgi verebilmek için bu ikonların 

üzerinde şekiller de mevcuttur. 

 

1.2.1. Kroki Menüsü Komutları 
 

Kroki menüsü araç çubukları iki boyutta çalışmayı sağlar. Katı modeli oluşturulacak 

çizim, iki boyutlu olarak önce burada çizilir. 

 

Komut  

Butonları 
Tanımı  

 

Çizim komutu   
Taslak oluşturma komutudur. Bu komutla bir düzlem seçmek şartıyla 

yeni taslaklar açılıp kapatılabilir, daha önceki taslak seçilip tekrar bu 

komutla o taslakta değişiklik yapılabilir.  

 

Akıllı ölçülendirme  

Yapılan çizimi ölçülendirme ve ölçü değiştirme komutudur. Bu komut 

ile kolaylıkla ölçülendirme işlemini gerçekleştirilebilir. 

 

Çizgi  
Çizgi çizme komutudur. 

 

Dikdörtgen  
Daha sonra ölçülendirme komutu ile ebatları belirlenebilecek 

dikdörtgen çizme komutudur. 

 

Daire  
Merkezin seçilip boyutunn ayarlanabileceği bir çember çizer. 

 

Merkez noktası ile yay  
Merkezi belli yay çizme komutudur. Komuta tıklandıktan sonra yayın 

merkezi bulunur. Daha sonra fare hareket ettirilerek yayın şekli 

belirlenebilir. 

 

Çokgen  

Kenar sayısı kadar çokgen çizme komutudur. 

 

Spline  
Serbest eğri çizmek için kullanılır. 

 

Radyüs çiz 

Radyüs çizme ve pah kırma komutudur.  

 

Budama  
Kırpma komutudur. Çizimdeki fazla uzunlukları ve   istenmeyen yerleri 

kesip silme işlemidir. Doğrudan bir profili silme işlemini de 

gerçekleştirir. 
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Nokta  
Nokta koyma komutudur. Noktaların yeri yine ölçülendirme komutu ile 

belirtilebilir. 

Tablo 1.1: Solidworks kroki menüsü komutları 

1.2.2. Unsur Menüsü Komutları  
 

İki boyutta yapılan çizimi katı model haline getirmek için bu menü kullanılır. 

  

Komut Butonları Tanımı  

 

Ekstrüzyon ile Katı Oluşturma 

    Bir katı unsuru oluşturmak için bir çizimi veya çizim 

konturlerini, bir ya da iki yönde yükseklik verir. 

 

Döndürerek Katı Oluşturma 

Bir eksen etrafında çizilen profili döndürerek katı 

oluşturur. 

 

Loft İle Katı Oluşturma 

İki farklı düzlem arasına malzeme ekleyerek bir katı 

unsur oluşturur. 

 

Süpürerek Katı Oluşturma 

Farklı düzlemlerdeki çizim ve yüzey profillerinin bir 

yol boyunca süpürülmesiyle katı ekleme işlemi 

oluşturmak için kullanılan bir komuttur. 
Tablo 1.2: Solidworks unsur menüsü komutları 

 

 

 

 

1.3. Üç Boyutlu Düzlemde Doğruların Çizimi 
 

Bir doğruyu istenilen ölçüde çizmek için iki yol vardır. 

 

 Doğrunun başlangıç ve bitiş noktasını rastgele belirledikten sonra akıllı 

ölçülendirme komutu ile; 

 
Şekil 1.5: Doğru çizimi 

 Doğruyu çizerken ölçüsü girilerek. 
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Öncelikle ölçülendirme özelliğini etkinleştirilmesi gerekir. Bunun için 

Araçlar/Seçenekler komutu ile açılan pencereden Çizim menüsünden Obje oluşturmada 

sayısal girdiyi etkinleştir seçilmelidir.  

 

 
Şekil 1.6: Sayısal girdi etkinleştirme 

Bu ayarlar yapıldıktan sonra çizgi komutu seçilir. Doğrunun başlangıç noktası seçilir. 

Bitiş noktası seçilmeden doğrunun yönü belirlenerek ölçü girilir ve enter tuşuna basılır. 
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Şekil 1.7: Ölçü girerek doğru çizimi 

Çizilen doğru rastgele açıda ise bu doğru ilişkilendirme yöntemi ile yatay, düşey 

konumlara getirilebilir. Birden çok doğrularda birbirlerine göre ilişkilendirilebilir (diklik, 

paralellik, ölçü eşitliği vb.). İlişkilendirmeden önce doğrunun konumunu yatay konuma 

getirmek için doğru seçilerek sol tarafta açılan diyalog penceresinden yatay konum seçilir. 

 
Şekil 1.8: Gelişigüzel konumda olan doğrunun yatay konuma ilişkilendirme işlemi  

 
Şekil 1.9: Doğrunun yatay konuma getirilmiş hâli 

Rastgele çizilmiş iki doğruyu birbirlerine göre ilişkilendirmek için her iki doğru ctrl 

tuşu kullanılarak seçilir. Sol taraftaki diyalog penceresinden hangi ilişki isteniyorsa 

seçildiğinde doğrular birbirlerine göre tanımlanmış olur.  
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Şekil 1.10: Çizilen iki doğrunun birbirleriyle ilişkilendirilmesi 

Örneğin paralel seçimde doğrular birbirine paralel hâle gelir.  

 
Şekil 1.11: Doğruların paralel ilişkilendirilmesi 

1.4. Üç Boyutlu Düzlemde Geometrik Şekillerin Çizimi 
 

Üç boyutlu düzlemde geometrik çizimler çeşitli yöntemlerle çizilir. 

 

1.4.1. Dikdörtgen Çizmek  
 

Başlangıç ve bitiş köşesi belirlenerek istenilen dikdörtgen rastgele ölçülerde çizilebilir. 

Akıllı ölçülendirme veya yukardaki ayarlar yapılmış ise çizim bitirilmeden önce kenar 

ölçüleri klavyeden girilerek (kenarlar arasındaki geçişler tab tuşuyla yapılır) çizilebilir.  

 
Şekil 1.12: Başlangıç ve bitiş noktası belirlenerek çizilen dikdörtgenin akıllı ölçülendirme ile 

ölçülendirilmesi 
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Şekil 1.13: Dikdörtgenin ölçü girerek çizilmesi 

1.4.2. Daire Çizmek  
 

Merkez noktası belirlenerek istenilen ölçüdeki daire, yukardaki yöntemlerden biri 

kullanılarak çizilebilir. 

 
Şekil 1.14: Ölçü girerek daire çizimi 

1.4.3. Merkez Noktası İle Yay Çizmek  
 

Merkez noktası belirlendikten sonra yayın yarıçap ölçüsü yazılır. Ardından yayın 

başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek çizim tamamlanır.  

 
Şekil 1.15: Ölçü girerek yay çizimi 

1.4.4. Çokgen Çizmek  
 

Çokgen sembolü seçildikten sonra başlangıç noktası seçilir. Sol taraftaki diyalog 

penceresinden kenar sayısı, iç teğet ya da dış teğet seçeneği ile teğet dairenin yarıçap ölçüsü 

belirlenerek çokgen çizilir. Çokgenin bir kenar ölçüsüne göre çizim yapılacaksa çokgen 

çizildikten sonra akıllı ölçülendirme yapılarak kenar ölçüsü belirlenir.  
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Şekil 1.16: Kenar sayısı ve iç teğet daire yarıçapı verilerek çokgen çizimi 

 
Şekil 1.17: Kenar sayısı ve bir kenar ölçüsü verilerek çokgen çizimi 
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1.4.5. Spline Çizmek  
 

Belirlenen noktalar sırasıyla seçilir, bitirmek istenilen yerde fareye çift tıklanır.  

  
Şekil 1.18: Bilinen noktalardan geçen spline çizimi 

1.4.6. Radius Çizmek  
 

 Köşeye radius çizmek için iki kenar ya da sadece köşe seçilerek soldaki diyalog 

penceresine radius yarıçap ölçüsü girilir. 

 

 
Şekil 1.19: Çizilmiş bir şeklin bir köşesine radius çizimi 
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 Köşeye pah kırmak için iki kenar ya da köşe seçilerek pah kırılır. İki pah ölçüsü 

girilerek ya da bir ölçü bir açı girilerek yapılabilir. İki pah ölçüsü ile yapmak 

için iki kenarda da eşit ölçüde pah kırılacaksa sol taraftaki diyalog kutusunda 

eşit ölçü simgesi seçilir, ölçü girilir. İki kenarın ölçüleri farklı ise ölçüler girilir. 

İlk seçilen kenara ilk ölçü, ikinci seçilen kenara ikici ölçü atanacaktır.  

 
Şekil 1.20: Çizilmiş bir şeklin bir köşesine mesafe ölçüleri girilerek pah kırma 

 
Şekil 1.21: Çizilmiş bir şeklin bir köşesine bir ölçü ve bir açı girerek pah kırma 
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1.4.7. Objeleri Budamak 
 

Fazla olan ya da kırpmak istenen çizgileri budama komutu seçildikten sonra sol tarafta 

açılan diyalog kutusundan uygun olan seçenek ile belirlenen çizgiler silinir.   

 
Şekil 1.22: Fazla çizgilerin kırpılması 

1.4.8. Nokta 
 

Nokta sembolü seçilerek çizim ekranında istenilen her yere fareye bir kere tıklayarak 

nokta bırakılır. 

 

1.5. Serbest Elle Üç Boyutlu Çizimler Yapmak 
 

Bilgisayar ya da çizim ortamının olmadığı durumlarda serbest elle perspektif çizim 

yapılabilir. Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri 

aynı anda birlikte görünecek şekilde çizilmesine perspektif denir. Perspektif, cisimlerin 

göründüğü gibi çizilmesidir. 

 
Şekil 1.23: Perspektif çizim örneği 
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     DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 

 

Eksik bırakılan hikâyede kadı’nın mağdurun zararını neden karşılamak zorunda olduğunu 

tamamlayınız.      
 

                          
 
                                                              

                                                                                                                                                             

GÖREV BİLİNCİ 

 

 Osmanlı şeyhülislamlarından olan Molla Fenari 

şeyhülislam olmadan önce Bursa kadısı idi. Onun kadılığı sırasında bir adam 

pazardan bir at satın aldı. Fakat alışverişin hemen arkasından atın hasta olduğunu 

fark etti. Geri vermesi gerekiyordu ancak satın aldığı adam zorluk çıkartır. Atın 

hastalığını kabul etmez diye önce kadıya gidip resmi kanaldan işi sağlama bağlamak 

istedi. Mahkemeye gittiğinde kadı Molla Fenari’yi yerinde bulamadı. İşini ertesi 

güne bıraktı.Fakat o gece at öldü. Adam ertesi gün olanları Molla Fenari’ye anlattı, 

mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sordu. Molla Fenari: 

-Senin zararını ben ödeyeceğim, dedi. 

Adam hayretle Molla Fenari’ye baktı: 

-Niçin siz ödeyeceksiniz, konuyla ilginiz ve suçunuz yok ki, dedi.                                    

MollaFenari:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri 

doğrultusunda uygulama faaliyetini yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

işlem basamaklarını uygulamalısınız. 

 Hareketli, sırt destekli bir sandalye 

kullanmalısınız. 

 Ekrana bakış uzaklığının 50-70 cm 

arasında olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Ekrandan bir kol boyu mesafede 

oturmalısınız. 

 Çizim ekranında ön düzlemde çizgi 

komutunun içinden eksen çizgisini 

seçmelisiniz. 

 Birbirine dik olan iki eksen çizgisi 

çizmelisiniz. 

 

 Yatay eksen çizgisine paralel 45 mm 

uzaklıkta bir doğru çizmelisiniz (objeleri 

ötele komutundan yararlanabilirsiniz). 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Yatay eksene 45mm mesafede paralel 

aldığınız doğru ile dik eksenin kesiştiği 

noktayı merkez alarak yarıçaplarına göre 

R80, R90, R100 ölçülerinde üç adet daire 

çizmelisiniz. 

 Dik eksen çizgisinin iki yanına 60 mm 

mesafede paralel çizgiler çizmelisiniz 

(objeleri ötele komutundan 

yararlanabilirsiniz).  

 

 Bulduğunuz merkezlere yarıçapı R10 mm 

olan daireleri çizmelisiniz.  

 Objeleri budama komutunu kullanarak 

fazla çizgileri temizlemelisiniz. 

 

 

 Yatay eksene daha önce 45mm 

ötelediğiniz çizgiye paralel, tekrar aynı 

ölçüde bir çizgi ötelemelisiniz. 

 Dik ekseni kestiği nokta merkez olacak 

şekilde 10 mm yarıçaplı bir daire 

çizmelisiniz. 

 En üstteki merkeze yarıçapı 20 mm olan 

daireyi çizmelisiniz.  

 Dik eksenin iki yanına paralel 10 mm olan 

çizgiyi ötelemelisiniz. 

 Fazla çizgileri objeleri budama komutuyla 

budamalısınız.  
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 Dıştan teğet çemberleri çizebilmek için 

önceki çizimlerdeki ölçüleri 

sabitlemelisiniz. 

 Sağ tarafa yarıçapı 50 mm olan iki daire 

çizmelisiniz.  

 Ctrl tuşunu kullanarak teker olmasını 

istediğiniz daireleri seçmelisiniz.  

 Sol taraftaki diyalog penceresinden teğet 

ilişkilendirmesini seçmelisiniz.  

 
 

 

 Fazla çizgileri budayarak çizimi 

tamamlayabilirsiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Çizim programında yeni bir çalışma belgesi açılmak istendiğinde gelen ekranda 

aşağıdakilerden hangisi yoktur?   

A) Parça   

B) Montaj  

C) Teknik resim  

D) Perspektif      

E) Epür 

 
2. Katı model çizmek için yeni bir çizim ekranı açarken aşağıdaki hangi bölüm seçilir? 

A) Teknik resim  

B) Unsur           

C) Parça  

D) Montaj 

E) Uygulama 

 

3. Çizime başlamak için seçilecek sembol aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 
 

 B) 

 

 C) 
 

 D) 
 

 E) 
 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çizime başlarken seçmeniz gereken iz düşüm düzlemlerinden 

biri değildir?  

A) Ön düzlem 

B) Sağ düzlem 

C) Dik düzlem 

D) Üst düzlem 

E) Sol düzlem 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kroki menüsü komutlarından biridir?  

A) Ekstrüzyon  

B) Loft 

C) Spline  

D) Süpürme     

E) Referans geometri 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi çizim ekranında iki doğrunun birbirine göre seçilebilecek 

ilişkilerinden değildir? 

A) Paralel  

B) Teğet      

C) Aynı doğrultu  

D) Eşit       

E) Eşit değil 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi belli noktalar seçilerek çizilen eğri komutudur? 

A) Loft  

B) Unsur  

C) Doğru  

D) Spline    

E) Çokgen 

 
8. Fazla olan çizgileri kırpma komutu aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 

 

 B) 

 

 C) 
 

 D) 

 

 E) 

 
 

 

 

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 
 

CAD programlarını kullanarak parçaların katı modellerini oluşturabileceksiniz. 

 

 
 

 Katı modellemenin nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki sanayi kuruluşlarını dolaşarak buralarda kullanılan tasarım ve 

modelleme programlarını araştırınız. 

 

2. KATI MODELLEME 
 

2.1. Katı Model Unsur Komutları 
 

CAD programıyla katı oluşturma işlemi iki boyutlu çizimlere kalınlık verilerek yapılır.  

 
Şekil 2.1: Unsur menüsü komutları 

 Unsurlar menüsünde yapılan iki boyutlu çizime ve operasyonlara göre komutlar aktif 

hâle gelir.  
 

2.1.1. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma 
 

İki boyutlu taslak çizimleri kalınlaştırarak üç boyut (katı model) hâline getiren bir 

komuttur. 

 

2.1.1.1. Ölçü Vererek Ekstrüzyon Yapma 

 

Katı modeli oluşturulacak parçanın istenilen ölçülerde iki boyutlu çizimi aşağıdaki 

şekilde hazırlanıp kalınlık verilerek üç boyutlu hâle dönüştürülür.  

 
Şekil 2.2: Kalınlık verilecek parçanın iki boyutlu çizimi 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 2.3: İstenilen değer girilerek kalınlık verme 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi iki boyutlu çizime istenilen yönde 25 mm kalınlık 

verilmiş ve  onaylanarak katı model oluşturulmuştur. 

  
Şekil 2.4: Onaylanarak bitirilmiş parça 

2.1.1.2. Herhangi Bir Referansa Göre Ekstrüzyon Yapma 

 

Oluşturulmuş bir katı modelin üzerinde yeni bir işlem (yükseltme, çıkarma vb.) 

yapılacağı zaman  iki boyutlu çizim hangi yüzeyde oluşturulacaksa öncelikle o yüzey hiçbir 

komut aktif değilken farenin sol tuşu ile seçilmelidir.  

 
Şekil 2.5: Çizilmiş bir objenin yeni çizim için yüzeyini aktif hale getirme 

Seçilen yüzeye istenilen profilde iki boyutlu çizim yapılabilir. 
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Şekil 2.6: Seçilen yüzeye iki boyutlu profil çizme 

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi seçilen yüzeyden başlayan, dairesel kesitli ve önceki 

modelle birleşik bir silindir oluşturmak için ekstrüzyon ile katı oluşturma komutu 

girildiğinde yüksekliği önceki cisme bağlı olarak oluşturulacaksa sol tarafta açılan diyalog 

penceresindeki seçeneklerden uygun olanı kullanılmalıdır. 

 
Şekil 2.7: Koşullu ekstrüzyon işlemi 

2.1.2. Ekstrüzyon İle Kesme 
 

Çizilmiş bir katı model içinden istenilen şekil ve ölçülerde bir parça, eksiltme yöntemi 

ile çıkarılır.  

 

 
Şekil 2.8: Ekstrüzyon ile kesme 
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2.1.3. Döndürerek Katı Oluşturma 
 

Çizilmiş olan herhangi bir profil kesiti, istenilen bir eksen etrafında  istenilen derecede 

döndürülerek bir katı oluşturulabilir.  

 
Şekil 2.9:Döndürerek katı oluşturulacak parçanın kesitinin çizimi 

Bu eksen etrafında aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi istenilen açıda döndürme 

gerçekleştirilebilir.  

 
Şekil 2.10: İstenilen açıda döndürerek katıyı oluşturma 
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Şekil 2.11: Çizilen profili bir eksen etrafında döndürerek katı oluşturma 

2.1.4. Loft İle Katı Oluşturma 
 

Birden fazla farklı düzlemlerde tanımlanan farklı kesitlerden geçen katıları eklemek 

için kullanılan bir komuttur. 

 
Şekil 2.12: Farklı düzlemlere profillerin çizimi 

 
Şekil 2.13: Farklı düzlemlerdeki profillerin katıya dönüştürülmüş hâli 
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2.1.5. Süpürme İle Katı Oluşturma 

 
Şekil 2.14: Süpürme ekseni ve profilin çizimi 

 
Şekil 2.15: Çizilen profilin ve süpürme ekseninin komut ile belirlenmesi 

 
Şekil 2.16: Süpürme yöntemiyle oluşturulmuş katı 

2.1.6. Kabuk Oluşturma 
 

Bir katının içine ya da dışına istenilen et kalınlığında bir kabuk oluşturmak amacıyla 

kullanılan işlemdir. Unsur menüsünden kabuk komutu seçilerek aşağıdaki yönergeler 

uygulandığında sona gidilir.  

 

Bu yönergeler şunlardır: 

 Başlangıç yüzeyi seçilir. 

 Bitiş yüzeyi seçilir. 

 Kabuk oluşturulucak yüzeyler seçilir. 

 Et kalınlığı girilir. 

 Onaylanır.  
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Şekil 2.17: Yüzey ve kalınlık seçiminin yapılması 

 
Şekil 2.18: Kabuk oluşturulmuş parçanın dıştan ve kesit görünüşü 

2.2. Çeşitli Parçaların Katı Modelleri 
 

Üç boyutlu çizim ortamında oluşturulacak katı modelin iki boyutlu ölçülü çizimi daha 

önce anlatıldığı şekilde yapılabileceği gibi herhangi bir CAD programı ile önceden çizilmiş 

iki boyutlu bir çizimde üç boyutlu ortama aktarılarak da katı model oluşturulabilir. Bu çizim 

aşağıdaki yönergeler doğrultusunda üç boyutlu çizim ortamına taşınabilir. Böylece 

zamandan tasarruf edilerek çizim doğruluğu sağlanmış olur.   

 

 Ölçülü çizilmiş ve bilgisayar ortamına kaydedilmiş CAD projesi olmalıdır. 

 Üç boyutlu ortamda yeni bir çalışma sayfası açılır. 

 Çalışma düzlemi seçilir. 
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Şekil 2.19: Çalışma sayfası ve düzlemi seçilmesi 

 Menü çubuğundaki ekle seçeneğinden DXF/DWG seçilir. 

 
Şekil 2.20: CAD çizimi üç boyutlu çizim ortamına aktarma komutu girişi 
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 Açılan pencerede dosyanın bulunduğu yer ve sağ alt köşeden çizim uzantısı ne 

ise (DXF/DWG) o seçilir. Yine aynı pencerede çizim bulunarak açılır. 

 
Şekil 2.21: Dosya özellikleri seçimi 

 Onay verilerek iki boyutlu çizim, üç boyutlu çizim ortamına aktarılmış olur. 

 
Şekil 2.22: Üç boyutlu ortama aktarılmış CAD çizim 
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 Ekstrüzyon komutu kullanılarak katı model oluşturulur. 

 
Şekil 2.23: Üç boyutlu ortamda bir gemiye ait posta kesitinin modellenmesi 
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DEĞERLER  ETKİNLİĞİ-2 

 

Aşağıdaki anketi 1 ile 5 aralığında puanlayarak ortaya çıkan puanı yorumlayınız. 

 

 

GÖREVLERİM 

ASLA 

   (1) 

ÇOK 

NADİR         

(2) 

BAZEN 

(3) 

SIK 

SIK 

(4) 

HER 

ZAMA

N 

(5) 

1. Okula zamanında gelirim ve 

zamanında çıkarım. 
     

2. Derslerime zamanında 

çalışırım. 
     

3. Boş zamanlarımı verimli bir 

şekilde değerlendiririm. 
     

4. Sınıf veya atölyedeki eşyaları 

gerektiği yerde kullanırım. 
     

5. Okulumdaki törenlere 

katılmaya özen gösteririm. 
     

6. Kılık kıyafet, saç ve sakal 

konusunda kurallara uyarım. 
     

7. Argo ve küfürlü konuşarak 

arkadaşlarımı rahatsız etmem. 
     

8. Büyüklerime saygı küçüklerime 

sevgi ile duyarım. 
     

9. Arkadaşlarımı olumlu yönde 

yönlendiririm. 
     

10. Kötü alışkanlıklara karşı 

kendimi korurum. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalınlığı 15 mm olan sac levhayı verilen 

ölçülerde ve öneriler doğrultusunda üç boyutlu çizim programı yardımı ile çiziniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yukarıdaki iş parçasını verilen ölçülerde 

Autocad programında çiziniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız.  

 İki boyutlu çizim modülünden 

yararlanmalısınız. 

 Çizdiğiniz iki boyutlu çizimi katı model 

oluşturacağınız çizim programına aktarınız. 

 Öğrenme faaliyeti 2.2’de anlatılan 

yöntemleri uygulamalısınız. 

 

 Çizim ekrana geldikten sonra 

kalınlık verme komutunu 

girmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Sol taraftaki diyalog penceresinden 

kalınlığı 15 mm girmelisiniz. 

 

 Parçanıza bir isim vererek 

kaydetmelisiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış Y yazınız.   
 

1. (   ) İki boyutlu taslak çizimleri kalınlaştırarak üç boyut (katı model) hâline getirmek 

için ekstrüzyon komutu kullanılır.  

2. (   ) Katı model her hangi bir referansa göre oluşturulamaz. 

3. (   ) Çizilmiş bir katı modelden istenilen bir parça çıkarılarak yeni bir model 

oluşturulabilir. 

4. (   ) Döndürme yöntemiyle katı oluştururken 360 derece döndürmek zorunludur. 

5. (   ) Süpürme ile katı oluştururken bir profil ve bir süpürme eksenine ihtiyaç vardır. 

6. (   ) Üç boyutlu çizim ortamına DXF/DWG dosyası çağrılabilir. 
 

 

 

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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

Teknik resim kurallarına göre katı modelin görünüşlerini çıkarabileceksiniz. 

 

 
 

 Teknik resim modüllerindeki uygulama faaliyetlerini tekrar inceleyiniz. 

 Farklı CAD programları konusunda araştırma yapınız. 

 

3.GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 
 

3.1. Görünüş Çıkarma Ayarları 
 

Katı modeli yapılmış parçanın görünüşleri, üç boyutlu çizim programı yardımı ile 

otomatik olarak çıkarılabilir. Bunun için çizilmiş ve bilgisayar ortamına kaydedilmiş bir katı 

model olmalıdır. 

 

 Dosya menüsünden Parçadan Çizim Oluştur seçilir. 

 
Şekil 3.1: Parçadan çizim oluşturma komutu girişi 

 Açılan pencereden kâğıt tipi ve boyutu seçilir (Fakat standart format işareti 

kaldırılırsa daha fazla kâğıt seçeneği listelenecektir. Özel çalışma sayfası boyutu 

işaretlenirse eninin ve boyunun belirlenebileceği bir kâğıt oluşturulabilir.). 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 3.2: Kâğıt boyutu seçimi 

3.2. Modelin Görünüşünü Çizme 
 

Modelin görünüşünü çizebilmek için kâğıt seçiminden sonra, 

 

 Üst tarafta açılan görünüm yerleşimi menüsünden standart 3’lü görünüm 

komutu seçilir.  

 Sol tarafta açılan diyalog penceresinden hangi modelin görünüşünü 

çıkarılacaksa üzerinde çift tıklanır (Gözat seçeneği tıklanarak klasörlere kayıtlı 

başka bir katı modelde seçilebilir.). 

 

 
Şekil 3.3: Görünüşleri çıkarılacak modelin seçimi 
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 Görünüşler oluşturulduktan sonra görünmez çizgilerin ekrana getirilmesi, 

istenmeyen çizgilerin silinmesi ya da çizgi kalınlıklarının değiştirilmesi gibi 

bazı ufak ayarlamalar, görünüşler üzerinde düzeltmeler yapılarak 

gerçekleştirilebilir. 

 Görünmez çizgiler için ilgili görünüş seçilir, sol tarafta açılan diyalog 

penceresinde görüntü stilinden arka kenarları göster seçeneği seçilir.  

  
Şekil 3.4: Görünmez kenarları aktif hâle getirme 

 Çizgi tipini, kalınlığını, rengini değiştirmek ya da istenmeyen çizgileri 

kaldırmak için çizgi seçilir, açılan menüden uygun olan komut seçilir.  

 
Şekil 3.5: Üç görünüşün yerleştirilmesi 

3.3. Görünüşleri Ölçülendirme 
 

Üç görünüş ekrana yerleştirildikten sonra ölçülendirme işlemine geçilebilir. 

Ölçülendirme otomatik ve elle olmak üzere iki şekilde yapılabilir. 
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 Otomatik ölçülendirme için ölçülendirilmek istenen görünüş seçilir, 

detaylandırma menüsünden model öğeleri komutuna tıklanır. Ancak bu 

ölçülendirme katı modeli oluştururken alınan ölçüler olduğundan teknik resim 

ölçülendirme kurallarına uygun olmayabilir. O nedenle serbest ölçülendirme 

yapmak gerekir. 

 Detaylandırma menüsünden akıllı ölçülendirme komutu kullanılarak istenilen 

unsur seçilerek ölçülendirme işlemi yapılır.  

 
Şekil 3.6: Ölçülendirme 

3.4. Kesit Görünüşler 
 

Görünüşlerde görünmeyen kenarları görünür hâle getirmek için kesit görünüş 

çizilebilir. Bu kesit görünüşler teknik resim kurallarına uygun şekilde tam, yarım, kademeli 

veya kısmi kesit olabilir. Aşağıdaki örnekte tam kesit verilmiştir.  

 

 Kesitin çizileceği görünüş silinmelidir.  

 Kesit düzleminin nereden geçeceği belirlenmelidir.  

 Kesit görünüşün nereye çizdirileceği belirlenmelidir.  

 
Şekil 3.7: Kesit görünüş oluşturabilmek için ön görünüşün silinmesi 
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Şekil 3.8: Kesit yöntemi seçimi (tam kesit) 

 
Şekil 3.9: Kesit görünüşün konumlandırılması 
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Şekil 3.10: Çizimin bitirilmiş hâli 

3.5. Proje Çıktısı Alma 
  

Yapılan projenin çıktısını almak için dosya menüsünden yazdır seçilir. Kullanıcının 

karşısına çıkan pencere aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 3.11: Yazdır menüsü 

 

 Kullanılan yazıcı seçilir. 
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Şekil 3.12: Yazıcı seçimi 

 Sistem seçeneklerinden kenar boşlukları ayarlanır.  

 
Şekil 3.13: Kenar boşlukların ayarlanması 
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 Sayfa yapısından ölçeği, konumu, kâğıt boyutu vb. seçilip onaylanır.   

 
Şekil 3.14: Sayfa yapısı ayarları 

 
Şekil 3.15: Ön izleme 

 Son olarak açılan pencereden sol üst köşeden yazdır komutu seçilir. Yazdırma 

işlemi tamamlanır.  
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DEĞERLER  ETKİNLİĞİ-3 

 
Socrates’in Mevlana’nın ve Atatürk’ ün söylediği sözlerden hareket ederek verilen görevi yerine 

getirmenin sizin için ne ifade ettiğini yazınız. 

 

1) İster başarılı, ister başarısız olsunlar, zafer kazanmış veya yenilmiş olsunlar; her 

sınıfa dahil insanlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerinde mutlu olurlar.( 

Socrates) 

2) Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. (Atatürk) 

3) Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne mazeretin çaresi ne 

ilacın şifası çare getirmez. (Mevlana) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen ölçülerdeki iş parçasının katı 

modelini ve görünüşlerini oluşturunuz. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

almalısınız. 

  Çizim programında çalışma alanı 

olarak üst düzlemi seçmelisiniz.  

 Ana boyutlarda bir dikdörtgen 

çizmelisiniz. 

 

 Parça yüksekliğini oluşturmalısınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Boşaltma işlemi yapabilmek için 

çalışma yüzeyi seçmelisiniz. 

 Bu yüzeye çıkarma işleminin 

yapılacağı dörtgenleri çizmelisiniz, 

ölçülendirmelisiniz. 

 

 Ekstürüzyon ile kesme komutunu 

kullanarak çıkarma işlemini 

gerçekleştirmelisiniz. 

 

 Silindirik yüzeyin çıkarılabilmesi 

için çalışma yüzeyi seçmeli, profili 

çizmelisiniz. 

 Ekstürüzyon ile kesme komutunu 

kullanarak çıkarma işlemini 

gerçekleştirmelisiniz. 

 

 Dikdörtgen yüzeyi çıkarma işlemi 

için çalışma yüzeyi seçmelisiniz.  

 Ekstürüzyon ile kesme komutunu 

kullanarak çıkarma işlemini 

gerçekleştirmelisiniz. 
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 Yukardaki işlem basamaklarında 

yapıldığı gibi istenilen ölçülerde 

çıkarma işlemini yapmalısınız. 

 

 Radyüs komutu yardımı ile büyük 

çaplı radyüsü oluşturmalısınız. 

 

 Delik açma işlemini 

gerçekleştirmelisiniz. 

 

 Küçük çaplı deliklerin 

oluşturulmasından sonra parçanızın 

görünümü yandaki şekil gibi 

olmalıdır. 
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 Radyüs komutu yardımı ile küçük 

çaplı radyüsleri oluşturmalısınız. 

 

 Görünüş çıkarma yöntemlerini 

kullanarak parçanın görünüşlerini 

çıkarabilirsiniz.  
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış Y yazınız.   
 

1. (   ) Katı modelin görünüşleri sadece A4 kâğıdına çıktı alınabilir. 

2. (   ) Katı modelin görünüşleri oluşturulurken kaydetme işlemi yapılmadan teknik resim 

ekranında çalışma yapılabilir.  

3. (   ) Görünüşler oluşturulurken standart 3’lü görünüm komutu kullanılır. 

4. (   ) Görünmeyen kenarları görünür hâle getirmek için kesit görünüş çizilebilir. 

5. (   ) Görünüş oluşturulduktan sonra çizgi boyutları değiştirilemez. 
   

 

 

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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Üç boyutlu çizim ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki kontrol listesine 

göre değerlendiriniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. CAD program ara yüzü ile ilgili uygulamaları 

yaptınız mı? 
  

2. Ölçüleri verilmiş bir iş parçasının katı modelini 

oluşturdunuz mu? 
  

3. Katı modelden parça çıkarma işlemini yaptınız 

mı? 
  

4. Herhangi bir yüzeye parça ekleme işlemi yaptınız 

mı? 
  

5. AutoCAD iki boyutlu çizim dosyasını üç boyutlu 

çizim programına aktarma işlemini yaptınız mı? 
  

6. Çizilmiş bir katı modelin üç görünüşünü 

çıkardınız mı? 
  

7. Görünüşleri ölçülendirdiniz mi?   

8. Çizdiğiniz görünüşlerin çıktısını aldınız mı?   

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

Evet ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 
 

 
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 C 

6 B 

7 D 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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