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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Gemi Teknik Resmi  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Birey/öğrenciye gemi makineleri temel teknik resim ve 

elektrik-elektronik resmi ile ilgili çizim yapmaya 

yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Teknik resim kurallarına göre çizim takımlarıyla 

veya bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

2. Teknik resim kurallarına göre görünüş çıkarma 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

3. Teknik resim kurallarına göre perspektif 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

4. Teknik resim kurallarına göre iki ve üç boyutlu 

resimlerde ölçülendirme ve ölçeklendirme 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

5. Teknik resim kurallarına göre kesit görünüş 

uygulamaları yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik resim laboratuvarı  

Donanım: Çizim araç ve gereçleri, resim masası, örnek 

model parçalar, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri.  

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, 

 

İnsanlar arasında iletişim, hareketlerle ve konuşmayla gerçekleşmektedir. Ancak 

insanlar, duygularını ve düşüncelerini başkalarına ifade edebilmek için sadece bu iki iletişim 

aracıyla yetinmemiştir. Resim, bu iki iletişim aracını destekleyen, ifadelere bütünlük katan 

ve konuşmadan, hareket etmeden de bir şeyler anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri 

içeren iletişim aracı olmuştur. 

 

Teknik resimler, teknik alanda eğitim görmüş kişiler arasında bir anlaşma dili olarak 

ortaya çıkmıştır. Makineler, araçlar, tesisler, inşaatlar ve benzeri yapıtlar anlatılarak 

hareketlerle veya yazıyla tarif edilerek yapılamaz. Bu tip yapıtlar ancak teknik resim 

yardımıyla ifade edilebilir. Bu nedenle teknik resmi bilen insanlar, hangi dili konuşursa 

konuşsun teknik resmi bilen başka bir insanla dünyanın her yerinde rahatlıkla iletişim 

kurabilir. 

 

Teknik resmin öneminden dolayı resim uygulamalarında kullanılması zorunlu olan 

yazı, rakam ve çizgilerin ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak kullanılması gerekir. 

Hangi tip çizgiyi, yazıyı ve rakamı, nerede kullanmamız gerektiğine doğru karar vererek 

çizeceğiniz resmin anlaşılır olmasını ve doğru bilgiler anlatmasını sağlamanız gerekir. 

 

Bu materyal ile geleceğin teknik elemanı olan sizler de teknik resim kurallarını 

öğrenecek ve standartlara uygun yazı yazabilecek, çizimler yapabileceksiniz. Ayrıca teknik 

resimle ilgili çizim kurallarını iyi öğrenmeniz ve uygulamanız, mesleki teknik resim 

çizimlerinizi hatasız yapmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın ki araştıran, yeniliklere açık 

olan ve kendini geliştiren kişiler meslek yaşamlarında “aranan eleman” olmaktadır. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Standart ve teknik resim kurallarına uygun olarak yazı ve rakamlar yazabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Teknik resmin endüstrideki yerini ve önemini öğretmeninizin rehberliğinde 

araştırarak bilgi toplayınız. Topladığınız materyalleri sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Teknik resmin endüstride hangi dallarda kullanıldığını araştırınız. Topladığınız 

materyalleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TEMEL GEOMETRİK ŞEKİLLER 
 

1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı 
 

Teknik resim, üretilmesi istenilen bir parçanın biçimine, boyutlarına, özelliklerine ait 

tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen bir resimdir. 

 

Teknik resim, bu konuda kabul edilmiş çizim ve kural metotlarını bilen ve 

uygulayabilen kişilerce çizilebilir ve okunabilir. Bu resimler serbest elle, çizim araç ve 

gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir. 

 

Teknik resim çizebilmek ve okuyabilmek için yazı, çizgi, geometrik çizimler, kroki, iz 

düşüm, görünüş, ölçülendirme, ölçek, yüzey durumları, tolerans vb. konularda bilgi ve beceri 

sahibi olmak gerekir. 

 

Her parça, üretilmeden önce ilgili bölüm tarafından tasarlanır, projelendirilir, teknik 

resmi çizilir ve daha sonra üretime geçilir. Parçaların özellikleri kâğıt üzerinde çizgi, harf, 

rakam ve sembollerle ifade edilir. 

 

Kırılan veya arızalanan bir parça, yeniden üretileceğinde o parçanın teknik resminden 

yararlanılır. Bu nedenle her teknik eleman, teknik resim kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır. 

 

Teknik resmin özelliği, üretilmesi istenilen bir parçanın gerekli tüm bilgilerini 

içermesi ve uluslararası çizgisel bir dil olmasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde teknik resim 

kurallarına uygun çizilen resimler aynı standarttadır. Bu birliği sağlamak için ISO ve ona 

bağlı olan TS standartlarından faydalanılır. Teknik resimle ilgili tüm kurallar TS 88’de 

verilmiştir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Çizim Araç ve Gereçleri 
 

Teknik resimde iyi çizgi elde edebilmek için resim takım ve araç/gereçlerinin kaliteli, 

temiz ve bakımlı olması gerekir. Ayrıca takım ve gereçlerin nasıl kullanılacağının iyi 

bilinmesi gerekir. Takımların temininde bu konular göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

1.2.1. Resim Tahtaları ve Masaları 
 

Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla 

kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Resim tahtası yapımında 

ıhlamur, kavak, sunta, plastik gibi malzemeler kullanılır. 

 

Resim tahtalarının masa ayaklarına tespit edilmesi ve çeşitli çizim aparatlarının resim 

tahtasına bağlanmasıyla resim masaları meydana getirilir (Fotoğraf 1.1). 

 

  
Fotoğraf 1.1: Ayarlı resim masası 

1.2.2. Cetveller 
 

1.2.2.1. T Cetveli 

 

Baş ve cetvel kısmından meydana gelen T şeklindeki cetveldir. Yatay çizgilerin 

çizilmesinde ve üzerine yerleştirilen gönyeler yardımıyla dikey ve çeşitli açıların 

çizilmesinde kullanılır. T cetveli ahşap (sert ağaç) veya plastik malzemelerden yapılır. 

 

T cetvelinin baş kısmı, resim masasının sol kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı 

yukarı hareket ettirilir (Fotoğraf  1.2, Şekil 1.1). 
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Şekil 1.2’de T cetvelinin masaya yerleştirilmesi, tutulması ve gönye yardımıyla çizgi 

çizilmesi görülmektedir. 

  

Fotoğraf 1.2: T cetveli Şekil 1.2: T cetvelinin kullanılması 

1.2.2.2. Gönyeler 

 

Belirli açılarda, çeşitli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde ve istenilen açıların 

işaretlenmesinde kullanılan üçgen şekilli cetvellerdir. T cetveli üzerinde kaydırılarak dikey 

ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır. 

 

45° ve 30°x60° olarak iki türü vardır. Bu gönyelerin birlikte kullanılmasıyla 15° ve 

katları açılardaki eğik çizgileri çizmek mümkündür. Ahşap, saydam ve çeşitli renklerde yarı 

saydam plastik malzemelerden yapılır. Çeşitli boyları bulunur (Fotoğraf  1.3). 

 

Açı gönyeleri (iletki), 0°–180° arasındaki açıların işaretlenerek çizilmesi veya 

ölçülmesi amacıyla kullanılır (Fotoğraf  1.4). 

  
Fotoğraf 1.3: Standart gönyeler   Fotoğraf  1.4: Açı gönyeleri 

 

1.2.2.3. Düz (Ölçü) Cetvel 

 

Düzgün doğruların resim kâğıdı üzerine çizilmesinde kullanılır. Bir veya iki tarafında 

milimetrik bölüntüler bulunur. TS 5828'e göre standartlaştırılmıştır. 200, 300, 500 ve 1000 

mm uzunluğunda olanları mevcuttur. Ağaç, plastik veya metal malzemeden yapılır (Fotoğraf 

1.5). 
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Fotoğraf  1.5: Düz cetvel 

 

1.2.2.4. Ölçek Cetveli (Duble desimetre) 

 

Ölçek cetveli, üçgen kesitli bir cetvel türüdür. Cetvelin çok sayıda kenarı üzerinde 

farklı ölçeklere göre hazırlanmış bölüntüler bulunur. Böylece hesaplama yapmaya gerek 

kalmadan uygun ölçekli cetvel kenarı, çizim için kullanılır(Fotoğraf 1.6). 

 

1.2.2.5. Eğri Cetveli (Pistole) 

 

Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin düzgün olarak çizilmesinde kullanılan 

cetvellerdir (Şekil 1.7). 

  
Fotoğraf 1.6: Ölçek cetveli   Fotoğraf 1.7: Eğri cetveli (pistole) 

 

1.2.3. Şablonlar 
 

Teknik resimde yazı, sembol ve şekillerin temiz, tam ve doğru olarak çizilmesine 

yardımcı olan, ayrıca zaman kazandıran çizim araçlarıdır. Şablonlar, saydam ve yarı saydam 

malzemeden çeşitli renklerde yapılır. İç veya dış kısımlarında harf, sembol ve şekillerin 

boşlukları bulunur. Teknik resimde en çok kullanılan şablon çeşitleri aşağıda görülmektedir 

(Fotoğraf 1.8). 
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Fotoğraf  1.8: Şablon çeşitleri 

 

1.2.4. Pergeller 
 

Daire ve yay çizimi ile ölçü taşınmasında kullanılır. Pergeller, piyasada tek olarak 

bulunduğu gibi komple bir takım olarak da bulunur. Genel olarak metal veya metal – plastik 

karışımı gereçlerden yapılır (Fotoğraf 1.9). 

 
Fotoğraf 1.9: Pergel takımı 

1.2.5. Kalemler 
 

Teknik resimde çizgileri çizmek ve yazı yazmak için kullanılan araçlara kalem denir. 

Resim çiziminde kullanılan kalemler kurşun kalem ve mürekkepli kalem olmak üzere iki 

başlık altında incelenebilir. 

 

1.2.5.1. Kurşun Kalemler 

 

Teknik resim çiziminde ağaç ve uçlu (versatil) olmak üzere iki tür kalem kullanılır. Bu 

kalemlerin içleri grafitten yapılan uçları vardır. Bu uçlar kalemin yumuşaklık ve sertliğini 

belirler. Piyasada bulunan kalemler sert, yumuşak ve orta olmak üzere üç gruba ayrılır. 

Yumuşak kalemler (B), sert kalemler (H), orta kalemler (F,HB) sembolleri ile satılır. 

Yanlara gelen rakam büyüdükçe yumuşaklık ve sertlik derecesi de büyür. Örneğin B kalem 

ucu yumuşakken 3B kalem ucu çok daha fazla yumuşaktır. 
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Takma uçlu (versatil) kalemler 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 mm kalınlığındaki grafit uçların bir 

boru içerisinden geçirilmesiyle oluşturulan kalemlerdir. Aynı kalınlıkta çizgi çizilebildiği 

için genellikle tercih edilir. Resim 1.10’de çeşitli kalem resimleri görülmektedir. 

 
Ağaç kalem 

 
2 mm takma uçlu kalem 

 
Versatil kalem  

 

Fotoğraf 1.10: Kalem çeşitleri 

Çizgi çizerken kalem, cetvel kenarına dik veya arkaya doğru 60 derece eğimli tutulmalıdır. 

Yatay çizgilerin çizilmesi sırasında kalemin nasıl tutulacağı ve yatayla yaptığı açı Şekil 1.2’de 

görülmektedir. 

 
Şekil 1.2: Kurşun kalemin (yatay çizgilerde) kullanılması 
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Dikey çizgilerin çizilmesinde kalemin tutulması, yatayla yaptığı açı, çekme yönü ve 

kendi ekseni etrafında döndürülmesi Şekil 1.3’ te görülmektedir. 

 
Şekil 1.3: Kurşun kalemin (düşey çizgilerde) kullanılması 

1.2.5.2. Mürekkepli Kalemler (Rapido) 

 

Eskiz kâğıtları ve normal beyaz resim kâğıtları üzerine çizilen resimleri, aydınger 

kâğıdı üzerine kopya etmek ya da doğrudan aydınger üzerine çizim yapmak amacıyla 

kullanılan, mürekkebi bir tüp içerisinde korunabilen, uç kalınlıkları standart ölçülerde olan 

teknik çizim kalemlerine rapido kalemi denir (Fotoğraf 1.11). 

 
Fotoğraf  1.11: Rapido kalemleri ve çizgi kalınlıkları 

 

Rapido, mürekkep tankı, ince boru uç, boru içinde hareket ederek akışkanlığı sağlayan 

iğne ve uç gövdesinden oluşur. Teknik çizimlerde kullanılmak üzere hazırlanmış iki uç dizisi 

vardır. Bunlar; (0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm) veya (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 

0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm) çizgi kalınlığındaki uçlardır. 
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1.2.6. Silgiler 
 

Çizimlerde, yapılan hataların veya fazla çizgilerin temizlenmesi için silgiler kullanılır. 

Kurşun kalemle yapılan çizimlerin temizlenmesinde yumuşak ve iz bırakmayan silgiler 

tercih edilir. Silginin kalitesi yüksek olmalıdır. Aksi halde resmi çizmek için harcanan zaman 

boşa gidebilir. 

 

Aydınger, resim kâğıdı veya çizim folyoları üzerindeki mürekkeple yapılan çizimlerin 

temizlenmesinde sert plastik silgiler veya kazıma gereçleri kullanılır. 

 

1.2.7. Resim Kâğıtları 
 

Resim kâğıtları, teknik resim çizimlerinin yapıldığı standart ölçülerdeki kâğıtlardır. 

Kâğıt cinsi ve ölçüleri çizilecek resmin özelliğine göre seçilir. Kâğıtlar, genişlik ve uzunluk 

ölçülerine göre uygun standart ölçülerinde kesilmiş olarak veya rulo şeklinde bulunur. 

 

Kullanım yerine göre eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, ozalit kâğıdı, muşamba kâğıt gibi 

çeşitleri vardır. 

 

Kâğıtların ismi ile kalınlıkları da standartlaştırılmıştır. 1 m²sinin ağırlığı (g/m²), o 

kâğıdın kalınlığı olarak söylenir (60 g, 70 g, 80 g, 90 g, 120 g vb.) 

 

Resim kâğıtlarının ölçüleri TS 506 EN 20216’ye göre standartlaştırılmıştır. Teknik 

resimdeki en büyük resim kâğıdı A0’ın alanı 1 m² kabul edilmiştir. İki kenar arasındaki 

y=x.√2 bağıntısından yararlanarak X=841 mm, diğer kenarı Y=1189 mm ölçüsü 

bulunmuştur. X.Y=1 m2=1000000 mm²=1 m²dir. 

 

Daha küçük boyutlarda formalar elde edilirken tabaka daima ikiye bölünür. Böylece 

A1, A2, A3, A4 ve A5 formaları bulunur. 

 

Şekil 1.4’te formaların nasıl elde edildiği ve ölçüleri verilmektedir. Bu ölçüler 

kesilmiş tabaka ölçüleridir. 

 

Standart Kâğıt Ölçüleri 

A0 841 x 1189 mm 

A1 594 x 841 mm 

A2 420 x 594 mm 

A3 297 x 420 mm 

A4 210 x 297 mm 

A5 148 x 210 mm 

A6 105 x 148 mm 
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Şekil 1.4: Resim kâğıdı ölçüleri 

1.2.7.1. Dosyalanacak Resim Kâğıtlarının Katlanması 

 

A0, A1, A2 ve A3  formalarına çizilen resimlerin dosyalanarak saklanabilmesi için 

ebatlarının dosya büyüklüğüne düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu formalar A4 

forması (210x297) esas alınarak katlanır. Katlama esnasında resmin sağ alt köşesinde 

bulunan başlığın (antet) dosya açıldığında görülecek şekilde üste gelmesine dikkat 

edilmelidir. Katlama şekilleri TS 10847’ye göre standart hâle getirilmiştir. 

 

1.2.7.2. Yazı Alanı (Antet) 

 

Parça resmi üzerinde gösterilemeyen bazı bilgiler, yazı alanı veya antet denen 

çizelgelere yazılır. 

 

Yazı alanı (antet), resim kâğıtlarının daima sağ alt köşelerinde ve çerçeve çizgisine 

bitişik olarak çizilir. TSE tarafından tavsiye edilmiş bazı antet örnekleri Şekil 1.4, Şekil 1.5, 

Şekil 1.6, Şekil 1.7, Şekil 1.8, Şekil 1.9’da görülmektedir. 

 

Yazı alanları TS 6700 ve 7015’ye göre standartlaştırılmıştır. 

 
Şekil 1.4: Antet örneği 
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Şekil 1.5: Antet örneği 

 

 
Şekil 1.6: Antet örneği 

 

 
Şekil 1.7: Antet örneği 

 

 
Şekil 1.8: Antet örneği 
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Şekil 1.9: Antet örneği 

 

1.2.8. Bilgisayarla Çizim Yapılmasını Sağlayan Programların Tanıtılması ve 

Uygulaması 
 

Teknik resimde elle çizim aşamasını başarıyla gerçekleştirebilen teknik bir eleman 

bilgisayar destekli tasarım programını (CAD) kullanma aşamasına zorluk çekmeyecektir. 

CAD programlarının en çok kullanılanları şunlardır: 

 

1.2.8.1. CAD Programları 

 

Teknik resim çizmek için kullanılan diğer yazılımlar gibi çözünürlükten bağımsız, 2 ve 

3 boyutlu geometrik nesnelerin oluşturulduğu bir veri kümesidir. 

 

Özellikleri: 

 

 İlk vektörel çizim yazılımlarından biridir. 

 Grafiksel tabanlı işletim sistemleri ile çalışır. 

 Çeşitli biçimlerde kayıt olanağı sağlar. 

 2 ve 3 boyutlu tasarım olanağı sağlar. 

 Farklı meslek alanları için üzerinde geliştirilmiş özel sürümleri vardır. Elektrik 

devreleri tasarımı için elektrik, makine ve otomasyon tasarımı için mekanik ile 

mimari tasarım ürünleri vb. vardır. 

 

Mühendisler, mimarlar, teknik ressamlar ve teknikerler tarafından kullanılan 

bilgisayar destekli çizim tasarım yazılımlarıdır. 
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1.2.8.2. Boyutlu CAD Programı 

 

Teknik çizimler, diyagramlar, tablolar, notlar, ölçüler vb. birçok teknik açıklama 

yapmayı sağlar (Fotoğraf  1.12). 

 

2 Boyutlu CAD programına ait özelikler: 

 

 İki boyutlu parça çizimleri yanında elektrik-elektronik devreleri çizimi 

yapılabilme 

 Devre elemanları sembol oluşturulabilme 

 Akıllı ölçülendirme 

 Koordinat ölçülendirme 

 Otomatik ölçülendirme yazısı hizalama 

 Simetrik çap ölçülendirme 

 Sık kullanılan standart teknik resim sembolleri koyabilme 

 Çizim üzerindeki ölçüler arasında formül bağlantıları kurma 

 Tasarım yapılırken oluşturulan her çizimi anında otomatik ölçülendirme özelliği 

 Ölçü kilitleme 

 Hazır antet ve standartlara uygun sayfa şablonları 

 Çizgi tiplerini kolaylıkla değiştirebilme 

 Dairesel ve dikdörtgensel çoğaltma 

 Karışık çizimlerde kolay seçim yapabilme 

 

 
Fotoğraf 1.12: 2 boyutlu CAD programının arayüzü 
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1.2.8.3. CAD Programında Temel Çizim Komutları 

 

Bilgisayar destekli çizim programlarında çizim işlevlerini yerine getiren komutlar 

genellikle Draw menülerinde ve araç çubuklarında toplanmıştır. Menü çubuğunda Draw 

menüsü açıldığında (Fotoğraf  1.13) veya Draw araç çubuğu (Fotoğraf  1.14) incelendiğinde 

çizimde kullanılan komutlar görülür. 

 

     
Fotoğraf  1.13: Draw menüsü 

 

 
Fotoğraf 1.14: Draw araç çubukları 

 

1.2.8.4. CAD programında Koordinat Sistemi 

 

Çizim programları koordinat sistemi temelinde çalışır. Çizim komutlarının tümünde 

kullanıcının bir nokta tanımlaması istenir. Nokta tanımlamanın yollarından biri noktanın 

koordinatlarını girmektir. İki boyutlu çizimlerde noktalar koordinat sistemindeki (x) ve (y) 

değerleri ile üç boyutlu çizimlerde ise (x), (y), ve (z) değerleri ile tanımlanır. X ve Y 

eksenlerinin kesiştiği nokta ORİJİN NOKTASI olarak tanımlanır ve bu noktada koordinatlar 

(0,0)’dır. İki boyutlu çizimler için Şekil 1.10’daki koordinat sistemi incelenebilir. 
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Şekil 1.10: Koordinat sistemi 

1.3. Yazı ve Rakamlar 

 

Teknik resimlerde kullanılan belli biçim ve boyutlarda bir düzen içinde yazılan yazıya 

standart yazı denir. Standart yazı okumayı güçleştirecek her türlü süslemelerden kaçınılarak 

sade ve düzgün olarak yazılması gereken bir yazıdır. Bu kural aynı zamanda standart yazı 

yazmanın bir özelliğidir. Standart yazı dik ve eğik yazı olarak iki konumda yazılır. Dik yazı, 

genellikle inşaat ve mimari resimlerde kullanılır. Satır çizgilerine harfler ve rakamlar dik 

olarak yazılır. Eğik yazı, makine, elektrik ve benzeri teknik resimlerde veya projelerde eğik 

yazı kullanılır. Harfler ve rakamlar satır çizgisi ile 75 derece açı yapacak şekilde yazılır ve 

yazıdaki işaretler de bu konuma uygun biçimlerde yapılır. Teknik resimde kullanılan yazılar, 

Türk Standartları Enstitüsünün 2002’de yayınlanan (TS EN ISO 3098/1-2) Teknik Mamul 

Dokümantasyonu-Yazılar Standardı’nda belirtilmiştir. 

 

1.3.1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri 
 

 Yazılar okunaklı olmalı ve aynı çizimdeki yazılar, aynı tip ve ölçüde olmalıdır. 

 Mikrofilm ve diğer fotoğrafik çoğaltmalar için uygun olmalı ve harf veya 

rakamlar arasındaki boşluk, yazı kalınlığının en az iki katı olmalıdır. 

 Harf ve rakamların çok ince yazılarda dahi karışıklığa sebep vermeden fark 

edilir olması gerekir. 

 Büyük ve küçük harflerin yazı kalınlığı aynı olmalıdır. Birbirini takip eden yazı 

kalınlığının farklı olması durumunda, aralarındaki boşluk, daha kalın olan yazı 

kalınlığının iki katı olmalıdır. 

 İki harf veya rakam arasındaki boşluğun ölçüsü, yazıya daha iyi bir görünüm 

verdiğinde yarıya indirilebilir (AV, LA, TV vb.). 

 Yazı kalınlığı, yazının büyüklüğüne göre seçilir. Yazının birleşen köşeleri 

keskin ve tam birleşmiş olmalıdır. 
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1.3.2. Yazı Ölçüleri 
 

Standart yazıda büyük harf yüksekliği h, boyutlandırmada esas olarak alınır. Anma 

büyüklüğü serisi 2,5-3,5-5-7-10-14 ve 20 mm’dir (Şekil 1.11). 

 

A ve B tipi standart yazı ölçülerinin hesaplanmasında tablo 1,1’den yararlanılır. 
A tipi yazı 

 
 

B tipi yazı 

 
 

En az satır aralığı 

 
Tablo 1.1: A ve B Tipi yazının boyutlandırılması 
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Şekil 1.11: Yazının boyutlandırılması 

 

1.3.3. Yazı Çeşitleri 
 

Yazılar dik veya italik (yataya 75o eğik) olmak üzere ikiye ayrılır. Teknik resim 

derslerinde yeni TS EN ISO 3098/1-2 standardına göre eğik yazı tercih edilecektir. Standart 

yazı, A tipi ve B tipi olmak üzere iki çeşittir. Burada yazının farkı çizgi kalınlığının d/h için 

1/14 ve 1/10 olmasıdır (Şekil 1.12). 

 
Şekil 1.12: Yazı çeşitleri 

 

Eğik ve dik yazıların özellikleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir (Şekil 1.13, Şekil 

1.14). 
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Şekil 1.13: A tipi dik standart yazı 

 

 
Şekil 1.14: A tipi eğik standart yazı 

 

1.4. Çizgi ve Çeşitleri 
 

Teknik resimde, cisimlerin ifade edilmeleri çizgilerle olmaktadır. Şekillerin kâğıt 

üzerindeki anlatımı çizgi çeşitleriyle meydana gelir. Çizgiler teknik resmin alfabesidir. 

Bunun için resim çizen veya resmi okuyan teknik elemanların çizgi çeşitlerini ve 

özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekir. 

 

Doğru, bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktasıyla birleştiren geometrik şekildir. 

Bir başka deyişle iki nokta arasındaki noktalar dizisine doğru denir. 

 

1.4.1. Çizgi Çeşitleri 
 

Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitleri tablo 1.2’de görülmektedir. TS 88-20 ISO 

128-20/ŞUBAT 2000’de yayınlanan standartta teknik resimde kullanılan çizgilerin 

özellikleri açıklanmıştır. Bu standardın amacı, teknik resimde çizgi bakımından birliği 

sağlamaktadır. 
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Bu standart, şema çizimleri, planlar veya haritalar gibi teknik resimlerdeki çizgilerin 

çizilmesine dair genel kuralların yanı sıra tanıtımları ve şekil düzenlemesi ile çizgi tiplerine 

ait esasları kapsar. 

1-Komşu (bitişik)parçaların çevreleri

2-Hareketli parçaların sınır konumları

3-Ağırlık merkezi çizgileri

4-Şekilledirilmiş parçaların başlangıç

   çevreleri

1-Özel işlemli yüzeylerin

sınırlarının gösterilmesi

(mesela, ısıl işlem)

1-Eksen çizgileri

2-Simetri çizgileri

1-Görünmeyen kenarlar

2-Görünmeyen çevreler

1-Görünen çevreler

2-Görünen kenarlar

3-vida dişleri

Kullanılma yeri belirtilmemiştir

18- Bölünen,kısaltılan ve kısım olarak gösterilen parçaların

10- Düzlem yüzeyleri belirten köşegenler
9- Ölçü çizgileri başlangıç ve bitiş noktaları

5-Tarama çizgileri
6- Yerinde döndürülmüş kesit çevreleri
7-Kısa merkez çizgileri
8- Vida diş dibi çizgileri

3-Bağlama çizgileri
4- Kılavuz ve referans çizgileri

2- Ölçü çizgileri
1-Zahiri ara kesit çizgileri

04.1 Dar  noktalı uzun kesik çizgi

04.2

05.1

Geniş noktalı uzun kesik çizgi

Dar iki noktalı uzun kesik çizgi

02.1

01.1

01.2

02.2

03

Geniş kesik çizgi

Aralıklı kesik çizgi

Geniş sürekli  çizgi

Dar kesik çizgi

Dar sürekli zik zak çizgi

Dar sürekli serbest el çizgisi

Dar sürekli  çizgi

Nu. Çizgi Tipleri

13-Tekrarlanan elamanların gösterilmesi

3-Dişlilerin bölüm dairesi

4-Delik eksen çizgileri

5-Kesit düzlemlerinin önünde bulunan kısımlar
6-Değişik uygulamaların çevreleri

7-Yarı mamüllerin bitmiş şekli

8-Özel alanların (bölgelerin)

  çerçevelenmesi

2-Kesit düzlemleri izlerinin

gösterilmesi

3-İşlenmiş yüzey sınırlarının gösterilmesi

4-Vidanın yararlanılabilir uzunluktaki sınırları

5-Diyagramların,haritaların,akış şemalarının

   esas çizgileri

       koparma çizgileri

    bitiş noktaları

14- Konik şekil elemanlarının
     koniklik başlama çizgileri

15-Tabakaların açıklanması

16- İz düşüm çizgileri
17-Diyagram bölüntü çizgileri

Çizimde Kullanma Yerleri

11-Yarı mamul ve işlenmiş
parçaların bükme çizgileri

12-Ayrıntıların çerçevelenmesi

 
Tablo 1.2: Çizgi tipleri ve kullanılma yerleri 

1.4.2. Çizgi Boyutları 
 

Bütün çizgi tiplerinde çizgi genişliği d, teknik resim tipine ve büyüklüğüne bağlı 

olarak standart bir seriden seçilmelidir. Bu seri 1: √2 (=1,4) ortak oranına göre 

düzenlenmiştir (tablo 1.3).  

 

0,25

Çizgi genişlikleri
Çizgi grubu

01.2-02.2-04.2 01.1-02.1-04.1-05.1

0,25 0,13

0,35 0,35 0,18

0,5 0,5 0,25

0,7 0,7 0,35

1 1 0,5

1,4 1,4 0,7

2 2 1

a

a

a : Tercih edilen çizgi grupları
 

Tablo 1.3: Çizgi genişliği grupları 
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Bir çizginin çizgi genişliği, bütün çizgi boyunca sabit kalmalıdır. Sürekli çizgilerin 

dışındaki çizgilerde şekil ve biçim bakımından standart ölçüler dikkate alınmalıdır. Çizgiler 

ölçülerek çizilmez. Kalem hareket ederken el becerisi ve göz ayarı ile kesik, noktalı kesik, 

iki noktalı kesik ve serbest el çizgileri meydana getirilir. 

 

Şekil 1.14’te elle çizilen resimlerde çizgilerin yaklaşık ölçülerine göre çizilmiş 

örnekler görülmektedir. 

 

Çizgiler ve bunların elemanlarının bazı temel tiplerinin hesabı için formüller, TS 88- 

21 ISO 128-21’de verilmiştir. Bu formüller, CAD sistemleriyle teknik resimlerin çizilmesini 

kolaylaştırır. 

110 1

05 Tipi çizgi

111

1-1.5

10

5

02 Tipi çizgi

04 Tipi çizgi

111

30°
d : Çizgi genişliği ( dar çizgi)

 
Şekil 1.14: Çizgilerin yaklaşık ölçüleri 

 

1.4.3. Çizgilerin Çizilmesi 
 

Çizilen resimlerin güzel görünmesi, çizgilerin özelliklerine uygun çizilmesiyle 

sağlanır. Bunun için dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Çizgi genişlikleri, standartlarda belirtilen şekil ve genişliklerde olmalıdır. 

 Çizgi grubu, çizilen resmin büyüklüğüne göre seçilmelidir. Bütün resim, seçilen 

çizgi grubunun çizgi genişliğiyle tamamlanmalıdır. 

 Çizgiler standart genişlikteki uçlarla çizilmelidir. Kurşun kalemle çizimlerde 

sürekli geniş çizgiler B veya 2B, dar çizgiler H veya 2H uçlarıyla ve uygun 

açılmış şekilde çizilmelidir. 

 Kesik çizgiler, mümkün olduğu kadar eşit aralıklarla ve aynı genişlikte çizilmeli 

ayrıca resim büyüklüğüne uygun olmalıdır. 

 Eksen çizgisinin dolu kısımları, birbirini kesmeli ve belirttikleri ana kısma ait 

ana çizgiden 3-6 mm’den fazla dışarıya uzatılmalıdır (Şekil 1.15). 
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3-
6

3-
6

3-6

 
Şekil 1.15: Eksen çizgilerinin kesişmesi 

 

 Daire yaylarıyla doğruların birleşme yerleri, birbirinin devamı gibi olmalı, köşe 

yapmamalı ve teğet birleşmelidir (Şekil 1.16). 

 Noktalı uzun kesik çizgilerin ve kesik çizgilerin birleşme noktalarındaki 

durumları ve çizilme örnekleri Şekil 1.16’da görülmektedir. 

 

 
Şekil 1.16: Çizgilerin kesişmesi ve birleşmeleri 

 

 Yanlış çizilen çizgilerle doğru çizgilerin karşılaştırılması Şekil 1.17’de 

görülmektedir. 



 

 22 

YANLIŞ DOĞRU

 
Şekil 1.17: Çizgilerin doğru-yanlış karşılaştırması 

 

1.4.4. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler 
 

TS ISO 128-24 Standardı’nda ise çizgilerin teknik resimde gösterilişleri ve kullanılma 

yerleri açıklanmıştır (Şekil 1.18, Şekil 1.19, Şekil 1.20, Şekil 1.21, Şekil 1.22). Tablo 

1.2’deki çizgi numarası, çizgi şekli, kullanıldığı yerler ve kullanma yerlerinin çizgilerle ilgili 

numarası aşağıdaki örneklerde görülmektedir. 
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Şekil 1.18: Dar (ince) sürekli çizgiye ait örnek çizimler 
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Şekil 1.19: Geniş (kalın) sürekli çizgiye ait örnek çizimler 

 

 
Şekil 1.20: Dar kesik ve geniş kesik çizgiye ait örnek çizimler 
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Şekil 1.21: Dar (ince) ve geniş (kalın) noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler 

 

    

 

 
Şekil 1.22: Dar (ince) iki noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler 
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1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 
 

Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin 

üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin eşit parçalara 

bölünmesi, elips, oval, spiral, evolvent vb. bulunabilir. Bu çizimlerin doğru yapılabilmesi 

için geometrik çizim metotlarının bilinmesi gerekir. 

 

1.5.1. Paralel Doğruların Çizilmesi 
 

1.5.1.1. T Cetveli ve Gönye Yardımıyla Paralel Doğruları Çizmek 

 

T cetveli, masa üzerinde kaydırılmak suretiyle yatay konumlu paralel doğrular, açılı 

konumda kaydırılarak eğik paralel doğrular çizilir. T cetveli üzerinde gönye kaydırılarak 

düşey (dik) ve 30o, 45o ve 60o
 lik eğik paralel doğrular çizilir (Şekil 1.23). 

 
Şekil 1.23: T-Cetveliyle paralel doğru çizimi 

 

T cetveli üzerinde veya T cetveli kullanılmadan iki gönye ile 15onin katlarında eğik 

paralel doğrular çizmek mümkün olur (Şekil 1.24). 

 
Şekil 1.24: İki gönye ile paralel doğru çizimi 
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1.5.1.2. Pergel Yardımıyla Paralel Doğru Çizmek 

 

Bir doğru parçasına dışındaki P noktasından geçen paralel doğru çizebilmeniz için 

aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamanız gerekir. Bu uygulamada dikkat edilecek 

nokta pergel ölçüsünün hiç bozulmaması gerektiğidir (Şekil 1.25). 

 

 AB doğrusu çizilir, P noktasını işaretlenir. (Adım 1) 

 AB doğrusu üzerinde bir C noktası işaretlenir. (Adım2) 

 Pergelinizi C-P mesafesi kadar açarak C merkezli yayı çizilir. (Adım2) 

 D noktası bulunur (Adım 3). 

 D ve P merkezli yayları kesişecek şekilde çizilerek E noktasını elde edilir 

(Adım 4). 

 P ve E noktalarını cetvel yardımıyla birleştirilerek AB doğrusuna paralel doğru 

çizilir. (Adım 5) 

 
Şekil 1.25: Paralel doğru çizmek 

 

Yukarıdaki işlem sırası dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.5.2. Dik Doğruların Çizilmesi 
 

1.5.2.1. Doğruların Üzerindeki Noktadan Dikme Çıkmak 

 

Bir doğru parçasına üzerindeki A noktasından geçen dik çizgi çizebilmeniz için 

aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamanız gerekir. (Şekil 1.26) 

 

 Doğru parçası çizilir, A noktası işaretlenir (Adım 1). 

 A noktası merkez olmak üzere pergelinizi herhangi bir ölçüde açarak doğruyu 

kesen yay çizilir (Adım 2). 

 B ve C noktaları bulunur. Pergel biraz daha fazla açılarak B ve C merkez olmak 

üzere doğru dışında birbirini kesen iki yay çizilir (Adım 3). 

 D noktası elde edilir. Cetvelle D ve A noktaları birleştirilerek ihtiyaç kadar 

uzatılır (Adım 4). 
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Şekil 1.26: Dikme çıkmak 

Yukarıdaki işlem sırasını dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur.  

 

1.5.2.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Dikme İnmek 

 

Bir doğru parçasına dışındaki A noktasından geçen dik çizgi çizebilmek için aşağıda 

belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamanız gerekir. Bu uygulamada pergel ölçüsünün hiç 

bozulmaması çalışmanızı kolaylaştıracaktır. (Şekil 1.27) 

 

 Doğru parçası çizilip A noktasını işaretlenir (Adım 1). 

 Verilen A noktası merkez olmak üzere doğruyu iki noktadan kesen yay pergelle 

çizilir (Adım 2). 

 Pergelin ölçüsü bozulmadan, doğrunun yay ile kesiştiği B ve C noktaları 

merkez alınarak aynı yarıçaplı yaylar çizilir (Adım 3). 

 D noktası bulunur. D noktası ile A noktası cetvel ile birleştirilir (Adım 4). 

 

 
Şekil 1.27: Dikme inmek 

 

Yukarıdaki işlem sırası dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.5.2.3. Bir Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak 

 

Bir doğru parçasına ucundan dik çizgi çıkabilmek için aşağıda belirtilen aşamaları 

sırasıyla uygulamak gerekir. Bu uygulamada pergel ölçüsünün hiç bozulmaması gerekir. 

(Şekil 1.28) 
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 Pergel herhangi bir ölçüde açılarak doğrunun ucundaki B noktası merkez olmak 

üzere bir yay çizilir (Adım 1). 

 C merkez olacak şekilde bir önceki yayı kesen ikinci bir yay çizilir (Adım 2). 

 Pergeli D noktasına batırılarak bir yay daha çizilir (Adım 3). 

 Pergel E noktasına batırılarak en son çizilen yayı kesen son bir yay daha çizilip 

F noktası bulunur (Adım 4). 

 Cetvelle B-F noktaları birleştirilerek dik çizgi oluşturulur (Adım 5). 

 

 
Şekil 1.28: Doğrunun ucundan dikme çıkmak 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.5.3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi 
 

1.5.3.1. Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek 

 

Bir doğru parçasına iki eşit parçaya bölebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları 

sırasıyla uygulamak gerekir. Bu uygulamada pergel ölçüsünün hiç bozulmaması gerekir. 

(Şekil 1.29) 

 

 AB doğrusu çizilir (Adım 1). 

 Pergel, doğrunun yarısından fazla açılır. Doğrunun A noktası merkez olmak 

üzere bir yay çizilir (Adım 2). 

 Doğrunun B noktası merkez olmak üzere bir yay daha çizilip doğrunun alt ve 

üstünde kesiştirilir (Adım 3). 
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 C ve D noktaları birleştirildiğinde doğru iki eşit parçaya bölünmüş olur (Adım 

4).  

 Aynı işlemler tekrarlanarak doğruyu dört ve sekiz eşit parçaya bölmek 

mümkündür. 

 

 
Şekil 1.29: Bir doğruyu pergel yardımıyla iki eşit parçaya bölmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. Aynı yöntem kullanılarak doğruyu dört, 

altı, sekiz eşit parçaya bölmeye çalışılır. 

 

1.5.3.2. Doğruyu İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek 

 

Bir doğru parçasını istenen sayıda eşit parçaya bölebilmek için aşağıda belirtilen 

aşamaları sırasıyla uygulamak gerekir. Bu uygulamada pergel ölçüsünün hiç bozulmaması 

gerekir. Ayrıca çift gönye kullanılarak paralel doğrular çizilmelidir (Şekil 1.30). 

 

 AB doğrusunu istenen sayıda (örneğin 10) eşit parçaya bölmek için A ucundan 

herhangi bir açıda yardımcı doğru çizilir (Adım 1). 

 Yardımcı doğru üzerinde pergelle istenilen bölüntü sayısında (örneğin 10) eşit 

bölüntü işaretlenir (Adım 2), (Adım 3). 

 İşaretlenen son nokta (10. nokta), bölümlenecek doğrunun diğer ucu olan B 

noktası ile birleştirilir (Adım 4). 

 Bu çizgiye paralel çizgileri işaretlenen noktalardan geçirilerek AB doğrusunu 

kesen paralel doğrular çizilir (Adım 5). 

 AB doğrusu on eşit parçaya bölünmüş olur. 
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Şekil 1.30: Doğruyu eşit parçalara bölmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. Her uygulamada doğruyu farklı sayılarda 

(9, 11, 13, 14) bölünür. 

 

1.6. Açılarla İlgili Geometrik Çizimler 
 

1.6.1. Açıların Çizilmesi 
 

T cetveli, 450
 ve 300

 - 600’lik gönyelerle 150, 300, 450, 600, 750, 900
 vb. açıların 

çizilmesi Şekil 1.31’de görülmektedir. 
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Şekil 1.31: Gönye yardımıyla 15o ve katlarında açılar çizmek 

 

1.6.2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek 
 

Verilen bir açıya eşit açı çizebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir (Şekil 1.32). 

 

 D-E doğrusu çizilir (Adım 1). 

 Pergel, herhangi bir yarıçap kadar açılır ve verilen açı üzerinde A merkez olmak 

üzere açı kolları kesen bir yay çizilir. F-G noktaları bulunur (Adım 2). 

 Aynı yayı D noktası merkez olmak üzere D-E doğrusu üzerinde çizi ve H 

noktası bulunur (Adım 2). 

 Verilen açıda F-G noktaları arasındaki mesafe pergelle ölçülerek H noktası 

merkez olmak üzere buradaki yay üzerine taşınır. I noktası bulunur (Adım 3). 

 D ve I noktaları birleştirildiğinde açı taşınmış olacaktır (Adım 4). 
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Verilen Açı Taşınan Açı 

  
Şekil 1.32: Verilen açıya eşit açı çizmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdınıza dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. Her uygulamada farklı açılar 

kullanılmalıdır. 

 

1.6.3. Bir Açıyı İkiye Bölmek 
 

Verilen bir açıyı ikiye bölebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak 

gerekir (Şekil 1.33). 

 

 A merkez olmak üzere herhangi bir ölçüdeki yay, açı kollarını kesecek şekilde 

çizilir (Adım 1). 

 B-C noktaları bulunur (Adım 2). 

 Pergelin ölçüsü bozulmadan B noktası merkez olmak üzere açı kolları arasında 

bir yay çizilir (Adım 2). 

 Pergelin ölçüsü bozulmadan C noktalarını merkez olmak üzere diğer yayı kesen 

ikinci bir yay daha çizilir (Adım 3). 

 D noktası bulunur (Adım 4). 

A ve D noktaları birleştirilir (Adım 4). 
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Şekil 1.33: Bir açıyı ikiye bölmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. Her uygulamada farklı açılar 

kullanılmalıdır. 

 

1.6.4. 900’lik Açıyı Üçe Bölmek 
 

900’lik açıyı üçe bölebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak 

gerekir. Pergel ölçüsü hiç bozulmamalıdır (Şekil 1.34). 

 

 A merkez olmak üzere açı kollarını kesen bir yay çizilir (Adım 1). 

 Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkezlerinden birinci yayı kesen iki yay 

daha çizilir (Adım 2) (Adım 3). 

D ve E noktaları A noktası ile birleştirildiğinde dik açıyı üçe bölünür (Adım 4). 

 
Şekil 1.34: Dik açıyı üçe bölmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 
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1.7. Çokgenlerin Çizimi 
 

1.7.1. Genel Tanımlar 
 

Merkez adı verilen bir noktaya göre eşit uzaklıkta ve sonsuz sayıda noktanın 

birleşmesiyle bir çember veya daire çevresi meydana gelir. Bu şekil pergel veya daire 

şablonu ile çizilir. Çemberin sınırladığı yüzey daire olarak bilinir. Daire ile ilgili temel terim 

ve şekiller Ş. Dikey ve yatay eksen çizgilerinin uzun olanlarının merkezde birleşmesine 

dikkat edilmelidir. 

 
Şekil 1.35: Daire ile ilgili temel terimler 

Aşağıda verilen eksen çizgileri üzerine pergelle ve istenen ölçülerde daireler çizilir. 
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1.7.2. Çemberi Üç Eşit Parçaya Bölmek veya İçine Eşkenar Üçgen Çizmek 
 

Daire içine eşkenar üçgen çizebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir. Pergel ölçüsü bozulmamalıdır (Şekil 1.36). 

 

 Eksen çizgisi çizilerek istenen ölçüde daire çizilir(Adım 1) (Adım2). 

 Pergel, dairenin yarıçapı kadar açılarak A noktası merkez olmak üzere daireyi 

kesen bir yay çizilir. B-C noktaları bulunur (Adım 3). 

 B-C-D noktaları ile daire, üç eşit parçaya bölünmüş olur (Adım 3). 

 B-C-D noktaları cetvelle birleştirilip eşkenar üçgen oluşturulur (Adım 4). 

 
Şekil 1.36: Daire içine eşkenar üçgen çizmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.7.3. Çember İçine Kare Çizmek 
 

Daire içine kare çizebilmeniz için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak 

gerekir. Pergel ölçüsü bozulmamalıdır (Şekil 1.37). 

 

 Eksen çizgisi çizilir. İstenen ölçüde daire çizilir (Adım 1). 

 Pergel yarıçap kadar açılarak A ve C noktalarından birbirini kesen çapraz yaylar 

çizilir. E noktası bulunur (Adım 2). 

 O ve E noktalarını cetvelle birleştirilerek çember üzerinde F noktası işaretlenir. 

Bu şekilde AOC dik açısı iki eşit parçaya bölünmüş olur (Adım 2). 

 Aynı işlem, diğer dik açıları bölmek için de yapılır (Adım 3). 

 G, I, J noktaları da bulunur (Adım 3). 

 G, I, J noktalarını O merkezi ile birleştirerek H, İ, K noktaları çember üzerinde 

işaretlenir. Çember, dört eşit parçaya bölünmüş olur (Adım 3). 

 F, H, İ, K noktaları cetvelle birleştirilerek düzgün kare çizilir (Adım 4). 
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Şekil 1.37: Çember içine kare çizmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.7.4. Çember İçine Beşgen Çizimi 
 

Daire içine düzgün beşgen çizebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir (Şekil 1.38). 

 

 Eksen çizgileri ve daire çizilir (Adım 1). 

 OA yarıçap uzunluğunun orta noktasını bulmak için pergel, OA kadar açılır ve 

çemberi iki noktada kesen bir yay çizilir (Adım 1). 

 B-C noktaları cetvel ile birleştirilir. D noktası OA uzunluğunun orta noktasıdır 

(Adım 1). 

 D merkez olmak üzere pergeli D-E mesafesi kadar açılarak yatay eksen 

çizgisini kesen bir yay çizilir ve F noktası bulunur (Adım 2). 

 Pergel E noktasına batırılarak F noktası kadar açılır (Pergelin bu ölçüsü 

beşgenin bir kenar uzunluğunun ölçüsüdür). F noktasından geçen ve çemberi iki 

noktada kesen bir yay çizilerek G ve H noktaları bulunur (Adım 3). 

 Pergel ölçüsü bozulmadan önce G noktasından çemberi kesen bir yay çizilerek I 

noktası bulunur (Adım 3). 

 Ardından pergel ölçüsü bozulmadan H noktasından çemberi kesen bir yay 

çizilerek İ noktası işaretlenir (Adım 3). 

 Cetvelle E, H, İ, I, G noktaları birleştirildiğinde düzgün beşgeni çizilmiş olur 

(Adım 4) (Dikkat: Birbirine çok yakın olan İ noktasıyla C noktası 

karıştırılmamalıdır.). 
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Şekil 1.38: Çember içine beşgen çizimi 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.7.5. Daire İçine Pergel Yardımıyla Düzgün Altıgen Çizimi  
 

Daire içine pergel yardımıyla düzgün altıgen çizebilmek için aşağıda belirtilen 

aşamaları sırasıyla uygulamak gerekir. Pergel ölçüsü bozulmamalıdır (Şekil 1.39). 

 

 Eksen çizgileri ve daire çizilir. A noktası merkez olmak üzere daireyi kesen yay 

çizilir (Adım 1). 

 Pergel açıklığı bozulmadan B noktası merkez olmak üzere daireyi kesen bir yay 

daha çizilir (Adım 2). 

 A, C, E, B, F, D noktaları cetvelle birleştirilir ve altıgen çizimi tamamlanır. 

 
Şekil 1.39: Çember içine altıgen çizimi 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına dört uygulama 

yapılır. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 
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1.7.6. Genel Metotla Çokgen Çizimi 
 

Daire içine genel metotla çokgen çizebilmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir.  Bu uygulama yapılırken daha önce öğrenilen “Doğruyu İstenilen Sayıda 

Eşit Parçaya Bölmek” metodu kullanılır. Pergel ölçüsü bozulmamalıdır (Şekil 1.40). 

 

 Eksen çizgi ve daire çizilir. Dairenin dikey ekseni üzerinde bulunan A-B 

noktaları arası kaç kenarlı bir çokgen isteniyorsa o sayıda eşit parçaya bölünür. 

Burada dokuzgen yapılacağı için A-B doğrusu dokuz eşit parçaya bölünür  

(Adım 1) (Adım 2). 

 Pergeli daire çapı kadar açılır ve A ve B noktaları merkez olmak üzere birbirini 

kesen iki yay çizilir. C-D noktaları bulunur (Adım 3). 

 C noktasından başlayan tek veya çift rakamlı noktalardan geçen (Çokgen 

düzgün görünsün diye çift rakamlar kullanıldı.) ve dış çemberi kesen doğrular 

çizilir. E, F, G, H noktaları bulunur (Adım 4). 

 Ardından, D noktasından başlayan ve bir önceki basmakta kullanılan (tek veya 

çift rakamlı) noktalardan geçen (Az önce çift rakamlar kullanılmıştı.) ve dış 

çemberi kesen doğrular çizilir. I, İ, J, K noktaları bulunur (Adım 5). 

 Cetvelle A, E, F, G, H, I, İ, J, K noktalar birleştirildiğinde dokuzgen (çokgeni) 

oluşturulur (Adım 6). 
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Şekil 1.40: Genel metotla çokgen çizimi 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına iki uygulama 

yapılır. Uygulamalardan birinde tek basamaklı (7, 9, 11, 13... vb.), diğerinde çift basamaklı 

(8, 10, 12, 14… vb.) çokgenler çizilir. Antet, kurallarına uygun olarak doldurulur. 

 

1.7.7. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler 
 

1.7.7.1. Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek 

 

Çember dışındaki noktadan geçen teğet doğru çizebilmek için aşağıdaki aşamaları 

sırasıyla uygulamak gerekir. Bu uygulamayı yaparken daha önce öğrenilen “Bir Doğruyu 

Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek” metodu kullanılır (Şekil 1.41). 

 

 Eksen çizgileri ve çember çizilir. P noktası işaretlenir (Adım 1). 

 Çember dışındaki P noktası ile O merkezini birleştiren doğru çizilir (Adım 2). 

 P-O doğrusunun orta noktası olan A noktası bulunur (Adım 3). 

 Pergel, A-O kadar açılarak A merkez olmak üzere O ve P’ den geçen yarım 

daire çizilir. T noktasını bulunur (Adım 4). 

 Çizilen bu yarım daire ile çemberin kesiştiği T noktası, teğet noktasıdır. 

 P noktası T noktası ile birleştirilirse teğet doğru çizilmiş olur (Adım 5). 

 T noktası O merkeziyle birleştirilirse teğet doğrusuna dik doğru çizilmiş olur 

(Adım 6). 
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Şekil 1.41: Çembere dışındaki bir noktadan teğet doğru çizmek 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına iki uygulama 

yapılır. Her uygulamada P noktasını yerde işaretlenir ve daire çapı değiştirilir. 

 

1.7.7.2. İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek 

 

İki daireye dıştan ortak teğet doğru çizebilmek için aşağıdaki aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir. Bu uygulama yapılırken daha önce öğrenilen “Bir Doğruyu Pergel 

Yardımıyla İkiye Bölmek” ve çift gönye kullanılarak paralel çizgi çizme metotları kullanılır 

(Şekil 1.42). 

 

 Biri büyük diğeri küçük iki daire Adım 1’de gösterildiği gibi çizilir. Daire 

çemberlerin arasındaki uzaklığın R yarıçapından daha küçük olmasına dikkat 

edilir (Adım 1). 

 Pergel, O2 dairesinin yar çapı kadar açılarak büyük daire üzerindeki a 

noktasından yatay eksen üzerinde bir yay çizerek b noktası bulunur. Pergel, O1 

–b kadar açılarak büyük daire içine küçük yardımcı daire (R1-R2) çizilir (Adım 

2). 

 O1-O2 merkezlerinin orta noktası bulunur. A noktası işaretlenir (Adım 3). 

 A merkez olmak üzere O1-O2’den geçen büyük yardımcı daire çizilir. B-C 

noktaları işaretlenir (Adım 4). 

 O1 merkezi ile B ve C noktalarından geçen doğrular çizilir ve T1 teğet noktaları 

elde edilir (Adım 5). 

 B ve C noktaları O2 merkezi ile birleştirilir (Adım 5). 

 O1-T1 doğrusunu çift gönye kullanılarak O2 merkezine paralele taşınır ya da 

T1-O2 doğrularına dik çizgiler çizilir. Bulunan T2 noktaları işaretlenir (Adım 6) 

 T1-T2 teğet noktalar birleştirilerek teğet doğruları çizilir (Adım 7). 
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Şekil 1.42: İki daireye dıştan ortak teğet çizmek 



 

 43 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına iki uygulama 

yapılır. Her uygulamada dairelerin çapları ve yerleri değiştirilir. 

 

1.7.7.3. Birbirine Dik, Dar ve Geniş açı yapan İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek 

 

Açı kollarını R yayı ile birleştirebilmek için aşağıdaki aşamaları sırasıyla uygulamak 

gerekir. Bu uygulama yapılırken, çift gönye kullanılarak paralel çizgi çizme metotları 

kullanılır. Ayrıca her üç açı türü içinde işlem basamakları aynıdır (Şekil 1.43). 

 

 Açı kollarına ait doğrulara R yarıçap mesafesinde paralel doğrular çizilir. Bu 

doğruların kesişme noktası O merkez noktasıdır (Adım 1). 

 T teğet noktalarını bulmak için O merkez noktasından açı kollarına dik doğrular 

çizilir (Adım 2). 

 Pergel, R yarıçapı kadar açılarak O merkezli T1-T2 teğet noktaları arasında R 

yarıçaplı yay çizilir (Adım 3). 

 T1-T2 noktalarından açı kollarına doğru çizgi kalınlıkları ayarlanır (Adım 4). 

 

 

 
Şekil 1.43: Dik, dar ve geniş açıyı yayla teğet birleştirmek 
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Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına ikişer uygulama 

yapılır. Her uygulamada R yarıçapı değiştirilir. 

 

1.7.7.4. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek 

 

İki daireyi bir R yayı ile içten birleştirebilmek için aşağıdaki aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir (Şekil 1.44). 

 

 Çapları farklı iki daire çizilir. a ve c noktaları işaretlenir (Adım 1). 

 Pergel, verilen R yarıçapı kadar (Bu örnekte 22 mm alınmıştır.) açılır. Pergelin 

iğnesi a noktasına batırılarak büyük dairenin altında bir yay çizilir. Eksen 

çizgisi uzatılarak bu yay ile birleştirilir. b noktası bulunur (Adım 2). 

 Pergel, verilen R yarıçapı kadar açılır. Pergelin iğnesi c noktasına batırılarak 

küçük dairenin altında bir yay çizilir. Eksen çizgisini uzatarak bu yay ile 

birleştirilir. d noktası bulunur (Adım 2). 

 Pergel, O1-b mesafesi kadar (R+R1) açılarak O1 merkezinden iki dairenin 

ortasına doğru bir yay çizilir (Adım 3). 

 Pergel, O2-d mesafesi kadar (R+R2) açılarak O2 merkezinden iki dairenin 

ortasına doğru bir yay çizilir. O3 merkezi bulunur (Adım 3). 

 O3 merkeziyle O1 ve O2 merkezi cetvelle birleştirilerek T1 ve T2 teğet noktaları 

bulunur (Adım 4). 

 Pergel, R yarıçapı kadar açılarak O3 merkez olmak üzere T1 ve T2 teğet 

noktaları arasındaki yay çizilir (Adım 5). 

 T1 ve T2 noktalarından daireleri saran yaylar uzatılır (Adım 6). 
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Şekil 1.44: İki daireyi içten bir yayla birleştirmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına iki uygulama 

yapılır. Her uygulamada R yarıçapı, daire çapları ve yerleri değiştirilir. 
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1.7.7.5. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek 

 

İki daireyi bir R yayı ile dıştan birleştirebilmek için aşağıdaki aşamaları sırasıyla 

uygulamak gerekir (Şekil 1.45). 

 

 Çapları farklı iki daire çizilir. a ve c noktaları işaretlenir (Adım 1). 

 Pergeli verilen R yarıçapı kadar (Bu örnekte 45 mm alınmıştır.) açılır. Pergelin 

iğnesi a noktasına batırılarak büyük dairenin altında bir yay çizilir. Eksen 

çizgisi uzatılarak bu yay ile birleştirilir. b noktası bulunur (Adım 2). 

 Pergel, verilen R yarıçapı kadar açılır. Pergelin iğnesi c noktasına batırılarak 

küçük dairenin altında bir yay çizilir. Eksen çizgisi uzatılarak bu yay ile 

birleştirilir. d noktası bulunur (Adım 2). 

 Pergel, O1-b mesafesi kadar (R-R1) açılarak O1 merkezinden iki dairenin 

ortasına doğru bir yay çizilir (Adım 3). 

 Pergel, O2-d mesafesi kadar (R-R2) açılarak O2 merkezinden iki dairenin 

ortasına doğru bir yay çizilir. O3 merkezi bulunur (Adım 3). 

 O3 merkeziyle O1 ve O2 merkezini cetvelle birleştirilerek çizgiler dairelerin dış 

kenarlarına kadar uzatılır. T1 ve T2 teğet noktaları bulunur (Adım 4). 

 Pergel, R yarıçapı kadar açılarak O3 merkez olmak üzere T1 ve T2 teğet 

noktaları arasındaki yay çizilir (Adım 5). 

 T1 ve T2 noktalarından daireleri saran yaylar uzatılır (Adım 6). 
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Şekil 1.45: İki daireyi dıştan bir yayla birleştirmek 

 

Yukarıdaki işlem sırasına dikkat edilerek A4 teknik resim kâğıdına iki uygulama 

yapılır. Her uygulamada R yarıçapı, daire çapları ve yerleri değiştirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

1. Aşağıdaki dairelerin içerisine uygun çizim metodunu kullanarak eşkenar üçgen, dörtgen, 

beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen çiziniz. 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Çizen  Ölçek Konu: 

 
Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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2.  Aşağıda verilen dairelerin üst tarafını R=70 bir yayla dıştan birleştiriniz. 

O1 O2

 
3. Aşağıda verilen dairelerin üst tarafını R=45 bir yayla içten birleştiriniz. 

O1 O2

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

 



 

 51 

Öğretmeniniz tarafından verilen doğrular, daireler ve düzlemler konusuna ait 

uygulama faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart kâğıdı resim masasına 

bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giymelisiniz. 

 Çalışma ortamınızın temizliğini kontrol 

etmelisiniz. 

  Masanızı temizleyerek çizim için uygun 

hâle getirmelisiniz. 

 Çizim için kullanacağınız kalem, silgi, bant, 

resim kâğıdı vb. araçlarınızı kontrol edip 

hazırlamalısınız. 

 Resim kâğıdınızı, T cetveli kullanarak 

düzgün bir şekilde masanıza bant kullanarak 

sabitlemelisiniz. 

 Çizim araçlarını metotlarına uygun 

olarak kullanınız. 

 Çizimini yapacağınız geometrik şekil için 

uygun çizim takımlarını belirlemelisiniz. 

 Pergelinizin uçlarını kontrol etmelisiniz. 

 Daireleri ve temel geometrik 

şekilleri metoduna uygun olarak 

çiziniz. 

 Çizimini yapacağınız geometrik şekillerin 

çizim aşamalarını gözden geçirmelisiniz. 

 Geometrik şekillerin çizim metotlarını, 

sırasına göre uygulamaya özen 

göstermelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Merkez adı verilen bir noktaya göre eşit uzaklıkta ve sonsuz sayıda noktanın 

birleşmesiyle oluşan geometrik şekle verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yay  

B) Doğru 

C) Dikey 

D) Teğet 

E) Çember 

 

2. Çemberin sınırladığı yüzeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yay  

B) Daire 

C) Parabol 

D) Helis 

E) Halka 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde standart gönyeler yardımıyla kaç derecelik açı ve 

katlarının kolayca çizimi verilmiştir? 

A) 30o ve katları 

B) 45o ve katları 

C) 15o ve katları 

D) 75o ve katları 

E) 90o ve katları 

 

4. Aynı düzlem içinde olan ve kesişmeyen doğrulara verilen isim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dik açı 

B) Teğet 

C) Yay 

D) Çember 

E) Paralel 

 

5. Çember üzerinde alınan farklı iki nokta arasındaki çember parçasına verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yay 

B) Doğru 

C) Çember 

D) Teğet 

E) Paralel 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Dairenin merkezinden geçen, yatay ve düşey noktalı kesik çizgilere verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teğet   

B) Eksen 

C) Mastar 

D) Orijin 

E) Dikey çizgi 

 

7. Eşkenar bir altıgende kenarların birbiriyle yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 60o 

B) 30o 

C) 80o 

D) 180o 
E) 1200 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Standart ve teknik resim kurallarına göre doğrular, daireler ve düzlemler 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Teknik resimde kullanılan açı, çokgen, çember, teğet, oval, elips ve helis 

terimlerinin anlamlarını teknik kitaplardan araştırınız. 

 Topladığınız bilgileri teknik resim çizim ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Temel geometrik şekillerin çizimleri için kullanılan çizim araçlarını temin 

ediniz. 

 

2. İZ DÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 
 

2.1. İz Düşümün Tanımı 
 

Uzaydaki bir cismin görüntüsünü bir düzlem üzerinde elde etmek için kabul edilen 

metoda iz düşüm metodu denilir. 

 

İz düşüm, bir cismin, bir düzlem üzerine, ışınların etkisiyle düşürülen görüntüsüne, o 

cismin iz düşümü, görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise iz düşüm 

metodu denir. Bu metotta, cismin üzerindeki noktalardan geçirilerek uzatılan ışınlar (iz 

düşüm çizgileri), görüntünün elde edileceği düzlemi deler. Delme noktalarının meydana 

getirdiği şekil, cismin o düzlemdeki izdüşümü başka bir deyişle de görünüşüdür (Şekil 2.1). 

 
Şekil 2.1 İz düşüm  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.2. İz Düşüm Elemanları 
 

Bir iz düşümün meydana gelebilmesi için şu unsurların birlikte bulunması ve 

kullanılması gerekir: 

 

 Cisim 

 İz düşüm düzlemi 
 Işık kaynağı (gözlem-bakış- noktası) 

 
Şekil 2.2: İz düşümü oluşturan elemanlar 

 

Şekil 2.2’de iz düşüm için gerekli olan unsurların bir arada verilmiş örneği 

görülmektedir. [Bakış noktası (ışık kaynağı), cisim ve iz düşüm düzlemi]. Bu iz düşüm 

elemanlarından bir tanesinin bile olmaması halinde iz düşüm olayı gerçekleşmeyecektir. 

 

Şekil 2.2 de görüldüğü gibi bir A, B, C üçgenini bakış noktasından (BN) gözlenerek A 

düzlemi üzerindeki iz düşümü şöyle bulunur: 

 

Burada nokta, doğru, düzlem veya cismin köşelerini belirleyen noktalar büyük 

harflerle ifade edilir (A, B, C, D veya I, II, III, IV gibi). BN bakış noktasından çıkan ışınların 

iz düşüm düzlemini deldiği kabul edilen noktalara da farklı isimler verilir. Bakış noktasından 

çıkan ışınlar cismin hangi noktasından geçerek geliyorsa o noktanın harfini küçük harfle (a, 

b, c, d gibi) yazılır. Üzerine de üs olarak iz düşümün oluştuğu düzlemin ismi büyük harfle 

yazılarak ifade edilir( a A, b A, c A gibi.). 

 

BN bakış (gözlem) noktasından çıkan ve A noktasından geçerek A iz düşüm 

düzlemini a A noktasından deldiği düşünülür. Bu nokta cismin A köşesinin A iz düşüm 

düzlemi üzerindeki iz düşümü olur ve a A olarak adlandırılır. İz düşüm için gerekli olan her 

noktadan geçirilen iz düşüm ışınlarının düzlemi deldiği kabul edilen diğer noktalar da aynı 

yöntemle isimlendirilir ve (a A), (b A), (c A) olarak ifade edilir. Cismin diğer köşelerinden 

geçen ışınlar iz düşüm düzlemi üzerinde birleştirilir.  
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Bu noktalar iz düşümü bulunacak geometrik cismin karakteristik noktaları olduğundan 

kendi aralarında ve uygun şekilde birleştirilecek olurlarsa uzayda bulunan cismin (A) 

düzlemi üzerindeki iz düşümü bulunmuş olur. 

 

2.3. İz düşüm Metotları 
 

 

Bu iz düşüm metotları da kendi aralarında alt guruplara ayrılmışlardır. 

 

2.3.1. Merkezi (Konik) İz Düşüm 
 

Belirli bir mesafede bir merkezden çıkan ışınların cismin kenarlarından geçerek iz 

düşüm düzlemi üzerinde bir görüntü meydana getirmesiyle oluşur. İz düşüm düzlemine 

sonsuz uzaklıkta olmayan bir gözlem noktasından ışınlar gönderilerek bir cismin iz düşüm 

düzlemi üzerindeki görüntüsünü bulma yoluna merkezi iz düşüm adı verilir (Şekil 2.3). 

 
Şekil 2.3: İz düşümü oluşturan elemanların konik iz düşümle gösterilmesi (Cisim iz düşüm 

düzleminin önünde) 
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Şekil 2.4: Merkezi konik iz düşüm (Cisim iz düşüm düzleminin arkasında) 

Bu iz düşüm metodunda, cismin boyutları ile iz düşümün boyutları birbirinden 

farklıdır. Görüntü büyüyüp küçüldüğünden teknik resimlerin çizilmesinde kullanılmaz. 

Meydana gelen görüntünün (iz düşümün) şekli ve büyüklüğü, o cismin şekline, duruşuna, İz 

düşüm merkezinin, cisim ve iz düşüm düzlemine uzaklığına bağlıdır. Merkezi (konik) iz 

düşüm, genellikle, dekor, afiş ve mimari çizimler için kullanılır. 

 

Merkezi iz düşümde ışınlar, şekillerde görüldüğü gibi iz düşüm düzlemlerinden pek 

uzakta olmayan, bakış noktasında birleştiklerinden birbirlerine paralel değildir. Cismin, iz 

düşüm düzlemi üzerindeki görüntüsünün biçim ve büyüklüğü, cismin kendi biçim ve 

duruşuna ek olarak aynı zamanda cismin ve bakış noktasının iz düşüm düzleminden olan 

uzaklığına da bağlıdır. 

 

Şekil 2.4’de olduğu gibi cisim düzlemin arkasında durursa iz düşümü gerçek 

ölçüsünden küçük olur. Cisim düzlemle gözlem noktasının arasında alınırsa iz düşümü 

gerçek ölçüsünden büyük olur. Bu iki değişik durum nedeni ile özellikle mimaride bu metot 

geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. 

 

2.3.2. Paralel İz Düşüm 
 

Bakış noktası cisme sonsuz uzaklıkta ise bakış noktasından çıkan ışınlar birbirine 

paralel olarak gelir. Bu ışınlarla elde edilen iz düşüme paralel iz düşüm denir. İz düşüren 

ışınların cisme ve iz düşüm düzlemlerine geliş açılarına göre paralel iz düşüm metodu ikiye 

ayrılır. Bunlar: 
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2.3.2.1. Paralel Dik İz Düşüm 

 

Bu metotta ışınlar birbirine paralel olarak cismin çevre ve kenarlarından geçer ve 

düzlem üzerinde bir görüntü meydana getirir. Eğer ışınlar düzleme 90°lik bir açı altında 

geliyorsa buna da paralel dik iz düşüm denir. Bu metotta iz düşüm ışınları, birbirine paralel, 

iz düşüm düzlemine ise dik olarak gelir. Cismin duruşunun sabit olması hâlinde, düzlem ve 

cisim arasındaki mesafe değişse bile iz düşümde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. 

Gelen ışınlar birbirine paralel kabul edilebileceğinden cismin iz düşümünde kendisine göre 

bir büyüme veya küçülme meydana gelmez. 

 
Şekil 2.5: Paralel dik iz düşüm 

 

Teknik resimde en çok kullanılan iz düşüm metodudur. Özellikle görünüş çıkarmada 

bu metot kullanılır (Şekil 2.5) 

 

2.3.2.2. Paralel Eğik İz Düşüm 

 

Işınlar, iz düşüm düzlemine herhangi bir açıyla da gelebilir. Eğer ışınlar düzleme 90° 

den farklı bir açıda gelirse görüntüye paralel eğik iz düşüm denir. Bu metotta ışınlar birbirine 

paralel, iz düşüm düzlemine eğiktir. Cismin bir yüzü iz düşüm düzlemine paralel olduğu 

hâlde, ışınlar 90°den farklı bir açıyla iz düşüm düzlemine gelir. 

 

Yukarıdaki Şekil 2.5’te görüleceği gibi cisme gelen ışınlar, sonsuzdan gelmektedir. 

Aynı zamanda cisim iz düşüm düzlemine paralel olarak durmaktadır. 
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Böylelikle ışınlar cisme ve düzleme paralel olarak gelir ve iz düşüm düzlemindeki 

görüntü cisimle aynı büyüklükte olur. 

 

Bu metotta iz düşümün gerçek büyüklükte çıkmasını temin için parça iz düşüm 

düzlemine paralel olarak tutulması gerekmektedir. Aksi hâlde gelen ışınların paralel 

olmasına rağmen cisim iz düşüm düzlemlerine paralel durmazsa elde edilecek iz düşüm 

cisimle aynı büyüklükte olmayacaktır (Şekil 2.6). 

 
Şekil 2.6: Paralel dik ve eğik iz düşüm 

 

2.4. Temel İz Düşüm Düzlemleri 
 

2.4.1. Diedri Düzlemi 
 

Genel olarak iz düşüm düzlemleri, dört ana bölgeye ayrılmıştır. Ülkemizde ve birçok 

Avrupa ülkesinde de I. bölge denilen bölgede iz düşümler çizilmektedir. Bu birinci bölgenin 

açılmamış, yani kapalı hâline diedri denir (Şekil 2.7). 

 

Diedri adı verilen düzlemin, uzayda alın iz düşüm düzlemine dik olan yatay iz düşüm 

düzlemi, bu iki düzlemin arakesiti etrafında 90° döndürülerek resim kâğıdına yatırılmıştır. İz 

düşüm düzlemlerinin bu açılmış hâline epür, (açık iz düşüm düzlemleri), bu düzlemler 

üzerindeki görünüşlerin meydana getirdiği resme cismin epürü veya çok görünüşlü resmi adı 

verilir. Böylece tek bir düzlem (resim kâğıdı düzlemi) üzerinde sistemli bir şekilde 

sıralanmış, dik iz düşüm metoduna göre elde edilen görünüşlere çok görünüşlü resim denir. 
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Şekil 2.7: Diedri düzlemi  Şekil 2.8: Epür düzlemi

 

2.4.2. Epür Düzlemi 
 

Bir cismin çizimle tam olarak ifade edilebilmesi için iki ya da daha fazla yönden bakıp 

iz düşüm düzlemlerine düşürülen diklerle görünüşlerinin çizilmesi ve bu görünüşlerin uygun 

bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Cisimleri resimlendirmek için çok sayıda iz düşüm 

düzlemlerinin kullanılması gereklidir. Yukarıdaki diedri düzleminin açılmış haline ise epür 

ya da epür düzlemi denilmektedir (Şekil 2.8). 

 

Diedri şeklinde verilmiş olan perspektif iz düşümlerde noktanın, doğrunun ve 

düzlemlerin iz düşüm düzlemlerine olan gerçek mesafeleri tam olarak bulunamaz ve 

ölçülemez. Gerekli şartların sağlanabilmesi için profil ve yatay düzlemleri 90° çevrilerek 

düzlem hâline getirilecek olursa bu şekle epür adı verilir. 

 

Epürlerde düzlemleri sınırlayan çizgilere her zaman ihtiyaç olmadığından, 

çizilmeyebilir veya sadece koordinat ekseni olan (+) şeklindeki epür çizilebilir. Önemli olan 

koordinatları verilen bir noktanın perspektifini ve daha önemlisi de epürünü çizmektir. 

Çünkü teknik resimlerin çizilmesinde perspektiften çok epürlerin elde edilmesinden 

yararlanılır. 

 

2.4.2.1. Alın İz Düşüm Düzlemi 

 

Teknik resimde ikiden fazla görünüş çizilecekse iz düşüm düzlemleri genel olarak 

birbirine dik alınır. Bu düzlemlerden, durgun su yüzeyine paralel olarak kabul edilenine 

yatay (Y), buna dik olana da alın (A) ve her ikisine birden dik olana da profil (P) iz düşüm 

düzlemi adları verilir. Şekil 2.8’de bu düzlemler görülmektedir. İlerleyen konularda 

düzlemlerin elde edilişi daha farklı şekillerde anlatılacaktır. 
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Buna göre 

 

 Alın iz düşüm düzleminde ön görünüş 

 Profil iz düşüm düzleminde sol yan görünüş 

 Yatay iz düşüm düzleminde de üst görünüş çizilerek gösterilmiş olur. 

 

Alın iz düşüm düzlemi üzerindeki iz düşüme alın iz düşümü veya cismin önden 

görünüşü adı verilir. Çünkü Şekil 2.9’daki önden görünüşte cismin derinliği hiç 

görülmediğinden Şekil 2.10’daki alın iz düşüm düzlemine dik konumlu olan yatay iz düşüm 

düzlemi üzerine bu derinlik tam boyda düşer. Önden görünüş cismin genişlik ve yükseklik 

ölçülerini, üstten görünüş ise cismin genişlik ve derinlik ölçülerini vermektedir. 

 
Şekil 2.9: Bir cismin paralel dik iz düşüm metoduyla önden görünüşünün elde edilmesi 

 

2.4.2.2. Yatay (yer) İz Düşüm Düzlemi 

 

Şekil 2.10’da bir parçanın önden görünüşüne ek olarak üstten bakılarak üstten 

görünüşünün nasıl elde edildiği perspektif olarak gösterilmiştir. Burada cismin derinliği de 

görülebilmiştir. 
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Şekil 2.10: Bir cismin önden ve üstten görünüşünün elde edilmesi 

 

2.4.2.3. Profil İz Düşüm Düzlemi 

 

Ayrıca, perspektif görünüşte cisim ortadan kaldırılır ve yatay iz düşüm düzlemi okla 

gösterilen yönde ve alın iz düşüm düzlemi ile aynı hizaya gelinceye kadar açılırsa Şekil 2. 

11’ deki görünüşler elde edilir. 

 
Şekil 2.11: Bir cismin önden, üstten ve sol yandan görünüşünün elde edilmesi 
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Bazı hâllerde cisimlerin belirtilmesinde bazen bu üç görünüş yeterli gelmeyebilir. Bu 

durumda cisme diğer yönlerden de bakılarak yeteri kadar görünüşü çizilir. En genel hâlde 

cisme her yönünden (altı yönden) bakıldığı düşünülürse bu takdirde, cismi Şekil 2.12 ve 

2.13’te görüldüğü gibi iz düşüm düzlemlerinden meydana gelmiş bir küp veya dikdörtgen 

prizması içine alınmış gibi düşünülür. Bu küpün açılıp yüzeylerinin kâğıt düzlemi içine 

getirilmesi ile cismin altı görünüşü elde edilir. Bu görünüşler daima Şekil 2.12’deki sıraya 

göre yerleştirilir. 

 
Şekil 2.12: Altı Ayrı yönden görünüşün elde edileceği cismin perspektifi 

 
Şekil 2.13: Bir cismin altı ayrı yönden görünüşü 
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a) Cisme önden bakılarak alın düzleminde elde edilen görünüşe, ön görünüş veya 

alın iz düşümü 

b) Cisme üstten bakılarak yatay düzlemde elde edilen görünüşe, üst görünüş veya 

yatay iz düşüm 

c) Cisme soldan bakılarak profilde elde edilen görünüşe, sol yan görünüş veya sol 

profil iz düşüm 

d) Cisme sağdan bakılarak sağ profil düzleminde elde edilen görünüşe, sağ yan 

görünüş veya sağ profil iz düşüm 

e) Cisme alttan bakılarak üst düzlemde elde edilen görünüşe, alt görünüş veya 

yatay alt iz düşüm 

f) Cisme arkadan bakılarak ön alın düzleminde elde edilen görünüşe de arka 

görünüş veya arka alın iz düşümü adı verilir. 

Uzayda, durgun su yüzeyine paralel olan sonsuz bir düzlem, sınırsız diğer bir 

düzlemin dik olarak kestiği kabul edilir. Bu iki düzlem uzayda dört bölge meydana getirir. 

 

 

 

Şekil 2.14: Temel iz düşüm düzlemlerinin iki farklı şekilde gösterilmesi 

 

Dik iz düşüm için kullanılan temel iz düşüm düzlemleri de uzayda birbirlerine dik 

olarak kabul edilir. Belli ve kesin bir sınırla belirtilmediklerinden Şekil 2.14’de görüldüğü 

gibi uzayda dört bölge meydana getirir. İz düşümü bulunacak olan cisim ve noktalar bu 

düzlemler arasında tutulmak suretiyle uzaydaki yerleri, konumları ve durumları belirlenmiş 

olur. Bu arada gerekirse gerçek boyları da bulunabilir. 
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Resim çizerken cisim, iz düşüm düzlemi ile göz arasında tutulmalıdır. Bu durum ise I. 

bölgeye uygun düşer. Bu nedenle bu metoda I. açı metodu da denir. I. bölgede düzlemler ışık 

geçirmez olarak kabul edilir. Ülkemizde ve metreyi uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul eden 

diğer ülkelerde genellikle bu metot kullanılmaktadır. 

 

2.5. Noktanın İz Düşümü 
 

2.5.1. Tanımı 
 

Teknik resimde çizilen parçaların görünüşleri incelenirse cisimlerin düzlemlerden, 

düzlemlerin doğrulardan, doğruların da noktalardan meydana geldiği görülür. Genel olarak 

iki nokta bir doğruyu, doğrular yüzeyleri, yüzeyler cisimleri şekillendirdiklerinden bir cismi, 

verilen görünüşleri nokta nokta incelenmek yolu ile canlandırılabilir. Bu bakımdan iz 

düşümlerin incelenmesi nokta ile başlar. 

 

Noktanın teorik olarak bir ölçüsü olmayıp ancak uzayda bir yeri vardır. Noktanın 

yerini, birbirini kesen iki ya da daha fazla ışın tayin eder. Uygulamalarda noktayı kesişen iki 

kısa çizgi, bazen içi boş küçük bir daire ile gösterilecektir. 

 

Şekil 2.15’te uzaydaki herhangi bir A noktasının yatay iz düşüm düzlemindeki iz 

düşümü görülmektedir ve a Y olarak ifade edilmektedir. 

 

Uzaydaki noktalar büyük harflerle, iz düşümleri ise küçük harfleri ile gösterilir. 

Mesela uzaydaki D noktasının üst görünüşü d Y , ön görünüşü d A ve yandan görünüşü d P 

ile sembolize edilir (Şekil 2.15- 2.16). 

 
Şekil 2.15: Uzaydaki bir “A” noktasının yatay iz düşüm düzlemindeki görüntüsü 
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Şekil 2.16: Uzaydaki bir “D” noktasının diedri düzlemi üzerinde alın ve yatay iz düşüm 

düzlemlerindeki görüntüsü 

 

 
Şekil 2.17: Uzaydaki bir “D” noktasının alın ve yatay iz düşüm düzlemlerinde diedri ve epür 

düzlemlerinde elde edilmesi 
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Şekil 2.18: Uzaydaki bir “m” noktasının diedri ve epürdeki üç esas görüntüsü 

 

Şekil 2.18’de M noktasının üstten görünüşü m Y , önden görünüşü m A ve yandan 

görünüşü m P ile gösterilmektedir. 

 

Yatay ve profil iz düşüm düzlemleri alın iz düşüm düzlemine diktir. Bu nedenle, A 

noktasının alın iz düşüm düzleminden olan uzaklığı U, hem yatay hem de profil iz düşüm 

düzlemi üzerinde gerçek büyüklükte görülür. Dolayısıyla bu noktanın üstten görünüşü A- Y 

katlama çizgisinden, yandan görünüşü A-P katlama çizgisinden aynı U uzaklığındadır. 

 

2.5.2. Önemi 
 

Herhangi bir cismin tasarlanması veya çizilmiş resminin okunması, bununla ilişkin 

noktalara ait görünüşlerin analiz edilmesi ile sağlanır. 

 

Bu şöyle bir sıra takip eder: İki nokta bir doğruyu, doğrular yüzeyi ve yüzeyler de 

cismi meydana getirir. Bu nedenle, iz düşüm tekniğinin ve teknik resmin prensiplerinin 

kavranmasına noktanın iz düşümleri ile başlanır. 

 

Şekil 2.19’da görüldüğü gibi üç bakış noktasından gönderilen ışınlar M noktasının 

yerini belirlemektedir. Aynı ışınlar noktanın iz düşümünü bulmamızı da sağlamaktadır. Bu 

ışınlara dikkat edildiğinde noktanın iz düşümünün de en kolay şekilde dik iz düşüm 

kurallarına göre elde edilebildiği açıkça görülür. 

 

Bu arada noktanın yatay iz düşüm düzlemine olan uzaklığına kot (K); alın iz düşüm 

düzlemine olan mesafesine uzaklık (U) ve profil iz düşüm düzlemine olan uzaklığına da 

aralık (A) adı verilmektedir. 
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Şekil 2.19 ve 2.20’de uzaydaki bir M noktasının diedrideki ve epürdeki kot, uzaklık ve 

aralık kavramları ile birlikte iz düşümleri görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.19: Uzaydaki bir “M” noktasının izdüşümlerinin diedri’de kot, aralık uzaklık 

kavramları ile birlikte gösterilmesi 

 

 
Şekil 2.20: Uzaydaki bir “M” noktasının epürde kot, aralık ve uzaklık kavramları ile 

gösterilmesi 

 

Kot, uzaklık ve aralık ölçülerinin görünüşünü Şekil 2.20 ve 2.21’de açıkça 

izlenebilmektedir. Konu daha fazla şöyle açıklanır: Bu ölçüleri rakamla göstermek gerektiği 

zaman noktanın yeri şuna benzer şekillerde belirtilir: M: (10, 25, 15) 
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Bu ifadede M noktasının; 

Aralığı : 25 birim, 

Kotu : 10 birim, 

Uzaklığı : 15 birim alınacak demektir. 

 
Şekil 2.21: Uzaydaki bir “M” noktasının EPÜR’de KOT, ARALIK ve UZAKLIK 

kavramlarının rakamsal ifadelerle gösterilmesi 

 

Böyle bir problemle karşılaşıldığında izlenecek işlem sırası şu şekilde olmalıdır: 

 

 Kağıdın uygun yerine açık iz düşüm epürü çizilir. 

 (O) başlama noktasından itibaren düşey ara kesit üzerinde noktanın kotunu üst 

tarafa doğru alınır (Burada KOT:10 birim verildiği için yukarıya doğru 10 birim 

alınacaktır). Bulunan nokta işaretlenir. 

 Bu noktadan sol tarafa doğru verilen noktanın (A) aralık değeri alınıp (Örnekte 

25 birim olarak verildiği için 25 birim sola doğru alınıyor.) gönyeler yardımıyla 

dik çıkılarak işaretlenir. Bulunan bu nokta, (iki yardımcı çizginin kesiştiği 

nokta) koordinatları verilen uzaydaki M noktasının alın iz düşüm düzlemindeki 

iz düşümü olduğundan m A  olarak işaretlenir. 

 Bulunan ve işaretlenen m A  noktasından yatay arakesit çizgisine doğru kot 

kadar gönyeler yardımıyla dik inilir (bir yanlışlık yapılmamışsa yatay ara kesit 

çizgisi üzerinde olmak lazım). 

 Yatay ara kesit çizgisi üzerinden aşağıya doğru dik olarak (U) Uzaklık değeri 

(Burada 15 birim verilmiştir.) alınır. Bulunan bu nokta da işaretlenir (alın 

düzlemden indirilen aralık çizgisi ile uzaklık değerinin işaretlendiği yardımcı 

çizgilerin kesiştiği nokta). Bu nokta koordinatları verilen uzaydaki M 

noktasının yatay iz düşüm düzlemindeki iz düşümüdür. Bura da m Y olarak 

isimlendirilir. 
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 M noktasının hem alın hem de yatay iz düşüm düzlemlerindeki görüntüsü (m A, 

m Y) bulunmuş durumdadır. m Y noktasından düşey ara kesit çizgisine doğru 

gönyeler yardımıyla dik çıkılarak arakesit çizgisini kestiği nokta işaretlenir. 

 45°lik gönye yardımıyla bulunan bu noktadan profil iz düşüm düzlemine doğru 

45°lik bir doğru çizip yatay ara kesit çizgisi kestiği nokta bulunur. 

 Bu noktadan üst tarafa doğru yine (K) kot değeri (10 birim) alınıp işaretlenir. 

Bulunan bu nokta koordinatları verilen uzaydaki M noktasının profil iz düşüm 

düzlemindeki iz düşümüdür. Burada m P olarak isimlendirilir. 

 Bulunan m A noktası ile m P noktası bir yatay doğru ile birleştirilerek resim 

tamamlanır (Şekil 2.21). 

 

NOT: 7. maddedeki 45°lik çizginin alternatifleri de vardır. Bunlara taşıma çizgisi 

denilmektedir. 

 

Epürlerin elde edilmesinde mesafeler, genellikle yardımcı çizgilerle taşınarak bulunur. 

Bunun içinde yatay düzlemdeki uzaklıklar ile parçaya ait derinlik ölçüleri profil düzleme 

taşınırken çeyrek daire, eğik köşegen çizgileri veya yardımcı olarak çizilen 45°lik bir ara 

eksen çizgisi kullanılır. Ancak daire çizmek her zaman kolay olmayacağı için 45°lik çizgiler 

kullanılması önerilir. 

 

Aşağıdaki Şekil 2.22 ve Şekil 2.23’te taşıma çizgisinin değişik şekilleri görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.22: Nokta görünüşlerinin epürde taşınmasında kullanılan üç değişik taşıma çizgileri 
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Şekil 2.23: Düzlem görünüşlerinin epür’de taşınmasında kullanılan üç değişik taşıma çizgisi 

 

2.5.3. Noktanın Özel Durumları 
 

 Verilen nokta, alın iz düşüm düzlemi üzerinde ise uzaklığı sıfıra eşittir. Bundan 

dolayı yatay iz düşümü, yatay ile alın arasındaki katlama çizgisi üzerinde 

bulunur. 

 Nokta, yatay iz düşüm üzerinde ise kodu sıfıra eşittir ve alın iz düşümü alın ile 

yatay arasındaki katlama çizgisi üzerinde bulunur. 

 Nokta, katlama çizgisi üzerinde ise noktanın alın ve yatay iz düşümleri aynı 

noktada birleşir. Her iki iz düşümünde katlama çizgisi üzerinde bulunur. Bu 

durumda noktanın kot ve uzaklığı sıfıra eşittir. 

 

2.6. Görünüş Çıkarma 
 

Temel iz düşüm düzlemlerine, dik iz düşüm yöntemiyle çizilen iz düşümlere görünüş 

denir. Cisimlerin temel iz düşüm düzlemlerine görünüşlerinin çizilmesine de görünüş 

çıkarma denir. 

 

Görünüş çıkartılmadan önce cisim çok iyi incelenmelidir. Böylece cisim, en iyi ifade 

edilebilecek şekilde tutularak en az görünüş sayısı ile en uygun bakış yönü belirlenir. Bazı 

cisimler için bir veya iki görünüş yeterli olurken bazı cisimler için üçten fazla görünüş 

gerekebilir. Parça görünüşlerinin çizilmesi ve çizilmiş görünüşlerin okunması, bu konuda bol 

miktarda alıştırma yapmayı gerektirir. 

 

Boşlukta yer kaplayan her cismin yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere üç 

boyutu vardır. Eksiksiz bir anlatım için bu boyutlarla birlikte parçanın bitmiş hâlini gösteren 

resmin de çizilmesi gerekir. Bunun için değişik yapıdaki parçalara çeşitli yönlerden 

bakılarak görünüşleri çizilmeli, aynı zamanda çeşitli parça görünüşleri incelenmelidir. 

Böylelikle görünüş çizimi ve görünüş okuma alışkanlığı kazanılır. Çizilmiş görünüşler 

incelenirken öncelikle cisim beyinde canlandırılmalıdır. Sonra görünüşlerin isimleri ve 

konumları belirlenir. Bu sırada görünüşlere bakarak cismin boyutları ve görünüşlerin 

birbirleriyle ilişkileri belirlenmeye çalışılır. Görünüşlerde delikler veya kesik çizgiler (görünmeyen 

kısımlar) varsa ifade ettikleri yerler belirlenerek inceleme tamamlanır. Yapılan bu inceleme 

sonunda cismin şekli ve boyutları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. 
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Şekil 2.24’deki örnek resim parçasının önden görünüş ve yandan görünüşlerinin resme 

bakılarak çıkarılışı aşağıda gösterilmiştir. 

 
Şekil 2.24: Örnek resim parçası 

 Ön görünüş 

 

Resmin genişlik ve yükseklik gibi ölçülerinin görülebildiği bakış açısıdır (Şekil 2.25). 

 
Şekil 2.25: Önden görünüş 

 

 Üstten görünüş 
 

Parçanın genişlik ve yükseklik ölçüsünü tamamlayan bakış açısıdır (Şekil 2.26). 
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Şekil 2.26: Üstten görünüş 

 Yandan görünüş 

 

Resmin derinlik ölçülerinin görülebildiği bakış açısıdır (Şekil 2.27). 

 
Şekil 2.27: Yandan görünüş 

 
Görünüşler çıkarılırken bakış açısına bağlı olarak resme ait görünüşler tek çizgi ile 

gösterilmiştir. Resmin görülmeyen yüzeylere ait detayları ise kesik çizgilerle ifade edilmiştir. 

Kesik çizgi sayısının azlığı, bakış açısının iyi seçilmesi ile sağlanır. 
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 Üç görünüşle çizilmiş resimlerin incelenmesi 

 

Şekil 2.24’te üç görünüşü verilen resim, düzlem üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilir. 

Görünüşler epür düzleme yerleştirilirken her bir görünüşün düzleme ait uzaklıklarının eşit 

olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 2.29). 

 
Şekil 2.28: Perspektifi verilmiş resim 

 
Şekil 2.29: Resmin üç görünüşünün çıkartılması 
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 Perspektif verilerek görünüşlerin incelenmesi 

 

Örnek 1: Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşü Şekil 2.31’de görüldüğü 

gibi çıkarılır.  

 
Şekil 2.30: Perspektifi verilen cisim 

 
Şekil 2.31: Cismin üç görünüşü 
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Örnek 2: Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşü Şekil 2.33’te görüldüğü gibi 

çıkarılır. 

 
Şekil 2.32: Perspektifi verilen cisim 

 
Şekil 2.33: Cismin üç görünüşü 
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DEĞERLER EĞİTİMİ 
Baltayı Bilemek 

 

Bir ormanda iki ormancı yaşlı ve kuru ağaçları kesiyormuş. Birinci ormancı sabah 

erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağacı kesip hemen diğerine geçiyormuş. 

Gün boyunca, dinlenmek ve öğle yemeği için kendine vakit ayırmıyormuş. Akşamları da 

ormancı arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıp evine daha geç gidiyormuş. 

İkinci ormancı ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında evine dönüyormuş. 

 

Bir hafta boyunca kim daha fazla ağaç kesecek bakalım demişler, bu yoğunlukta 

çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. İkinci ormancı çok daha 

fazla ağaç kesmiş. En çok ağacı kendinin kestiğini sanan birinci ormancı çok şaşırmış: 

 

– Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken ağaç kesmeye başladım, 

senden daha geç evime döndüm. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bunu nasıl başardın, sırrın 

nedir? 

 

İkinci ormancı tebessümle yanıt vermiş: 

 

– Bir sırrım yok. Sen durup dinlenmeden çalışırken ben birkaç ağaç kestikten sonra 

hem dinleniyordum hem de baltamı biliyordum. Keskin baltamla, daha az çabayla, daha çok 

ağaç kestim. 

 

 İkinci ormancının baltasını bilemesinin başarıya ulaşmadaki anlamı ve önemi 

nedir? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Başarıya ulaşmak için kişi çok çalışmanın yanında başka hangi niteliklere sahip 

olmalıdır? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Sistemli çalışmanın işle ilgili bilgi becerilere sahip olmanın başarıdaki etkisini 

aşağıya maddeler hâlinde yazınız. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1. Aşağıda koordinatları verilen M noktasının epür düzlem üzerindeki iz düşümlerini 

bulunuz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü çiziniz. Görünüşleri çizerken temel 

kurallara ve renk kodlarına dikkat ediniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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3. Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü çiziniz. Görünüşleri çizerken temel 

kurallara ve renk kodlarına dikkat ediniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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4. Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü çiziniz. Görünüşleri çizerken temel 

kurallara ve renk kodlarına dikkat ediniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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5. Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü çiziniz. Görünüşleri çizerken temel 

kurallara ve renk kodlarına dikkat ediniz. 

 
 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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6. Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü çiziniz. Görünüşleri çizerken temel 

kurallara dikkat ediniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkate okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1) Sinemada perdeye yansıyan film, aşağıdakilerden hangisi olarak nitelendirilebilir? 

A) İz düşüm 

B) Kesit 

C) Kroki 

D) Perspektif 

E) Resim 

 

2) Cisimlerin temel iz düşüm düzlemlerine görünüşlerinin çizilmesine ……………… denir. 

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) İz düşüm 

B) İz düşüm çıkarma 

C) Görünüş çıkarma 

D) Diedri düzlem 

E) Görünüş 

 

3) Diedri açılınca.......elde edilir. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) Kesit 

B) Teknik Resim 

C) Kroki 

D) Perspektif 

E) Epür 

 

4) Bir noktanın iz düşümü çizilirken yükseklik mesafesi için aşağıdakilerden hangisi 

alınmalıdır? 

A) Aralık 

B) Uzaklık 

C) Derinlik 

D) Kot 

E) Mesafe 

 

5) Üst görünüş aşağıdaki hangi iz düşüm düzlemine çizilir? 

A) Alın 

B) Yatay 

C) Profil 

D) P1 

E) P2 

 

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 
 

 

 

 

 

Teknik resim kurallarına göre iki ve üç boyutlu resimlerde ölçülendirme ve 

ölçeklendirme uygulamaları yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 Daha önce ölçülendirilmiş bir teknik resmi inceleyiniz. 

 Ölçülendirme ile ilgili belirlenmiş bir standart var mıdır? Araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri pano oluşturarak sınıfta paylaşınız. 

 

3. ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLENDİRME 
 

3.1. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi 
 

Parçaların yapımı için gerekli ölçülerin belirli kurallara göre parça üzerine veya 

görünüşlerin üzerine yazılması işlemine ölçülendirme denir. 

 

Teknik resimde iz düşüm kurallarına göre çizilmiş bir parçanın görünüşleri, o parçanın 

sadece biçimi hakkında bilgi verebilir. Bunun yanı sıra parçanın boyutlarını ifade eden 

bilgilere de ihtiyaç duyulur. Ayrı ayrı yerlerde ve ayrı ayrı kişiler tarafından yapılan 

parçaların yerlerine takıldığı zaman sorunsuz çalışması gerekir. Bu özelliklere sahip 

parçaların üretimi ancak eksiksiz ve kurallara uygun ölçülendirilmiş çizimlerle mümkündür. 

Ayrıca kırılmış, bozulmuş parçaların yeniden yapılması sırasında da ölçülendirmenin önemi 

ve gerekliliği ortaya çıkar. 

 

Ölçülendirme, sadece parçaların boyutlarının belirtilmesinde kullanılmaz. Aynı 

zamanda elektrik projelerinde ve elektronik devre tasarımlarında da büyük önem taşır. 

 

3.2. Ölçekler 
 

Teknik resmi çizilen cisimlerin bazıları çok küçük, bazıları ise çok büyük boyutlu 

olabilir. Bu nedenle büyük boyutlu cisimlerin resimleri küçük, küçük boyutlu cisimlerin 

resimleri ise büyük çizilmelidir. Teknik resmi çizilen parçanın resim üzerindeki çizim 

ölçüsünün o parçanın gerçek ölçüsüne oranına ölçek denir. Gerçek ölçünün çizim ölçüsüne 

çevrilmesi için aşağıdaki formül uygulanır. 

 

Çizim ölçüsü = Gerçek Ölçü x Ölçek 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 86 

3.2.1. Ölçek Çeşitleri 
 

 Gerçek ölçek: Parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek çeşididir. 

Ölçek 1:1 diye belirtilir. Çizim ölçüsü = Gerçek Ölçü x Ölçek 

 

Örnek: Gerçek ölçüsü 50 mm olan bir çizginin 1:1 ölçekte çizim ölçüsü kaç 

mm olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 50 x 1/1= 50 mm olmalıdır. 

 

 Küçültme ölçeği: Büyük parçaların küçültülerek çizildiği ölçek çeşididir. Ölçek 

1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50…diye belirtilir.  

 

Örnek 1: Gerçek ölçüsü 50 mm olan bir çizginin 1/10 ölçekte çizim ölçüsü kaç 

mm olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 50 x 1/10 = 50 / 10 = 5 mm olmalıdır. 

 

Örnek 2: Gerçek yarıçap ölçüsü 80 mm olan bir dairenin 1/20 ölçekte yarıçap 

ölçüsü kaç mm olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 80 x 1/20 = 80 / 20 = 4 mm olmalıdır. 

 

Örnek 3: Gerçek ölçüsü 100 mm olan bir çizginin 1/50 ölçekte ölçüsü kaç mm 

olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 100 x 1/50 = 100 / 50 =  2 mm olmalıdır. 

 

Örnek 4: Gerçek ölçüsü 100 mm olan bir çizginin 1/2 ölçekte ölçüsü kaç mm 

olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 100 x 1/2 = 100 / 2 =  50 mm olmalıdır. 

 

 Büyültme ölçeği: Küçük parçaların büyültülerek çizildiği ölçek çeşididir. Ölçek 

2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1…diye belirtilir. 

 

Örnek 1: Gerçek ölçüsü 50 mm olan bir çizginin 2/1 ölçekte çizim ölçüsü kaç 

mm olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 50 x 2/1 = 50x2 =  100 mm olmalıdır. 

 

Örnek 2: Gerçek ölçüsü 80 mm olan bir çizginin 10/1 ölçekte çizim ölçüsü kaç 

mm olmalıdır? 

Çözüm: Çizim ölçüsü = 80 x 10/1 = 80x10 = 800 mm olmalıdır. 
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3.3. Ölçülendirme Elemanları ve Ölçülendirme Kuralları 
 

3.3.1 Ölçü Sınır Çizgisi 
 

Sürekli ince düz çizgidir. Çizgi kalınlığı 0,25 mm’dir. Ölçülendirilecek elemana dik 

veya gerektiğinde eğik ancak birbirine paralel olarak çizilmelidir. Ölçü konulacak yüzeylerin 

kenar noktalarından uzatılarak kullanılır (Şekil 3.1). 

 
Şekil 3.1: Ölçü sınır çizgisi 

3.3.2. Ölçü Çizgisi 
 

Sürekli ince çizgidir. Çizgi kalınlığı 0,25 mm’dir. Görünüşten yaklaşık 7-10 mm 

uzaklıkta olmalıdır. Ölçülendirilecek kenara paralel konumda mümkün oldukça birbirini 

kesmez (Şekil 3.2). 

 
Şekil 3.2: Ölçü çizgisi 

 

3.3.3. Ölçü Oku 
 

Uç açısı 15 derece ve ikizkenar üçgen şeklinde olan, ölçü çizgilerini sınırlayan 

ölçülendirme elemanıdır. Ölçü büyüklüğünün nereden nereye kadar olduğunu belirler (Şekil 

3.3). 

 
Şekil 3.3: Ölçü oku 
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3.3.4. Ölçü Rakamları 
 

Ölçü rakamları düzgün ve okunaklı yazılmalıdır. Ölçü çizgisinin tam ortasına ve 0,5 

mm üst tarafına yazılır (Şekil 3.4). 

 
Şekil 3.4: Ölçü rakamı 

 

Görünüşlerin daha kolay okunmasını sağlayacak ölçüler dışındaki tüm ölçülendirmeler, 

görünüşlerin dış tarafında yapılmalıdır. Resimler hangi ölçekle çizilirse çizilsin, üzerine 

parçanın gerçek büyüklüğünü gösteren ölçüler yazılmalıdır. Aşağıda çeşitli parçaların 

ölçülendirilmiş resimleri görülmektedir. Resimleri inceledikten sonra farklı görünüşler çizerek 

ölçülendirebilirsiniz (Şekil 3.5, 3.6). 

 
Şekil 3.5: Ölçülendirilmiş resim 
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Şekil 3.6: Ölçülendirilmiş resim 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıda perspektifi verilen cismin üç görünüşünü 2:1 ölçeğinde çiziniz. Üç görünüş 

üzerinde ölçülendiriniz. 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ölçeğin tanımıdır? 

A) Resim kâğıdına sığacak şekilde yapılan çizimdir. 

B) Teknik resmi çizilen parçanın çizim ölçülerinin gerçek ölçülerine oranıdır. 

C) Parça ölçüleri gerçek ölçülerine göre sürekli küçültülerek yapılan çizimdir. 

D) Parça ölçüleri gerçek ölçülerine göre sürekli büyülterek yapılan çizimdir. 

E) Parça ölçülerinin önden görünüşte büyültülerek diğer görünüşlerinde ise 

küçültülerek yapılan çizimdir. 

 

2. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi standart bir ölçek ifadesi değildir?  

A) 1:1  

B) 2:1  

C) 1:3  

D) 5:1 

E) 1:2  

 

3. Aşağıdaki değerlerden hangisi gerçek büyüklük ölçeğini ifade eder?  

A) 2:1  

B) 1:5  

C) 1:3  

D) 5:1  

E) 1:1 

 

4.  Ölçü çizgileri aşağıdaki çizgilerden hangisi ile çizilmelidir?  

A) Sürekli kalın çizgi  

B) Sürekli ince çizgi  

C) Kesik çizgi  

D) Noktalı kesik çizgi 

E) Eksen çizgisi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçülendirme elemanı değildir?  

A) Ölçü oku  

B) Ölçü rakamı  

C) Ölçü kesit çizgisi  

D) Ölçü sınır çizgisi  

E) Ölçü çizgisi 

 

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–4 
 

 

 

 

TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre perspektif görünüşler 

çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki farklı meslek gruplarından teknik elemanlarla görüşerek 

kullandıkları perspektif yöntemlerini araştırınız. 

 Perspektif konusunda İnternet ve kütüphaneden kaynak taraması yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor ve sunum hâline getirerek arkadaşlarınıza sununuz. 

 

4. PERSPEKTİFLER 
 

4.1. Perspektif Tanımı ve Çeşitleri 
 

Cisimlerin gözün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını 

bir görünüşle ifade etmek için çizilen resimlere perspektif resim denir. Bu tanıma göre 

perspektif, cisimlerin birden fazla yüzeyli olarak tek düzlemde gösterilme şeklidir. 

 

Perspektifler, paralel perspektif (aksonometrik, izometrik, dimetrik, trimetrik ve eğik 

perspektif) ve konik perspektif olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. 

 

Bunlardan paralel perspektif ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır. 
 

4.1.1. Paralel Perspektif 
 

Paralel perspektifi aksonometrik ve eğik perspektif olarak iki ana gruba ayrılabilir. 

Her iki perspektif çeşidinin kullanım amaç ve yerleri farklıdır. 

 

4.1.1.1. Aksonometrik Perspektif 

 

Fotoğrafik bir görünüşün aksine, parçaların düşey kenarlarının olduğu gibi yatay 

kenarlarının da paralel olarak çizilmek suretiyle elde edilen iz düşümlerine aksonometrik 

perspektifler denir. Parçaları birden fazla yüzlü olarak bir düzlem üzerinde çeşitli 

konumlarda göstermek mümkündür. İyi bir anlatım, güzel bir görünüş ve çizim kolaylıkları 

nedenleriyle teknik resimlerde kullanılan aksonometrik çizimler bir takım usullere 

bağlanmıştır. Bunlardan en çok kullanılanları izometrik, dimetrik ve trimetrik çizimlerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1.1.2 İzometrik Perspektif 

 

İzometrik perspektif, bütün kenarlardaki kısalma oranlarının ve perspektif ekseni 

açılarının eşit olduğu bir aksonometrik iz düşümdür. 

 

Bu çizimde, düşey kenarlar ile derinlemesine giden kenarlar. 1:1 oranında alınır. 

Kısalma oranı= a: b: c= 1: 1: 1 (Şekil 4.1) 

 

α= 30° 

β= 30° 

 

 
Şekil 4.1: İzometrik perspektifte kenar açıları 

 

 İzometrik perspektif çizimi 

 

Şekil 4.2'de verilen cismin izometrik çizimine, izometrik eksenlerden başlanır. T cetveli ve 

30°lik gönye yardımıyla yatayla 30°lik açılar yapacak şekilde bir dik iki 30°lik eksenler 

çizilir (Şekil 4.2a). Eksenler üzerine cismin ana boyutları, genişlik, yükseklik ve derinlik 

ölçüleri işaretlenir. Bu noktalardan 1 ve 2 arası genişliği, 1 ve 4 arası ise derinliği, 1 ile 3 

arası ise yüksekliği verir. İşaretlenen bu noktalara paralel doğrular çizilerek dikdörtgen 

prizmanın perspektifi meydana getirilir. Önce prizmanın üst bölümünde 8, 9, 10, 11 ve 12 

işaretlenip bu noktalardan da paralel doğrular çizilir (Şekil 4.2 b). 

 

En son adım da dikdörtgen prizmanın üstünde bu defa 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı 

noktalar işaretlenir (Şekil 4.2 c). Şekildeki fazlalıklar silinip şekil koyulaştırılarak perspektif 

çizimi tamamlanır (Şekil 4. 2 d). 
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Şekil 4.2: İzometrik perspektif çizimi 

Siz de aşağıdaki örnekleri benzer şekilde defterinize çiziniz (Şekil 4.3). 

 
Şekil 4.3: İzometrik perspektif uygulaması 
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 Merkezlerin gösterilmesi 

 

İzometrik perspektif üzerindeki dairelerin merkezleri, eksenler çizilerek belirtilir. 

Daire eksenleri izometrik eksenlere paralel çizilir (Şekil 4.4). Perspektif üzerinde çok sayıda 

daire bulunuyorsa eksenler resmi karışık hâle getirir. Bunun için eksen çizgileri perspektif 

üzerinde gösterilmeyebilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.4: İzometrik perspektifte merkezler 

 

İzometrik perspektifte küpün yüzeylerine dört merkezli elips çizmek için T cetveli ve 

30°x60°lik gönyeden yararlanılır. İzometrik dairelerin çiziminde aşağıdaki adımlar sırayla 

takip edilir. 

 

 Elips merkezleri bulunur (Adım1). 

 Eşkenarın açı köşeleri merkez olmak üzere yatay ve düşey eksenler arasında 

yaylar çizilir (Adım 2). 

 Çizilen yayların uç noktaları ile yay merkezleri (geniş açı köşeleri) birleştirilip  

kesişen noktalar işaretlenir. (Adım 3). 

 Bulunan yeni merkez noktalar ile küçük yaylar da çizilir (Adım 4). 
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Şekil 4.5: İzometrik daire çizimi 

 

Siz de aşağıdaki perspektif uygulamalarını ölçekli kâğıda 1:1 ölçeğinde çiziniz (Her 

birim kare 10 mm’dir.). 
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Şekil 4.6: Perspektif uygulamaları 

 
Şekil 4.7: Perspektif uygulamaları 

4.1.1.3. Dimetrik Perspektif 

 

Bir cismin ana boyut kenarlarından iki tanesini aynı boyda ve açıda görülecek şekilde 

ve üçüncü kenarı ise 1/2 ölçüsünde ve farklı açıda çizilen perspektife dimetrik perspektif 

denir. 
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Çizim kolaylığı bakımından 7° tarafındaki 1:1 ve 42° tarafındaki ölçüsü 1:2 olarak 

alınır (Şekil 4.8 a). Dimetrik perspektif çiziminde 7° ve 42°lik açıların işaretlenmesi için 

Şekil 4.8 b’de görüldüğü gibi dik üçgen bağıntılarından da faydalanılır. 

 

Şekil 4.8 c’de iki görünüşü verilen parçanın kutu konstrüksiyonu metoduyla dimetrik 

perspektif çizimi görülmektedir. Parçanın genişlik ve yükseklik ölçüleri 1:1, derinlik ölçüsü 

1:2 oranında olacak şekilde dikdörtgenler prizmasının dimetrik perspektifi çizilir. Görünüşler 

üzerindeki işlemlerin (kanal ve eğik yüzey) ölçüleri alınarak prizma üzerinde meydana 

getirilir. Perspektif koyulaştırılarak çizim tamamlanır (Şekil 4.8 d). 

 

 
 

 
Şekil 4.8: Dimetrik perspektif çizim aşamaları 

 

Aşağıda üç görünüşleri verilen parçaların dimetrik perspektifini 1:1 ölçeğinde A4 

teknik resim kağıdınıza çiziniz (Her birim kare 10 mm’dir.) (Şekil 4. 9). 

 

 
 

 

 
Şekil 4.9: Dimetrik perspektifi çizilecek üç görünüş uygulamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1. Aşağıda üç görünüşü verilen parçanın izometrik perspektifini 1:1 ölçeğinde çizerek 

ölçülendirmesini yapınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Aşağıda üç görünüşü verilen parçanın izometrik perspektifini 1:1 ölçeğinde çizerek 

ölçülendirmesini yapınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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3. Aşağıda üç görünüşü verilen parçanın izometrik perspektifini 1:1 ölçeğinde çizerek 

ölçülendirmesini yapınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi parçaların üç boyutlu anlatımını tek bir görünüşle ifade eden 

çizimlerdir?  

A) Yardımcı görünüş çizimi  

B) Perspektif çizimi  

C) Kesit görünüş çizimi  

D) Döndürülmüş kesit çizimi 

E) Ara kesit çizimi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi paralel perspektif çeşitlerinden biri değildir?  

A) İzometrik perspektif  

B) Dimetrik perspektif  

C) Konik perspektif 

D) Eğik perspektif  

E) Trimetrik perspektif  

 

3. İzometrik perspektif taban kenarlarının yataya göre açı değerleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiştir?  

A) 7° – 42°  

B) 30° – 30°  

C) 0° – 45°  

D) 30° – 45° 

E) 30° – 15°   

 

4. Perspektif üzerindeki deliklerin elips görünüşünün çizildiği dört merkezli elips (oval) 

çiziminin kullanıldığı perspektif çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Eğik perspektif  

B) Dimetrik perspektif  

C) Konik perspektif  

D) İzometrik perspektif  

E) Trimetrik perspektif 

 

5. İzometrik perspektif çizimlerinde kenar uzunlukları aşağıdaki hangi oranda alınır?  

A) 1/2  

B) 1/3  

C) 2/3 

D) 1/5  

E) 1/1  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

 

TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre kesit görünüş çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evinizde bulunan bir meyveyi (karpuz, kavun, elma, armut, portakal vb.) bıçak 

yardımıyla iki veya dört eşit parçaya bölerek inceleyiniz. 

 Kesit görünüş çizimi konusunda kütüphanelerden, İnternet’ten, makine üretimi 

yapan işletmelerden bilgi alınız. 

 Evinizde boş bir ambalaj kutusunu birleştirme yerlerinden açarak yere seriniz ve 

inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgileri teknik resim çizim ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

5. KESİT GÖRÜNÜŞ 
 

5.1. Kesit Resmin Tanımı 
 

Parçaların iç kısımlarında bulunan delik, oyuk, kanal gibi boşluklar görünmeyen 

kısımlar olduğu için kesik çizgilerle ifade edilir. Kesik çizgilerin çokluğu ise parçaların 

anlaşılmasını zorlaştırır. Parçaların iç kısımlarının kolay yapılır ve anlaşılır olması için kesit 

düzlemleriyle kesiliyormuş gibi düşünülerek çizim yapılır. 

 

Teknik resimde parçaların görünmeyen kısımlarının görünür duruma getirilerek 

çizilmesine kesit alma, bu şekilde elde edilen görünüşlere ise kesit görünüş denir. 

 

 
Şekil 5.1: Kesit görünüşün elde edilmesi 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Parçaların kesitlerinin alınması durumunda okunması, anlaşılması ve ölçülendirmeleri 

kolaylaşır. Şekil 5.1’de kesit görünüşün elde edilişi verilmiştir. Parçanın hayali olarak 

kesildiği düşünülmekte ve iç kısımlarında bulunan delik ve kanalların görünür duruma 

geldiği görülmektedir. Şekil 5.2’de ise parçanın perspektif ve normal görünüşleri teknik 

resim kurallarına göre çizilmiştir. Ancak iç kısımlardaki kanalların ortaya çıkarılması ve 

daha kolay anlaşılabilmesi için parçanın kesiti alınarak kesit görünüşleri yanına çizilmiştir. 

Kesit görünüş çizilirken normal görünüşteki kesik çizgilerin, sürekli çizgi hâline dönüştüğü 

ve kesit düzleminin geçtiği yani kesici ağzının kestiği kısımların ise tarama çizgileri ile 

tarandığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 5.2: Kesit görünüşün teknik resim kurallarına göre çizilmesi 

 

Çizilen görünüşlerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşabilmesi için kurallar ve 

tanımlar standartlaştırılmıştır. TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından Nisan 2003’te TS 

88-40 ISO128-40 numaralı standartlar yayınlanmıştır. 

 

5.2. Kesit Resim Çeşitleri 
 

Cisimlerin hayali bir kesit düzlemi (Şekil 5.1) ile kesildiği (bölündüğü) kabul edilir ve 

kesit düzlemi görünüşler üzerinde çizgi görüntüsü ile elde edilir. Bu çizgiye kesit düzlem 

çizgisi denir. 

 

Kesit düzleminin cismi kesiş konumuna göre kesit çeşitleri şunlardır: 

 

 Tam kesit 

 Yarım kesit 

 Bölgesel (kısmi) kesit 

 Profil kesit 

 Kademeli kesit 

 Döndürülmüş kesit 

 Özel kesitler 



 

 105 

5.2.1. Tam Kesit 
 

Bir cismin veya parçanın tamamının, eksene paralel ve ortasından ikiye bölünüyormuş 

gibi düşünülerek çizildiği görünüşüne tam kesit denir. 

 

Parçanın kesit düzlemi ile tam yarıdan (eksenden) ikiye bölündüğü ve kesit 

düzleminin önündeki parçasının çıkarılıp atıldığı kabul edilir. Kesit düzleminin arkasında 

kalan parçaya göz hizasında bakılarak iç kısımların görünüşü elde edilir. 

 

Bakış doğrultusuna göre ilgili görünüşte kesit düzlemine temas eden yüzeyler taranır. 

Görünüş çıkarma işlemlerinde görünmez (kesik) çizgilerle ifade edilen kısımlar, tam kesit 

alınması ile sürekli kalın çizgilere dönüştürülür (Şekil 5.3). 

 

 
Şekil 5.3: Tam kesit 

5.2.1.1. Kesit Düzlemi Çizgileri 

 

Şekil 5.4’te kesit düzlemi çizgileri gösterilmiştir. Bir resmin üzerinde birkaç kesit 

görünüş bulunabilir. Be kesitlerin nereye ait olduğunu belirtmek için kesit düzlemi çizgisinin 

uçlarına büyük harfler yazılır. 

 

Çizilen kesit görünüşün uygun bir yerine AA – Kesiti, BB – Kesiti şeklinde 

görünüşün hangi kesit düzlemine ait olduğu yazılır. 

 

Kesit düzleminin nereden geçtiği kolaylıkla anlaşılabiliyorsa kesit düzlemi çizgisi 

resim üzerinde gösterilmez. 
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Şekil 5.4: Kesit düzlemi çizgisi 

5.2.1.2. Tarama Çizgileri 

 

Kesit düzlemi ile kesilen yüzeyler, eşit aralıklarla ve genellikle 450 açıda ince 

çizgilerle (resimde kullanılan sürekli kalın çizgilerin yarısı kalınlığında) taranır. Bazı 

durumlarda bu açı 300 veya 600 olabilir. Tarama çizgilerinin aralıkları taranan yüzeyin 

genişliğine ve resmin büyüklüğüne göre ayarlanır. Normal aralık 2-3 mm’dir. Küçük 

parçalarda aralık 0,75 mm’ye kadar daraltılabildiği gibi büyük parçalarda 5 mm’ye kadar 

genişletilebilir. 

 

Çizgi aralıkları çizimi yapan teknik ressam tarafından belirlenir. Tarama aralıkları 

ölçülmez, gözle kontrol edilir. Göze hoş gelen bir aralık tercih edilmelidir. Tarama çizgileri 

eşit aralıkta ve kalınlıkta olmalıdır. 

 

Birbirleri ile temas hâlindeki iki parça taranırken aksi yönlerde tarama çizgileri 

kullanılır ve ana çizgi üzerinde aynı yerde birleşmemelerine dikkat edilir. Aynı bölgede 

üçüncü bir parça varsa bu parça için tarama aralıkları sıklaştırılır (Şekil 5.5) 

 

Bir cismin üç görünüşünde ayrı kesit görünüşler varsa bütün görünüşlerdeki taramalar 

aynı yönde çizilir. 

 

Büyük parçalarda kesit yüzeyi çok büyük olduğu için yalnız ana çizgilerin çevreleri 

taranır. 

 

Saç levha, putrel, köşebent, conta ve yatak metallerinin kesit yüzeyleri tarama için çok 

dar olduğundan bu yüzeyler siyaha boyanır ve parçalar arasında boşluk bırakılır. 

 
Şekil 5.5: Tarama çizgileri 
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5.2.2 Yarım Kesit 
 

Birbirine dikey iki kesit düzlemi ile cismin dörtte birinin kesilip atıldığı kabul edilerek 

çizilen kesit görünüşe yarım kesit denir. Yarım kesit simetrik parçalarda uygulanır. Kesit 

görünüşün yarısı parçanın iç kısmını, diğer yarısı da dış kısmını gösterir. 

 

Yarım kesitte her iki tarafta kalan görünmeyen kenar çizgileri çizilmez. Ölçülendirme 

açısından gerekli olursa kesilmeyen bölümlerde kesik çizgi kullanılabilir. 

 

Kesit düzlemi çizgisinin bakış doğrultusuna dik olan tarafının ucuna ok konurken 

diğer ucuna ok konulmaz. Bakış doğrultusundaki kesit düzlemi kesilmiş görünüşte eksen 

çizgisi olarak kabul edilir (Şekil 5.6) 

 

 
Şekil 5.6: Yarım kesit 

5.2.3. Kısmî Kesit 
 

Tam veya yarım kesitlerin alınamadığı veya gerek duyulmadığı durumlarda, parçanın 

görünmesi istenen bölümünden bir kısmının koparılıp atıldığı kabul edilerek çizilen 

resimlerdir. Böyle görünüşlere kısmi kesit denir. Resimlerde koparılarak atıldığı kabul edilen 

kısmın etrafı serbest elle veya yardımcı çizgiyle sınırlandırılarak iç kısımları taranır. Kısmî 

kesitler ikiye ayrılır: 

 

5.2.3.1. Koparılmış Kısmi Kesit 

 

Kesit olarak gösterilmesi istenen kısmın koparılmasıyla elde edilir. Resim üzerinde 

koparma işlemi genellikle serbest el çizgisiyle gösterildiğinden kesit düzlemi belirtilmez. 
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Şekil 5.7’de bir milin önden görünüşünde açıklanması istenen mil kanallarının 

koparılmış kısımlarına ait kesit görünüşleri görülmektedir. 

 

 
Şekil 5.7: Koparılmış kısmi kesit 

 

5.2.3.2. Bölgesel Kısmî Kesit 

 

Ait olduğu görünüş göz önüne alınmadan sadece bir bölgenin kesit olarak gösterildiği 

kısmî kesit çeşididir. Kesit yüzeylerinin tamamı çizilmediği için sınırlama çizgileri 

belirtilmez. Şekil 5.8’de burç üzerindeki yağlama deliğinin bölgesel kesiti büyütülerek 

çizilmiştir. 

 

 
Şekil 5.8: Bölgesel kısmi kesit 
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5.2.4. Profil Kesit 
 

Uzunluğu kesitine göre fazla olan parçaların (mil, profil demir, destek, takviye kanadı 

vb.) ana eksenine veya uzun yüzeyine dik olarak kesilmesiyle profilini gösteren kesitin elde 

edilmesine profil kesit denir. İki çeşit profil kesit vardır. 

 

5.2.4.1. Yerinde Döndürülmüş Profil Kesit 

 

Parçanın eksenine dik kesilip 90º dik döndürülerek temel görünüşün bulunduğu yerde 

çizilen kesit görünüşlerdir. Şekil 5.9’da yerinde döndürülmüş profil kesitlere ait örnek 

verilmiştir. Parçanın üzerine çizilen bu kesitler ince çizgilerle çizilip taranmalıdır. 

 
Şekil 5.9: Yerinde döndürülmüş profil kesit 

 

5.2.4.2. Taşınmış Profil Kesit 

 

Uzunluğu kesitine göre fazla olan parçaların (mil, profil demir, destek, takviye kanadı 

vb.) ana eksenine veya uzun yüzeyine dik olarak kesilip profil kesitini uygun bir yere 

taşıyarak çizmeye taşınmış profil kesit denir. 

 

Şekil 5.10’da bir milin kanallı kısmından profil kesit alınmış ve yan tarafına kesit 

görünüşü çizilmiştir. Kesit düzlemi çizgisi, kesit alınan parçanın profil kısma şekilde 

görüldüğü gibi çizilmelidir. 
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Şekil 5.10: Taşınmış profil kesit 

 

5.2.5. Kademeli Kesit 
 

Bir parçadaki aynı eksen üzerinde bulunmayan bölümlerin bir görünüş üzerinde 

toplanarak çizilebilmesi için kesit düzleminin parça üzerinde kıvrılarak (kademe yaparak) 

geçtiği kabul edilerek çizilen resimlerdir. 

 

Kesit düzlemi çizgisinin uçları ve kıvrılma noktaları kalın dolu çizgi ile belirlenerek 

uçlarına harfler konur. Ayrıca çizilen kesitin yanına da hangi kesite ait olduğunu belirleyen 

yazı (AA – Kesiti gibi) yazılır. Kademe yapan köşe noktaları kesit görünüşte gösterilmez ve 

bütün yüzeyde tarama devam eder (Şekil 5.11) 
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Şekil 5.11: Kademeli kesit 

5.3. Açınımlar 
 

5.3.1. Tanımı ve Çeşitleri 
 

Sac ve benzeri malzemeden kıvrılarak imal edilecek olan cisimleri üretirken cismi 

meydana getiren yüzeylerin tamamının gerçek büyüklüğünün levha (sac, karton vb.) üzerine 

çizilmiş hâline açınım denir. Açınım levha üzerine çizildikten sonra levha katlama 

kenarlarından bükülerek cismin biçimi verilir. 

 

Cismin biçimine ve uygulanan açınım metoduna göre açınımlar üç grupta toplanır. 

 

 Paralel doğru açınımları: Prizmalar ve silindirler için uygulanır. 

 Bir noktada kesişen doğru açınımları: Piramitler ve koniler için uygulanır. 

 Üçgenlere ayırma ile yapılan açınımlar: Dönel veya bileşik yüzeylerin 

meydana getirdikleri cisimler için uygulanır. 
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5.4. Paralel Doğru Açınımları 
 

5.4.1. Dikdörtgen Prizmanın Açınımı 
 

Şekil 5.12’de bir dikdörtgen prizmanın görünüşleri ve 5.13’te açınımı görülmektedir. 

Görünüşlerde bütün kenarlar ve yüzeyler gerçek büyüklüktedir. Açınım için yan yüzeyler bir 

ayrıttan ayrılarak düz bir yüzeye birbiri ardına serilir. Taban yüzeyin sınır çizgileri açıldığı 

zaman düz bir doğru olur. Bu doğru açınım serme doğrusu olarak kullanılır. Alt ve üst 

yüzeyler gerekli kısımlara eklenerek açınım tamamlanır. 

 
Şekil 5.12: Dikdörtgen prizmanın perspektif ve görünüşleri 
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Şekil 5.13: Dikdörtgen prizmanın açınımı 

5.4.2. Silindirin Açınımı 
 

Bir silindirin yanal yüzeyinin açınımı, genişliği silindirin yüksekliğine, uzunluğu 

silindirin taban çevresine (π.d) eşit olan bir dikdörtgendir. Daire olan alt ve üst yüzeyler bu 

dikdörtgene eklenerek silindirin açınımı tamamlanır. Silindirin görünüşleri ve açınımı Şekil 

5.14 ve 5.15’te verilmiştir. 
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Şekil 5.14: Silindirin perspektif ve görünüşleri 

 

 
Şekil 5.15: Silindirin açınımı 

 



 

 115 

5.5. Gemi Genel Planı Çizimi 
 

5.5.1. Makine Dairesi Yerleşimi Çizimi 
 

Ana makine sevk sistemleri, dümen, jeneratörler, kazanların yerleri tespit edildikten 

sonra egzoz borularının yerlerini ve havalandırma kanallarını yerleri tespit edilir. Bu 

makinelerin yerleşeceği altlıkların (foundation) yapılması zorunludur. 

 

Makine dairesine konulacak donatımlar önceden belirlenir. Makine dairesi içine 

yerleştirilecek donatımın çizimleri ve klâs kuralları öncelikli belirlenmelidir. 

 

Makine dairesi aranjmanları yapılırken vardiya mühendislerinin çalışma şartları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bütün donatımlar mümkün olduğunca rahat ulaşabilir ve sökme 

takma işlemlerinin kolaylıkla yapabilir düzeyde olmalıdır. Donatımların çevresinde gerekli 

servis alanları bırakılmalıdır. Sonuç olarak rahat dolaşım ve kontrol alanlarını sağlanması 

zorunludur. 

 

Yerleştirme işleminde, ana makine kaidesinin yeri ve yürüme platformunun yüksekliği 

dikkate alınır. Genellikle, yürüme platformu, ana makine bağlantı cıvatalarının hizasından 

gerçekleştirilir. Pompalar da bu yürüme yoluna göre yerleştirilir. Yürüme platformunun 

konumu önemlidir. Bunun nedeni panyonların (yürüme yolunun) alt kısmında çok çeşitli 

boruların bulunmasıdır. Yürüme platformunun yüksekliği, konumu ayarlanmalı ve belli bir 

seviyede tutulmalıdır. Üst katlara yürüme platformu yapmaya gerek yoktur. Üst katlardan 

güverte geçmektedir. Gerektiğin de yürüme platformları dümen dairesi odasına ve separatör 

odasına da yapılabilir (Şekil 5.16). 
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Ana makine foundation’ı  
Şekil 5.16: Makine dairesi batok görünüşü  
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5.6. Güverte Teçhiz ve Donanımı Çizimi 
 

5.6.1. Demirleme Araçları 
 

5.6.1.1. Irgat 

 

Irgat, geminin demirini denize funda etmek, tekrar gemiye almak ve halat 

manevraları yapmak için baş üstünde bulunan makinedir. Gemilerde köprü üstü, makine 

dairesi, dümen, pervane gibi en önemli yerler ve elemanlardan sonra muhakkak ırgat ya da 

demir ırgatı denilen makine gelir. Demir ırgatlı gemilerin demir yerinde, demirledikleri 

yerlerde tutunabilmeleri, durabilmeleri için denize attıkları demirlerin denize atılmalarında 

ve sonra gemiye alınmalarında kullanılır. Demir ırgatı ayrıca fener ya da palamar babaları 

denilen kısımları ile de baş tarafta yapılacak halat alışverişlerini de yapar. Baş üstünde 

bulunan locaların (deliklerden) ikisinden gelen zincirler ırgatın kavelatasından geçerek 

zincirliğe iner. Zincirin girdiği bu yere güverte locası ya da zincir manikası denilir. 

 

Zincir burada zincirliğe iner. Irgatın akış hareketi kastanyola denilen fren tertibatı ile 

sağlanır. Kastanyola boşaltıldığı zaman, kavelata da boşta ise zincir demirin ağırlığı ile hızla 

denize akar. Bu akışı yavaşlatmak isteyince kastanyola sıkılarak akış durumu ayarlanır. 

 

Irgatın her iki ucunda bulunan ve fener ya da palamar babaları denilen tamburların 

hareketi ile halatların içeri ya da boşunun alınması sağlanır. Bu hareketi sağlayabilmek için 

kavelata makineden ayrılır ırgat makinesi yalnız palamar babalarına hareket sağlar. Irgat 

hareketin, elektrik, hidrolik, motor, stim gibi güç kaynaklarından alarak çalışır. Hızlı ya da 

yavaş çalıştırmak için ayarları vardır. Irgat, ancak kullanmasını bilenler tarafından 

kullanılmalıdır. Bir kural olarak ırgat daima güverte lostromosu tarafından kullanılır. Ancak 

güverte lostromosunun yokluğunda ırgatı diğer gemi adamları (usta gemiciler) da 

kullanabilmelidir. Irgat ile zincir (demir zinciri), halat gemiye alındığında buna vira etmek 

denilir. Demir zinciri ya da halat ırgat ile dışarı verilirse ırgatın bu çalışmasına hayboci 

denilir. Irgat her zaman çok iyi çalışır durumda olmalıdır. Bakım tutumu güverte personeli 

ile birlikte, makine personeli tarafından yapılır (Fotoğraf 5.1, 5.2) 
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Fotoğraf 5.1: Irgat kısımları 

 

 
Fotoğraf 5.2: Irgat kısımları 
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Şekil 5.17: Irgat güverte yerleşimi 
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Şekil 5.18: Irgat montaj resmi ve ölçüleri 
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5.6.1.2. Demir Zincir Boşaltma Elemanları (Kaplumbağa, Domuztırnağı vb.) 

 

Baş üstünde ırgattan başka birçok yardımcı önemli parçalar vardır. Bunların başında 

yine ırgatla ve demir zinciri ile ilgili kaplumbağa gibi zincir boşaltmakta yani tutmakta 

kullanılan parçalar gelir. Demirler yerinde bulundukları sırada yani seyirde, özellikle fırtınalı 

havalarda, çok iyi neta edilmeleri yani tehlikelere, dalgalara ya da geminin baş kıç ya da 

yalpa vurmalarında vuku bulacak sarsıntılara karşı yerlerinde sağlamlaştırılmaları, deniz 

tertibi (denizden, dalgadan etkilenmeyecek şekilde) bağlanmaları gereklidir. Bu nedenle 

demir locası ile güverte zincirlik locası arasında kalan zincir, kaplumbağa gibi aletlerle iyice 

bağlanır ve varsa loca kapakları yerlerine sürülerek demirler sağlama alınır. Bunlar 

yapılmadığı takdirde yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı demirler zincirlerinden koparak 

denize düşer. 

 
Fotoğraf 5.3: Demir zincir boşaltma elemanı 

 

5.6.2. Bağlama Araç ve Gereçleri 
 

5.6.2.1. Babalar 

 

Halat ve tel bağlamak için gemi güvertesine bağlı demir sütunlarıdır. Tekneyi rıhtıma 

veya başka bir tekneye bağlamak için genellikle babalardan yararlanılır. Mukavemet 

hesapları belirlenen çekme gücüne dayanabilmesi prensibine göre yapılır. Konstrüksiyonu 

sac levhalardan içi boş olarak yapılır. Baba başları döküm de olabilir. Baş üstü resmini 

gösteren Şekil 2.1’e bakıldığı zaman orada bazı demir silindirler görülür ki bunlara baba 

denilir. 
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Şekil 5.19: Baba 

Halatların bağlanmasında kullanılan babalar geminin her yerinde özellikle baş ve kıç 

üstlerinde ve geminin ortalarında bol miktarda görülür (Fotoğraf 5.4) 

 

 
Fotoğraf 5.4: Babanın güverte üzerindeki yerleşimi 

 

Yerleri belirlenmiş olup özel durumlarda değişik yerlere de konulabilir. Bu kuvvetli, 

sağlam silindirler gemilerin bir yere bağlanmasında ya da çekilmesinde her zaman kullanılan 

parçalar olup halatlar bunlar üzerine sarılarak bağlanır. Gemilerde daima çift hâlinde 

bulunan babalar, rıhtımlarda tek silindir halinde, özel yapılmış şekilde bulunur. 

 

Yerlerine çok sağlam bir şekilde yerleştirilen babalar üzerlerine volta edilen halatların 

bindirdiği kuvvete dayanmalı ve her ne şekilde olursa olsun halatlar üstlerinden sıyrılarak 

çıkıp gitmemelidir. Bu nedenle babalar özel yapılara sahiptir. 

 

Halatları babalara volta edebilmek için ırgatın feneri ile iyice boşu alındıktan sonra 

bosalanır ve halat ırgat fenerinden alınarak babaya volta edilir. Bitkisel halatlar, bitkisel bosa 

ile naylon halatlar, naylon bosa ile çelik tel halatlar zincirle bosalanır. 
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Babaların çizimleri 

 
Şekil 5.20: Güverte halat bağlama elemanı 
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5.7. Güverte Yükleme ve Boşaltma Elemanları Çizimi 
 

Güverte yükleme ve boşaltma elemanları çizim bilgileri şöyledir. 

 

5.7.1. Kreyn 
 

Gemilerde tek direkli olarak çalışan, ucundaki kancalar yardımıyla her türlü yükü 

yüklemeye veya boşaltmaya yarayan sistemlere kreyn denir. 

 

Gemi kreynleri, genellikle yük yolunun aynı yatay düzlem içinde kalmasını 

sağlayacak çalışma özelliklerine sahiptir. Kreyn kolu, kanca maksimum yarıçaptan minimum 

çalışma yarıçapına gelecek şekilde dikilirken ya da bu işlemin tersi olurken, yükün izlediği 

yol, başlangıçta bulunduğu yatay düzlem içinde kalmaktadır. 

 

 
Şekil 5.21: Kreyn çizimi   Fotoğraf 5.5: Kreyn 

 

 
Şekil 5.22: Konteynır köprülü kreynleri 
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Şekil 5.23: Tek direkli kreyn planı 

 

F

E

 
Şekil 5.24: İğnecikli dümen montajı 
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Fotoğraf 5.6: Yarı balanslı dümen  Şekil 5.25: Yarı balanslı dümen 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1. Aşağıda ön görünüşü ve kesit ekseni verilen parçanın kademeli kesitini alınız. 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Aşağıda yan ve üst görünüşü ile kesit ekseni verilen şeklin ön görünüşünü 

tamamlayarak tam kesitini alınız. 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

Kontrol   
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3. Aşağıda perspektifi ve görünüşleri verilen dikdörtgen prizmanın açınımını çiziniz. 

Ölçüler: 

a = 20 mm 

b = 35 mm 

h = 50 mm  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizen  Ölçek Konu: 
 

Sınıf-No.  

 Tarih  Resim-Ödev Numarası 

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

 

1. Görünüşleri çizilen parçanın iç kısımlarındaki delik, kanal vb. işlemleri daha kolay ve net 

olarak anlatan görünüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ön görünüş  

B) Döndürülmüş görünüş  

C) Üst görünüş 

D) Alın görünüş 

E) Kesit görünüş  

 

2. Kesit görünüşlerde, cismi hayali olarak kesip ayırdığı varsayılan düzlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Alın iz düşüm düzlemi 

B) Profil iz düşüm düzlemi 

C) Kesit düzlemi 

D) Yardımcı iz düşüm düzlemi 

E) Yatay iz düşüm düzlemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kesit görünüş çeşidi değildir? 

A) Tam kesit 

B) Kademeli kesit 

C) Kısmi kesit 

D) İz düşüm kesiti 

E) Bölgesel kesit 

 

4. Yandaki şekilde alınan kesit görünüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Taşınmış profil kesit 

B) Yerinde döndürülmüş profil kesit 

C) Bölgesel kısmi kesit 

D) Yarım kesit 

E) Tam kesit 

 

5. Kesit görünüşte kesilen yüzeyleri belirtmek amacıyla kullanılan standart tarama 

çizgilerinin açısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 15° 

B) 30° 

C) 45° 

D) 60° 

E) 750 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
1. İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını A4 kâğıdına serbest elle 7 mm yüksekliğinde B Tipi 

Eğik Standart Yazı’yla yazınız. 

 

2. Aşağıdaki şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki teknik resim temel çizgilerini, 

çizim takımlarıyla A4 kâğıdına çiziniz. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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3. Aşağıdaki şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki geometrik şekilleri, çizim 

takımlarıyla A4 kâğıdına çiziniz. 
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4. Aşağıda üç görünüşü verilen şeklin izometrik perspektifini 1:1 ölçekte A4 teknik resim 

kağıdına çizerek ölçülendiriniz. 

 
 

Öğretmen tarafından verilen yazı ve rakamlar konusuna ait uygulama faaliyetlerini 

aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart kâğıdı resim 

masasına bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giymelisiniz. 

 İş güvenliği tedbirlerini göz önünde bulundurmalısınız. 

 Çizim ortamınızı kontrol edip hazır hâle getirmelisiniz. 

 Çizim araçlarınızı ve çizim kâğıdınızı hazırlamalısınız. 

 Bant kullanarak T cetveli yardımıyla kâğıdınızı 

masaya sabitlemelisiniz. 

 Yazı ve rakamları 

standartlara uygun olarak 

yazınız. 

 Teknik resimde kullanılan standart yazı ve rakamları 

materyalin bilgi sayfalarından belirleyebilirsiniz. 

 Çizim araçlarını 

kurallarına göre 

kullanınız. 

 Teknik resimde kullanılan çizim araçlarını temin 

etmelisiniz. 

 Kalem ucu sertliğini, yapacağınız çalışmaya göre 

belirleyebilirsiniz. 

 Doğruları metoduna göre 

çiziniz. 

 Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitlerini ve çizim 

metotlarını tanımalısınız. 

 Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz. Bu materyalim bilgi 

sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

 Temizlik ile ilgili kuralları ihmal etmeyiniz, 

çalışmanıza uygun silgi kullanmalısınız. 
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Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? 

A) Kurşun kalem 

B) 2B kurşun kalem 

C) Versatil kalem 

D) Rapido kalem 

E) Tükenmez kalem 

 

2. 30°x600lik gönye ile çizilemeyen açı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 450 

B) 300  

C) 900 

D) 600 

E) 1200 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yazıda kurşun kalemin orta sertlikte kullanılmasının 

nedenidir? 

A) Kâğıda zarar verdiği için 

B) Silindiğinde iz bıraktığı için 

C) Kalem ucu az aşındığı için 

D) Yazıların net olması için 

E) Kazınabildiği için 

 

4. Pergelle çizim yaparken pergel ayaklarının durumu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) İğne ucu çizim ucundan çok uzun olmalıdır. 

B) İğne ucu ile çizim ucu aynı boyda olmalıdır. 

C) İğne ucunun durumuna göre resim kâğıdı döndürülerek çizim yapılmalıdır. 

D) Çizim ucu iğne ucundan uzun olmalıdır. 

E) İğne ucu küt olmalıdır. 

 

5. Teknik resimde kullanılan kalem sertlik dereceleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1B/2B - 1B/5B 

B) 1H/H4 - 1H/H7 

C) 1H/7H - 1B/7B 

D) 1H/2H - 1B/2B 

E) 1H - 7B 

 

6. Daire çizmek için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elle daire çizimi 

B) Cetvelle çizim 

C) 300-600 gönye ile çizim 

D) 450lik gönye ile çizim 

E) Pergelle çizim 
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7. A0 resim kâğıdının alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1 m2 

B) 0.5 m2 

C) 1.41 m2 

D) 2.1 m2 

E) 0.41 m2 

 

8. A4 resim kâğıdının ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 597x841mm 

B) 350x250 mm 

C) 841x1189 mm 

D) 297x210 mm 

E) 200x400 mm 

 

9. Bir resim kâğıdında çizilmiş olan şeklin bütün bilgilerinin yazıldığı yer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Resim alanı 

B) Antet 

C) Kenar bilgileri 

D) Plan alanı 

E) Kitabe 

 

10. Dosya payı olarak kâğıdın sol tarafında bırakılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30 mm 

B) 20 mm 

C) 15 mm 

D) 25 mm 

E) 10 mm 

 

11. Büyük olan resim kâğıtları katlanarak aşağıdaki hangi boyuta getirilir? 

A) A0 

B) A2 

C) A3 

D) A4 

E) A5 

 

12. Teknik resimde kullanılan en küçük kâğıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) A4 

B) A3 

C) A5 

D) A0 

E) A2 
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13. Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? 

A) Kılavuz çizgilerinde 

B) Ölçü çizgilerinde 

C) Görünen kenarlarda 

D) Tolerans çizgilerinde 

E) Taramalarda 

 

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu belirlemede etkili bir rol oynar? 

A) Resmin büyüklüğü 

B) Kalemin büyüklüğü 

C) Masanın büyüklüğü 

D) Gönyenin büyüklüğü 

E) Yazı tahtasının büyüklüğü 

 

15. Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvel aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İletki 

B) Ölçek cetveli 

C) Pistole 

D) Gönye 

E) Açıölçer 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş yönünü belirtir? 

A) Sağdan sola doğru 

B) Çapraz 

C) Aşağıdan yukarıya doğru 

D) Yukarıdan aşağıya doğru 

E) Soldan sağa doğru 

 

17. Standart dar çizginin genişliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0.15 

B) 0.1 

C) 0.2 

D) 0.25 

E) 1.5 

 

18. Kesik dar çizginin kullanıldığı yerler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Görünmeyen kenar ve çevrelerin gösterilmesinde 

B) Simetri eksenlerinin gösterilmesinde 

C) Dönen ve hayali parçaların gösterilmesinde 

D) Görünen çevrelerin gösterilmesinde 

E) Görünen kenarların gösterilmesinde 
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19. Standart yazı yazmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güzel yazı gösterme 

B) Başkalarının yazıyı beğenmesi için yazma 

C) Seri olarak yazma 

D) Teknik resim ve dünya standardına uymak için yazma 

E) Kolay ve seri olarak yazma 

 

20. Eğik yazının yatayla yaptığı açının derecesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 600 

B) 800 

C) 750 

D) 700 

E) 150 

 

 

 

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 bireysel öğrenme materyaline geçmek için 

öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 C 

4 E 

5 A 

6 B 

7 E 

  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 
Uygulama 1 

 
Uygulama 2 

 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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Uygulama 3 

 
Uygulama 4 

 

 
Uygulama 5 

 
Uygulama 6 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 B 

5 C 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 
Uygulama 1 

 
Uygulama 2 

 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 D 

5 E 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 5’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 
 

1 E 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

6 E 

7 A 

8 D 

9 B 

10 B 

11 D 

12 C 

13 C 

14 A 

15 C 

16 E 

17 D 

18 A 

19 D 

20 C 
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