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AÇIKLAMALAR 

ALAN Makine Teknolojisi  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Geometrik Çizimler  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye; TS EN ISO standartları ve teknik resim 

kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla 

yazı yazma, çizgi çizme ve geometrik şekiller çizme ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Teknik resim kurallarına ve TS ISO EN standartlarına 

uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazabileceksiniz. 

2. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve 

çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapabileceksiniz. 

3. Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim 

çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik resim çizim ortamı 

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. 

Öğretmen Bireysel öğrenme materyali sonunda ölçme 

aracı  (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk 

doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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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 eserler anlatılarak, 

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

yardımıyla ifade edilebilir. Bu sebeple 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 millî ve milletlerarası normlara uygun olarak kullanılması gerekir. 

Hangi tip çizginin, yazı ve rakamın nerede kullanılacağına doğru karar verilerek çizilecek 

resmin anlaşılır olması ve doğru bilgileri anlatması sağlanmalıdır. 

 

Bu bireysel öğrenme materyali 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. Teknik resim imalatın dili ve 

temelidir. Çok çalışmak ve ileri teknolojiye sahip olmaya mecburuz. 

 

Mustafa Kemal'in, 6 Mart 1922’de Birinci TBMM’deki konuşması bu 

mecburiyetimizi net bir biçimde açıklamaktadır. “Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka 

Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım 

zihniyetler belirdi. Hâlbuki hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin 

planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!” 

 

Sahip çıkarak çok çalışmak mecburiyetimiz vardır. 

 

Unutmayın ki araştıran, yeniliklere açık olan ve kendini geliştiren kişiler her yerde 

“aranan eleman” olmaktadır. Bu elemanlara sahip milletler de, büyük devlet olmaktadır. 

 

 

 

 

GİRİŞ 



 

 

 

 

 

 

 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Teknik resim kurallarına ve TS ISO EN standartlarına uygun olarak eğik ve dik 

standart yazı yazabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Teknik resmin endüstrideki yerini ve önemini öğretmeninizin rehberliğinde 

araştırarak bilgi toplayınız. Topladığınız bilgi ve belgeleri sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Teknik resmin endüstride hangi dallarda kullanıldığını araştırınız. Topladığınız 

bilgi ve belgeleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. YAZI VE RAKAM 
 

1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı 
 

Teknik resim, üretilmek 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 milletlerarası 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 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

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 ile 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) 

 

 



 

 

Fotoğraf 1.2: T Cetveli 

Şekil 1.1’de T cetvelinin masaya yerleştirilmesi, tutulması ve gönye yardımıyla çizgi 

çizme işlemi görülmektedir. 

 

Şekil 1.1:  T Cetvelin kullanımı 

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. 

 

Fotoğraf 1.3: Standart gönyeler 



 

Gönyenin 45° ve 30°x60° olarak iki türü vardır. Ahşap, saydam ve çeşitli renklerde 

yarı saydam plastik malzemelerden yapılır. Çeşitli boyları bulunur (Resim 1.3). Bu 

gönyelerin birlikte kullanılmasıyla 15° ve katları açılardaki eğik çizgileri çizmek 

mümkündür (Şekil 1.2). 

 

Şekil 1.2:  Gönyelerle elde edilebilen açılar 

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

ölçülmesi amacıyla kullanılır (Fotoğraf 1.4).  

 

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) 

 

 

 



 

 

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). 

 

Fotoğraf 1.6: Ölçek cetveli 

1.2.2.5. Eğri Cetveli (Pistole) 
 

Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin düzgün olarak çizilmesinde kullanılan 

cetvellerdir (Fotoğraf 1.7) 

 

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). 

 

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 malzemelerden yapılır (Fotoğraf 1.9). 

 

Fotoğraf 1.9: Pergel takımı 

Büyük çaplı daireleri çizmek için, pergel ayağının kaymaması sağlanmalıdır. Bu 

amaçla; pergel ayaklarının uçları, birbirine paralel olarak ayarlanır. Ayrıca çizgilerin temiz 

ve net olması için pergel uçlarını da sıklıkla sivriltmek lazımdır.( Şekil 1.3) 

 



 

 

Şekil 1.3: Pergel ucunun ayarlanması 

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 takma uçlu (versatil) olmak üzere iki tür kalem 

kullanılır. Bu kalemlerin 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. 

 

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. Fotoğraf 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 çok az eğimli 

tutulmalıdır. Yatay çizgilerin çizilmesi sırasında kalemin nasıl tutulacağı ve yatayla yaptığı 

açı Şekil 1.4’de görülmektedir. 

 



 

 

Şekil 1.4: Kurşun kalemin (yatay çizgilerde) kullanımı 

Dikey çizgilerin çizilmesinde kalemin tutulması, yatayla yaptığı açı, çekme yönü ve 

kendi ekseni etrafında döndürülmesi Şekil 1.5’te görülmektedir. 

 

Şekil 1.5: Kurşun kalemin (düşey çizgilerde) kullanımı 

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. 

 

1.2.6. Silgiler 
 

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

Kurşun kalemle yapılan çizimlerin temizlenmesinde yumuşak silgiler tercih edilir. Aydınger, 

resim kâğıdı veya çizim folyoları üzerindeki mürekkeple yapılan çizimlerin temizlenmesinde 

sert plastik silgiler 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 (gr/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 m² dir. 

 

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

A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 formaları bulunur. 

 

Şekil 1.6’da formaların nasıl elde edildiği ve ölçüleri verilmektedir. Bu ölçüler 

kesilmiş tabaka ölçüleridir. 

 

 

STANDART KÂĞIT ÖLÇÜLERİ 

A0 841x1189 

A1 594x841 

A2 420x594 

A3 297x420 

A4 210x297 

A5 148x210 

A6 105x148 

Şekil 1.6: 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. TS 10847’ye göre standart hâle getirilen katlama şekilleri aşağıda gösterilmiştir 

(Şekil 1.7). 

 

Şekil 1.7: Resim kâğıtlarının katlanması 

 

 



 

1.2.7.2. Yazı Alanı (Antet) 
 

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

çizelgelere yazılır.  

 

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

bitişik olarak çizilir. Yazı alanları TS 6700 ve 7015’ye göre standartlaştırılmıştır. TSE 

tarafından tavsiye edilmiş bazı antet örnekleri Şekil 1.8’de görülmektedir. 

 

Şekil 1.8: Standart yazı alanları 



 

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. Makine, elektrik ve benzeri teknik resimlerde veya projelerde ise 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. 

 

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 1.9). 

 

Şekil 1.9: Yazının boyutlandırılması 



 

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 

 

 



 

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 1.10). 

 

Şekil 1.10: Yazı çeşitleri 

Eğik ve dik yazıların özellikleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir (Şekil 1.11, Şekil 

1.12). 

 

Şekil 1.11: A tipi dik standart yazı 

 

Şekil 1.12: A tipi eğik standart yazı 

Şekil 1.13, 1.14 ve 1.15'te harf ve rakamların genişlik oranları, paralel kenar kutu 

biçiminde verilmiştir. Ayrıca harf ve rakamların yazılmasındaki kalem hareketlerinin yönü 

ve sırası belirtilmiştir. Öğrenme aşamasında her harf ve rakam ayrı ayrı incelenerek 

uygulama çalışmaları yapılmalıdır. 



 

 

Şekil1.13: Büyük harflerin yazılması 

 

Şekil 1.14: Küçük harflerin yazılması 



 

 

Şekil 1.15: Rakamların yazılması 

 

 

 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Dağa Kaçan İsa Hikâyesi  

 

Mevlana'nın Mesnevi'sinden de bir bölüm 

 

Diyor ki: "Meryem oğlu İsa bir dağa kaçar idi. Güya aslan onun kanını dökecek idi. 

Birisi arkasından koşup “Hayrola, arkanda kimse yoktur. Kuş gibi ne kaçıyorsun?” dedi. O, 

aceleyle öyle çabuk koşuyordu ki, kendisinin süratinden, sual eyleyene cevap vermedi. 

 

“Allah rızası için bir an dur. Zira senin firarından benim bir müşkülüm vardır. Kimden 

kaçıyorsun? Arkanda ne aslan, ne düşman, ne de başka korku var.” 

 

İsa, “Git, ahmaktan kaçıyorum. Kendimi kurtarıyorum. Bana bağ olma.” dedi. 

O kimse dedi ki, “Sen o peygamber değil misin ki, körler ve sağırlar senden doğrulur ve şifa 

bulur?” 

 

İsa, “Evet.” dedi. 

 

O kimse “Sen o şah değil misin ki bir ölü üzerine okuduğun zaman, av avlamış aslan 

gibi sıçrar, dirilir?” 

 

Isa, “Evet o benim.” 

 

“Çamurdan kuşlar yapan ve uçuran sen değil misin?” 

 

İsa buyurdu, “Ben körler ve sağırlar üzerine okudum, iyi oldu. Taşlı dağ üzerine 

okudum, yarıldı. Ölmüş bir ten üzerine okudum, diri oldu. Ama ahmağın kalbi üzerine 

muhabbetle yüz bin defa okudum, bir çare olmadı. O ahmak katı taş oldu ve o huydan 

dönmedi, kum oldu ki ondan hiç ekin bitmez.” 

 

Ve sonra Mevlana şu öğüdü veriyor: “Ahmaklardan kaç çünkü İsa kaçtı.” 

 

Bana en çok hangi insan tipinden korktuğumu sorarsanız, "Ahmaklardan!" cevabını 

veririm. Çünkü "Ahmak" olanın kavrayışı dardır. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin gerçek çapını 

kavrayamaz. Değerlendirme ölçüleri bozuktur. 

 

 Mesnevi'den geçen bu hikayedeki ahmak üzerine siz nasıl bir yorum yaparsınız? 

 Sizce hepimiz Mevlana'nın öğüdünü dinlemeli miyiz? 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmen tarafından verilecek olan, yazı ve rakamlar konusuna ait uygulama 

faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını A4 kâğıdına, serbest elle 7 mm yüksekliğinde B Tipi 

Eğik Standart Yazıyla yazınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart kâğıdı resim masasına 

bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz.  

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini göz 

önünde bulundurunuz. 

 Çizim ortamınızı kontrol edip hazır hâle 

getiriniz. 

 Çizim araçlarınızı ve çizim kâğıdınızı 

hazırlayınız. 

 Bant kullanarak T cetveli yardımıyla 

kâğıdınızı masaya sabitleyiniz. 

 Yazı ve rakamları standartlara uygun 

olarak yazınız. 

 Teknik resimde kullanılan standart yazı 

ve rakamları bireysel öğrenme 

materyalinin bilgi sayfalarından 

belirleyiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

2. İş önlüğünü giydiniz mi?    

3. Çizim araç gereçleri eksiksiz hazırladınız mı?   

4. Çizim araç gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?   

5. Teknik resmin çizileceği standart kâğıdı, masanın üzerine kurallara 

uygun olarak, yapıştırdınız mı? 
  

6. Yapıştırdığınız kâğıda, kurallara uygun olarak, çerçeve ve antet 

çizdiniz mi? 
  

7. Hazırladığınız A4 kâğıdına 7 mm yüksekliğe göre büyük harf ve 

küçük harf yüksekliğini çizdiniz mi? 
  

8. Metni bu çizgiler yardımıyla yazdınız mı?   

9. Kontrolü bitirdikten sonra kâğıdı resim masasından dikkatlice 

söktünüz mü? 
  

10. İşleri tek başına yapabildiniz mi?   

11. İşi istenen sürede bitirebildiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? 

A) Kurşun kalem 

B) Tükenmez kalem 

C) Versatil kalem 

D) Rapido kalem 

E) Ağaç kalem 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 30°x60°’lik gönye ile çizilebilen açıdır? 

A) 450 

B) 350  

C) 150 

D) 1000 

E) 900 

 

3. Teknik resimde kullanılan kalem sertlik dereceleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2B-5B 

B) H4-H7 

C) 7H-7B 

D) 2H-2B 

E) 2C-2B 

 

4. A0 resim kâğıdının alanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 1 m2 

B) 0.5 m2 

C) 1.41 m2 

D) 1.5 m2 

E) 2.1 m2 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi A4 resim kâğıdının ölçüleridir? 

A) 597x841 

B) 350x250 

C) 841x1189 

D) 297x210  

E) 300x200 

 

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

A) 30 mm 

B) 20 mm 

C) 15 mm 

D) 25 mm 

E) 5 mm 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

7. Büyük olan resim kâğıtları katlanarak hangi boyuta getirilir? 
A) A0 

B) A2 

C) A3 

D) A5 

E) A4 

 

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

A) İletki 

B) Ölçek cetveli 

C) Pistole 

D) Gönye 

E) Pergel 

 

9. Standart yazı yazmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güzel yazı gösterme 

B) Başkalarının yazıyı beğenmesi için yazma 

C) Kolay ve seri olarak yazma 

D) Teknik resim ve dünya standardına uymak için yazma 

E) Gösterişsizlik ve sadelik  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi eğik yazının yatayla yaptığı açıdır?  

A) 600 

B) 800 

C) 900 

D) 700 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi 

çalışmaları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitlerini teknik kitaplardan, internetten 

araştırınız. 

 Çizim araç gereçlerini temin ediniz.  

 Topladığınız bilgileri, materyalleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız ve 

paylaşınız. 

 

2. ÇİZGİ VE ÇEŞİTLERİ 
 

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 bir 

elemandır. 

 

2.1. Çizgi Çeşitleri 
 

Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitleri Tablo 2,1’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 sağlamaktır. 

 

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. 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

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 2.1: Çizgi tipleri ve kullanılma yerleri 

2.2. 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 2.2).  

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 2.2: Çizgi genişliği grupları 

 



 

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 2.1’de 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
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04 Tipi çizgi

111

30°
d : Çizgi genişliği ( dar çizgi)

 

Şekil 2.1: Çizgilerin yaklaşık ölçüleri 

2.3. 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 2.2). 

 

 



 

3-
6

3-
6

3-6

 

Şekil 2.2: Eksen çizgilerinin kesişmesi 

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

yapmamalı ve teğet birleşmelidir (Şekil 2.2). 

 Noktalı uzun kesik çizgilerin ve kesik çizgilerin birleşme noktalarındaki 

durumları ve çizilme örnekleri Şekil 2.3’te görülmektedir. 

 

Şekil 2.3: Çizgilerin kesişmesi ve birleşmeleri 

 Yanlış çizilen çizgilerle doğru çizgilerin karşılaştırılması Şekil 2.4’te 

görülmektedir. 

YANLIŞ DOĞRU

 

Şekil 2.4: Çizgilerin doğru-yanlış karşılaştırması 

 



 

2.4. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler 
 

TS ISO 128-24 standardında çizgilerin teknik resimde gösterilişleri ve kullanılma 

yerleri açıklanmıştır (Şekil 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) Tablo 2.1’deki çizgi numarası, çizgi şekli, 

kullanıldığı yerler ve kullanma yerlerinin çizgilerle ilgili numarası aşağıdaki örneklerde 

görülmektedir. 

 

  

 

Şekil 2.5b: Dar (ince) sürekli çizgiye ait örnek çizimler 

 

 



 

 

 

 

Şekil 2.5a: Dar (ince) sürekli çizgiye ait örnek çizimler 

 

 

 



 

 

Şekil 2.6: Geniş (kalın) sürekli çizgiye ait örnek çizimler 

 

Şekil 2.7: Dar kesik ve geniş kesik çizgiye ait örnek çizimler 

 

 

Şekil 2.8: Dar (ince) ve geniş (kalın) noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler 

 

 



 

 

 

Şekil 2.9: Dar (ince) iki noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler 

 

 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
THK Etimesgut Uçak Fabrikası 1939-1950 

 

Bugün birçok kişi 1924 yılında ilk uçağı yaptığımızdan habersiz, hâlâ ilk Türk uçağını 

yapma derdindedir. Oysa Türk havacılığında 1950 yılına kadar yapılan büyük işler vardır ve 

bu göz yaşartıcı bir tarihtir. THK Etimesgut Uçak Fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikaları, 

1930 ve 1940’lı yıllar esas olarak Türkiye’de havacılığın başladığı yer ve zamandır 

diyebiliriz. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olan genç mühendisler ile 

Yeşilköy ve Kayseri Makinist Mekteplerinde yetişen genç makinistler çalıştıkları Eskişehir 

ve Kayseri Tayyare Fabrikalarında tecrübeli mühendis ve teknisyen kadrolarını 

oluşturmuşlardı. Artık kendi öz kaynaklarıyla uçak yapabilir duruma gelmişlerdi. 

 

1 Kasım 1937 tarihinde TBMM’nin açılışında Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı 

konuşmasında bu öngörüsünü açık olarak işaret etmektedir; “…Bu yıl içinde, denizaltı 

gemilerini memleketimizde yapmayı başardık. Hava Kuvvetlerimiz için yapılmış olan üç 

yıllık program, büyük milletimizin yakın ve şuurlu alakasıyla, şimdiden başarılmış 

sayılabilir. Bundan sonrası için bütün tayyarelerimizin ve motörlerinin memleketimizde 

yapılması ve harp sanayimizin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder...” 

(geliştirilmesi gereklidir). Atatürk, bu yönlendirmeyi yaptığı tarihte Türkiye, 1931 yılında 

yapılan sanayi planı çerçevesinde ve tam bağımsız bir yapı içerisinde gelişmektedir. 

 

1924 yılında yapılmaya başlayan demir yolları 3500 km’yi aşmış, 1931 yılında 

kurulan Sümerbank, 1935 yılında Etibank ile Şeker Fabrikaları ve 1937 yılında temeli atılan 

Karabük Demir-Çelik Fabrikaları ile sanayide dev hamleler atılmıştır. İşte 1937 yılı sonunda 

Atatürk’ün yönlendirmesi artık kendi uçağımızı ve motorunu yapmamız yönündedir. Bu 

çerçevede planlanan Etimesgut Uçak Fabrikası 1939 yılında, Gazi Uçak Motor Fabrikası 

1941 yılında ve Ankara Rüzgâr tüneli1945 yılında, Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim 

Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından toplu olarak planlanmış ve yapılmaya başlanmıştır. 

Müthiş bir planlamadır; uçak fabrikası, uçak motor ve tasarım testleri için rüzgâr tüneli, 

kulağa ne kadar hoş geliyor. 

 

THK–5 Ambulans Uçağı, T.H.K. Uçak Fabrikası, 1946 (Şükrü ER arşivi) 

 1924 yılında uçak yapmamıza rağmen ülkemizde teknik alandaki gelişmelerin 

daha sonraki yıllarda geriye gitmesinin sebepleri neler olabilir? 

 Araba yapmadan uçak yapan başka devlet var mıdır, araştırınız. 

 Ülkemiz yıllarca geri kalmış ülke olarak adlandırılmıştır, bu durumun sebepleri 

nelerdir? 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmen tarafından verilecek olan, 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 giyiniz.  

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini göz 

önünde bulundurunuz. 

 Çizim ortamınızı kontrol edip hazır hâle 

getiriniz. 

 Çizim araçlarınızı ve çizim kâğıdınızı 

hazırlayınız. 

 Bant kullanarak T cetveli yardımıyla 

kâğıdınızı masaya sabitleyiniz. 

 Yazı ve rakamları standartlara uygun 

olarak yazınız. 

 Teknik resimde kullanılan standart yazı 

ve rakamları modülün bilgi sayfalarından 

belirleyiniz. 

 Çizim araçlarını kurallarına göre 

kullanınız. 

 Teknik resimde kullanılan çizim 

araçlarını temin ediniz.  

 Kalem ucu sertliğini, yapacağınız 

çalışmaya göre belirleyiniz. 

 Doğruları metoduna göre çiziniz. 

 Teknik resimde kullanılan çizgi 

çeşitlerini ve çizim metotlarını tanıyınız. 

 Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz. Bu 

bireysel öğrenme materyalinin bilgi 

sayfalarından yararlanabilirsiniz. 

 Temizlik ile ilgili kuralları ihmal 

etmeyiniz, çalışmanıza uygun silgi 

kullanınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

Aşağıdaki şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki teknik resim temel 

çizgilerini, çizim takımlarıyla A4 kâğıdına çiziniz. 

 

 

 

 

 



 

1. Aşağıdaki şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki geometrik şekilleri, çizim 

takımlarıyla A4 kâğıdına çiziniz. 

 

 



 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

2. İş önlüğünü giydiniz mi?    

3. Çizim araç gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

4. Çizim araç gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?   

5. Teknik resmin çizileceği standart kâğıdı, masanın üzerine kurallara 

uygun olarak yapıştırdınız mı? 
  

6. Yapıştırdığınız kâğıda, kurallara uygun olarak çerçeve ve antet 

çizdiniz mi? 
  

7. 1. Şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki teknik resim 

temel çizgilerini, çizim takımlarıyla A4 kâğıdına çizdiniz mi? 
  

8. 2. Şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki geometrik 

şekilleri, çizim takımlarıyla A4 kâğıdına çizdiniz mi? 
  

9. Çizimiler bittikten sonra eksik ve hatalara karşı son kontrolü 

yaptınız mı? 
  

10. Kontrolü bitirdikten sonra kâğıdı resim masasından dikkatlice 

söktünüz mü? 
  

11. İşleri tek başınıza yapabildiniz mi?   

12. İşi istenen sürede bitirebildiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. 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 ucun durumuna göre resim kâğıdı döndürülerek çizim yapılmalıdır. 

D) Çizim ucu iğne ucundan uzun olmalıdır. 

E) Açıları farklı olmalıdır. 

 

2. Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? 

A) Kılavuz çizgilerinde 

B) Ölçü çizgilerinde 

C) Görünen kenarlarda 

D) Taramalarda 

E) Bağlama çizgisinde 

 

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu belirlemede etkilidir? 

A) Resmin büyüklüğü 

B) Kalemin büyüklüğü 

C) Masanın büyüklüğü 

D) Gönyenin büyüklüğü 

E) Resim kâğıdının büyüklüğü 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş yönünü belirtir? 

A) Sağdan sola doğru 

B) Yukarıdan sağa doğru 

C) Aşağıdan yukarıya doğru 

D) Yukarıdan aşağıya doğru 

E) Soldan sağa doğru 

 

5. Standart dar çizginin genişliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0.15 mm 

B) 0.1 mm 

C) 0.2 mm 

D) 0.25 mm 

E) 0.8 mm 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

6. Kesik dar çizgi aşağıdakilerin hangisinde kullanılır? 
A) Görünmeyen kenar ve çevrelerin gösterilmesinde 

B) Simetri eksenlerinin gösterilmesinde 

C) Dönen ve hayali parçaların gösterilmesinde 

D) Görünen kenar ve çevrelerin gösterilmesinde 

E) Vida dişlerinin gösterilmesinde 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

 

Türk Hava Kurumu, Etimesgut Uçak Fabrikası, Havacılık günü sergisi, 1949 (Şükrü 

ER arşivi) 

 

 Resimdeki uçakların yapıldığı fabrika şimdi ne yapmaktadır, araştırınız. 

 Mustafa Kemal Atatürk "İstikbal göklerdedir!" diye hedef koyarak, fabrika 

kurdurup 350 adet uçak üretimi yaptırmıştır. Atatürk'ün bu eseri kimler ve hangi 

devletler tarafından yok edilmiştir? 

 Uçak fabrikamız kapatılmasaydı sizce, 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi 

olur muydu? 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 
 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim 

çizim takımlarıyla geometrik şekiller 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. 

 

3. DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER 
 

3.1. 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 kurallarının bilinmesi gerekir. 

 

3.1.1. Paralel Doğruların Çizilmesi 
 

3.1.1.1. 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 3.1). 

 

Şekil 3.1: T-Cetveliyle paralel doğru çizimi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

T cetveli üzerinde veya T cetveli kullanılmadan iki gönye ile 15o
 nin katlarında eğik 

paralel doğrular çizmek mümkün olur (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2: İki gönye ile paralel doğru çizimi 

3.1.1.2. Pergel Yardımıyla Paralel Doğru Çizmek 
 

Bir doğru parçasına dışındaki P noktasından geçen paralel doğru çizmek için aşağıda 

belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak gerekir. 

 

 AB doğrusu üzerinde bir C noktası alınır. 

 CP yarıçap olmak üzere C merkezli R yayı çizilir. AB doğrusu üzerinde D 

noktası bulunur. 

 D ve P merkezli R yarıçaplı yayların kesiştiği E noktası elde edilir. P ve E 

noktaları birleştirilerek AB doğrusuna paralel doğru çizilir (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3: Paralel doğru çizmek 



 

3.1.2. Dik Doğruların Çizilmesi 
 

3.1.2.1. Doğruların Üzerindeki Noktadan Dikme Çıkmak 
 

 Doğru üzerindeki A noktası merkez olmak üzere yay çizilerek B ve C noktaları 

bulunur. 

 B ve C merkez olmak üzere doğru dışında çizilen aynı yarıçaplı yay ile D 

noktası elde edilir. 

 D noktası doğru üzerindeki A noktasıyla birleştirildiğinde dik doğru çizilmiş 

olur (Şekil 3.4). 

R
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Şekil 3.4: Dikme çıkmak 

3.1.2.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Dikme İnmek 
 

 Verilen A noktası merkez olmak üzere doğruyu iki noktadan kesen yay çizilir. 

 Doğru üzerinde bulunan B ve C noktaları merkez alınarak aynı yarıçaplı yay ile 

D noktası bulunur. 

 D noktası ile A noktası birleştirildiğinde doğruya dikme inilmiş olur (Şekil 3.5). 
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Şekil 3.5: Dikme inmek 
 



 

3.1.2.3. Bir Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak 
 

 Doğrunun ucu B noktası merkez olmak üzere R yayı çizilerek C noktası 

işaretlenir. 

 Pergelin ayarı bozulmadan B ve C merkez olacak şekilde çizilen yaylarla D 

noktası bulunur ve D noktası merkez olacak şekilde çember çizilir. 

 C ve D noktalarını birleştirip uzatılan doğru ile çember üzerinde E noktası elde 

edilir. 

 E noktası ile B noktası birleştirildiğinde doğrunun ucundan dikme çizilmiş olur 

(Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6: Doğrunun ucundan dikme çıkmak 

3.1.3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi 
 

3.1.3.1. Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek 
 

 Pergel, doğrunun yarısından fazla açılır. 

 Doğrunun A ve B uç noktaları merkez olmak üzere üstte ve altta kesişen iki yay 

çizilir. 

 Yayların kesişme noktaları birleştirildiğinde doğru iki eşit parçaya bölünmüş 

olur (Şekil 3.7). 

 Aynı işlemler tekrarlanarak doğrunun dört ve sekiz eşit parçaya bölünmesi 

mümkündür. 
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Şekil 3.7: Bir doğruyu pergel yardımıyla iki eşit parçaya bölmek 

3.1.3.2. Doğruyu İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek 
 

 AB doğrusunu (örneğin 5) eşit parçaya bölmek için, A ucundan herhangi bir 

açıda yardımcı doğru çizilir. 

 Yardımcı doğru üzerinde pergelle istenilen bölüntü sayısı kadar (örneğin 5) eşit 

bölüntü işaretlenir. 

 İşaretlenen son nokta (5), bölüntülenecek doğrunun diğer ucu olan B noktası ile 

birleştirilir. 

 Gönyenin bir kenarı B5 doğrusuna çakıştırıldıktan sonra gönyenin diğer 

kenarına T cetveli veya başka bir gönye dayatılır. 

 Gönye kaydırılarak işaretlenen noktalardan geçen ve AB doğrusunu kesen 

paralel doğrular çizilerek AB doğrusu beşe bölünmüş olur (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8: Doğruyu beş eşit parçaya bölmek 

 



 

3.2. Açılarla İlgili Geometrik Çizimler 
 

Birbirini kesen iki doğru parçası arasında kalan açıklığa açı denir. Açı dereceyle 

ölçülür. Derecenin askatları dakika ve saniyedir. Bir derece 60 dakika, 1 dakika ise 60 

saniyedir. Açılar dik açı, dar açı ve geniş açı olmak üzere üç çeşittir. Birbirini kesen iki 

doğru birbirine dik ise söz konusu olan açı dik açı adını alır.  

 

90°den küçük açılara dar açı, 90°den büyük açılara geniş açı denir (Şekil 3,9). 

 

Açılar çeşitli çizim araçlarıyla çizilir. Çok kullanılan açılar 15° ve katlarıdır. Bu açılar 

gönyeler veya pergel yardımıyla pratik olarak çizilebilir. Bunların dışındaki ara açıların 

çizimi açıölçer yardımıyla yapılabilir. 

 

Şekil 3.9: Açı çeşitleri 

3.2.1. Açıların Çizilmesi 
 

T cetveli, 450
 ve 300

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

çizilmesi Şekil 3.10’de görülmektedir. 

 

Şekil 3.10: Gönye yardımıyla 15o
 ve katlarında açılar çizmek 



 

3.2.2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek 
 

 Pergel herhangi bir R yarıçapı kadar açılıp açının tepe noktası olan A merkez 

olmak üzere açı kollarını C ve D noktalarında kesen bir yay çizilir. 

 Aynı yay E noktası merkez olmak üzere tekrar çizilip F noktası bulunur (Şekil 

3.11a). 

 DC kiriş uzunluğu kadar açılan pergelle R1 yayı çizilir (Şekil 3.11b). 

 F merkez olmak üzere çizilen R1 yayı ile G noktası bulunur. 

 E ve G noktaları birleştirilerek verilen açıya eşit başka bir açı çizilmiş olur 

(Şekil 3.11c). 
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Şekil 3.11: Verilen açıya eşit bir açı çizmek 

3.2.3. Bir Açıyı İkiye Bölmek 
 

 R yarıçapı kadar açılan pergelle, açının tepe noktası (A) merkez olmak üzere 

yay çizilip B ve C noktaları bulunur. 

 B ve C noktaları merkez alınarak çizilen R yaylarının kesişme noktası D 

bulunur. 

 A ve D noktaları birleştirildiğinde açı ikiye bölünmüş olur (Şekil 3.12) 
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Şekil 3.12: Bir açıyı ikiye bölmek 

3.2.4. 900lik Açıyı Üçe Bölmek 
 

 A merkez olmak üzere R yarıçaplı yay çizilip B ve C noktaları bulunur. 

 Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkezlerinden R yayıyla D ve E noktaları 

bulunur. 

 Bulunan D ve E noktaları A noktası ile birleştirildiğinde dik açı üçe bölünmüş 

olur (Şekil 3.13). 
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Şekil 3.13: Dik açıyı üçe bölmek 

3.3. Çokgenlerin Çizimi 
 

3.3.1. Üçgen Çizimleri 
 

3.3.1.1. Pergel Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek 
 

 Pergel, üçgen kenarı AB kadar açılıp A ve B merkez olmak üzere R yayları 

çizilir. 

 Yaylar A ve B noktalarıyla birleştirildiğinde ABC eşkenar üçgeni çizilmiş olur 

(Şekil 3.14). 
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Şekil 3.14: Eşkenar üçgen çizmek 

3.3.1.2. Çemberi Üç Eşit Parçaya Bölmek veya İçine Eşkenar Üçgen Çizmek 
 

 Pergel çemberin yarıçapı R ye göre ayarlanır. 

 Çemberin düşey eksen ile kesiştiği A noktası merkez olacak şekilde R yayı 

çizilip B ve C noktaları bulunur. 

 A noktasının karşısındaki D noktasıyla B ve C noktaları birleştirildiğinde 

çember içine eşkenar üçgen çizilmiş olur (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15: Daire içine üçgen çizmek 

3.3.2. Dörtgen Çizimleri 
 

3.3.2.1. Pergel Yardımıyla Kare Çizmek 
 

 Kenar uzunluğu AB olan kare çiziminde, A ucundan pergel yardımıyla dik 

doğru çizilir. 

 AB yarıçap olacak şekilde A merkezli yay ile dikme üzerinde C noktası 

bulunur. 

 Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkez olmak üzere iki yay daha çizilerek D 

noktası elde edilir. 

 Bulunan noktaların birleştirilmesiyle kare çizimi tamamlanır (Şekil 3.16) 
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Şekil 3.16: Bir kenarı verilen kare çizmek 

3.3.2.2. Çember İçine Kare Çizmek 
 

 Pergel yarıçap kadar açılır. A ve C noktalarından birbirini kesen çapraz yaylar 

çizilir. D ile M birleştirilerek uzatılır I ve F noktaları bulunur. 

 Aynı işlem A ve B noktalarında yapılır. 

 H, I, F, G noktaları birleştirilir (Şekil 3.17). 
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Şekil 3.17: Çember içine kare çizmek 

3.3.3. Beşgen Çizimi 
 

 O merkezine göre çember çizilir. 

 OA yarıçap uzunluğunun orta noktası B bulunur. B merkez olmak üzere pergel 

R1=BC kadar açılarak çizilen yay ile çember ekseni D noktasında kesiştirilir. 

 CD ölçüsü beşgenin kenar uzunluğudur. Bu ölçü, R2 yayıyla çember üzerine 

sırayla işaretlenip çember beşe bölünür. 

 Bulunan noktalar birleştirilerek beşgen tamamlanır (Şekil 3.18) 
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Şekil 3.18: Çember içine beşgen çizimi 

3.3.4. Altıgen Çizimi  
 

3.3.4.1. Pergel Yardımıyla Altıgen Çizimi 
 

 R yarıçaplı çember çizilir. 

 Pergel açıklığı bozulmadan A ve B noktaları merkez olmak üzere iki yay 

çizilerek çember üzerinde altıgenin diğer noktaları bulunur. 

 Çember üzerinde bulunan noktalar ile A ve B noktaları sırasıyla birleştirilerek 

altıgen çizimi tamamlanır (Şekil 3.19). 
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Şekil 3.19: Çember içine altıgen çizimi 

3.3.4.2. Çember Dışına Altıgen Çizmek 
 

 Çember çizilir. 

 300-600 lik gönyeyle çemberin dışından teğet doğrular çizilerek altıgen çizimi 

tamamlanır (Şekil 3.20) 

 



 

  

Şekil 3.20: Gönye yardımıyla altıgen çizimi 

3.3.5. Yedigen Çizimi 
 

 R yarıçaplı çember çizilir. 

 Pergel açıklığı bozulmadan A noktasına konarak O merkezinden geçen, B ve C 

noktalarında kesen yay çizilir. 

 B ve C noktalarının birleştirilmesiyle eksen üzerinde D noktası bulunur. 

 Bulunan BD mesafesi yedigenin kenar uzunluğudur. Pergel BD kadar açılarak 

çember yedi eşit parçaya bölünür. 

 Bulunan noktalar birleştirilerek yedigen çizimi tamamlanır (Şekil 3.21). 
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Şekil 3.21: Çember içine yedigen çizimi 



 

3.3.6. Sekizgen Çizimi 
 

 Çember çizilir. 

 Çemberde, 450lik gönye veya pergel yardımıyla 900lik eksenlerin açı ortayları 

çizilen çember üzerinde dört nokta bulunur. 

 Çemberin yatay ve dikey eksenlerle kesiştiği dört noktayla birlikte, bulunan dört 

nokta birleştirilerek sekizgen çizilir (Şekil 3.22). 

O

  

Şekil 3.22: Çember içine sekizgen çizimi 

3.3.7. Genel Metotla Çokgen Çizimi 
 

 Çember çizilir. Çemberin çapı yarıçap olacak şekilde A ve B merkezli yaylarla 

C ve D noktaları bulunur. 

 Çemberin AB düşey ekseni çokgen sayısı kadar eşit parçaya bölünür. 

 C ve D noktalarından başlayan tek (veya çift) rakamlı noktalardan geçen, 

çemberi kesen doğrular çizilir. 

 Çember üzerinde bulunan noktalar birleştirilerek çokgen tamamlanır (Şekil 

3.23). 
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Şekil 3.23: Genel metotla dokuzgen çizimi 

 



 

 

THK–2 Uçağı, Etimesgut Uçak Fabrikası 1946 (Şükrü ER arşivi) 

 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Yıllar önceydi, sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydim. Türkiye’den bazı 

siyasiler ve iş adamları İsrail’e resmi ziyarette bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek 

için oradaydık. Bir sıcak mayıs akşamıydı. Her ziyarette olduğu gibi sıradan bir işti 

anlayacağınız. 

 

Ziyaretin dördüncü günü bize tarihî ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar, kafile 

olarak Mescid-i Aksa’ya vardık. Heyecanlanmıştım asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken. 

Üstteki avluya “On iki bin şamdanlı avlu” diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han, Kudüs’e 

gelince bu avluda on iki bin şamdan mum yaktırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazını o 

mumların ışığında kılmış adı oradan geliyor. 

 

Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. Doksan yaşlarında bir adam… Üzerinde 

kendinden daha yaşlı bir asker üniforması; her yanı yama içinde, hatta bazı yamaların bile 

tekrar yamanmış olduğu bir elbise... Asırlık ağaçların gövdesindeki halkalar misali yamaları 

yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Orada ayakta bekliyordu, sırtına zorla yapıştırılmış gibi 

duran hafif kamburu da olmasa dimdik duracaktı. İki metreye yakın boyu ile yaşlıydı ama bir 

o kadar da vakur, şaşırmıştım. “Acaba bu adam bu sıcakta güneş altında neden dikilip 

duruyor?” dedim içimden. Bizi gezdiren rehbere sordum: 

 

Ben kendimi bildim bileli her gün buraya gelir. Akşama kadar bekler. Ne kimseyi 

dinler, ne de kimseyle konuşur. Sadece bekler, delinin teki herhalde, dedi.  

 

Bu yaşta bu sıcakta sebepsiz beklemeyeceğini biliyordum. Bembeyaz sakalının hafif 

titremesi rüzgârdan mıydı, senelerin bedene yüklediği ağır yükten mi bilemedim. Kafasında 

eski bir kalpak, sanki kanatlanıp gidecek bir kumru misali bekliyordu.  

Konuşmakla konuşmamak arasında kararsız kaldım. Yanına yaklaştığımı fark etti ama 

kımıldamadı.  

 

-Selamünaleyküm baba, dedim.  

 

Başını biraz bana doğru çevirdi, durakladı ve çatallanmış titrek bir sesle: 

 

- Aleykümselam oğul, dedi. 

 

- Hayırdır baba sen kimsin, burada ne yapıyorsun?  

 

- Ben... dedi titreyen bir sesle. Ben, Osmanlı Ordusu, Yirminci Kolordu, Otuz Altıncı 

Tabur, Sekizinci Bölük, On Birinci Ağır Makineli Tüfek Takımı Komutanı Onbaşı 

Hasan’ım. 

 

Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı:  

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-4 
 



 

- Ben Iğdırlı Onbaşı Hasan’ım. Bizim bölük Cihan Harbi’nde Kanal Cephesi’nden 

İngiliz’e saldırdı. cânım ordu Kanal’da yenildi. Artık geri çekilmek elzem idi. Ecdat yadigârı 

topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz, sonra Kudüs’e dayandı, şehri işgal etti. Biz de 

Kudüs’te artçı bölük olarak bırakıldık, dedi. 

 

Osmanlılar, İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde mübarek belde 

yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden bir kenti ele geçiren devlet, asayiş 

görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs’ü 

işgal ettikleri zaman halk çok tepki göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde 

kalmasını istemişler. Sonra anlatmayı sürdürdü:  

 

- Bizim artçı bölük elli üç neferdi. Mütarekeden (Mondros Ateşkesi) sonra ordunun 

terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kolağamız (yüzbaşı) vardı. Aslanlarım, devletimiz 

müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar, beni İstanbul’a çağırıyorlar. Gitmem 

gerek, gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen 

memleketine avdet edebilir, ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var: Kudüs bize Sultan 

Selim Han Hazretleri’nin yadigârıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk “Osmanlı da 

gitti, bundan sonra bizim halimiz nice olur!” demesin. Fahri Kâinat Efendimiz’in ilk 

kıblesini Osmanlı da terk ederse gâvura bayramdır. Siz, İslam’ın şerefini, Osmanlı’nın şanını 

ayaklar altına aldırmayın. "dedi.  

 

- Bölüğümüz Kudüs’te kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki 

kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar biçti geçti 

bizi. Bir ben kaldım buralarda. Bir ben, koca Kudüs’te bir Onbaşı Hasan, dedi. 

 

Alnından akan ter, gözyaşına karışıyor, kırış kırış olmuş yüzünde kendi yol bulup 

akıyordu. Konuşmaya devam etti:  

 

-Sana bir emanet var oğul, nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi, dedi.  

 

-Elbette, dedim.  

 

Sanki Türkiye’ye haber göndermek için birini bekliyordu.  

 

- Anadolu’ya vardığında yolun Tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa’ya beni 

nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden kolağam Mustafa Kumandanımın yanına git. 

Ellerinden benim için öp ve de ki: “Kudüs’ü bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı Iğdırlı 

Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi, 

tekmili tamamdır hayır dualarınızı beklemektedir kumandanım.” de. 

 

- Tamam, dedim.  

 

Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya çalışıyordum. 

Nasırlı ellerine sarıldım sonra öptüm öptüm. “Allah’a emanet ol baba!” dedim.  

 



 

- Sağ olasın oğul. Bizim için dünya gözü ile o mübarek Anadolu’yu görmek mümkün 

değil. Var sen selam götür tanıdık tanımadık herkese, dedi. 

 

Taş kesildi. Bir kez daha baktım. Kapalı gözleri ardından, dört bin yıllık Peygamber 

Ocağı ordumuzun serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başında idi. Tam 

55 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti. Kafileye geri 

döndüm, sanki bütün tarihimiz kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu 

anlattım, inanamadı. Adresimi verdim, bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka 

haber etmesini istedim. 

 

Türkiye’ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat’a gittim. Askerî 

kayıtlardan Kolağası Mustafa Efendi’nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü 

yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 1982’de bir gün ajansa 

geldiğimde bir telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı: 

“Mescid-i Aksa’yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu." 

 

*Merhum Gazeteci İlhan Bardakçı’nın aktardığı hatıradan uyarlanmıştır.  

 

 Okuduğumuz bu hatıratta, Kudüs niçin kıymetlidir? 

 Yenilmiş dahi olsa kalan askerlerin yerli halka sahip çıkması, asayişi sağlaması 

âhlakı nasıl bir kültürün sonucudur? 

 Son neferin komutanının emrine, son nefesine kadar bağlı kalması sizce nasıl 

izah edilir? 

 Türk milletinin peygamber sevgisi ve askere saygısı bu hatıratta nasıl 

yorumlanır? 

 Okuduğumuz bu hatırattan hareketle, 15 Temmuz 2016 gecesinde sözde 

cemaatçiler ve iş birlikçileri Siyonistlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek 

amacıyla gerçekleştirdikleri darbe vb. tehlikelere karşı vatanımızı korumak için 

nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz? 

 

 

 

 



 

3.4. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler 
 

3.4.1. 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 Şekil 3.24’te görülmektedir. 
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Şekil 3.24: Daire ile ilgili temel terimler 

3.4.2. Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek 
 

 Çember dışındaki P noktası ile O merkezini birleştiren doğru çizilir. 

 PO doğrusunun A orta noktası bulunur. 

 A merkez olmak üzere O ve P’ den geçen yarım daire çizilir. 

 Çizilen bu yarım daire ile çemberin kesiştiği nokta T teğet noktasıdır. 

 P noktası T noktası ile birleştirilirse teğet doğru çizilmiş olur (Şekil 3.25). T 

noktası O merkeziyle birleştirilirse teğet doğrusuna dik doğru çizilmiş olur. 
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Şekil 3.25: Çembere dışındaki bir noktadan teğet doğru çizmek 



 

3.4.3. İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek 
 

 Dairelerin merkezleri arasındaki mesafenin orta noktası A bulunur. 

 A merkez olmak üzere O1 ve O2 noktalarından geçen daire çizilir. 

 Büyük dairenin yarıçap ölçüsünden, küçük dairenin yarıçap ölçüsü çıkarılarak 

(R1-R2) büyük dairenin O1 merkezinden daire çizilir. 

 Çizilen bu daireyle A merkezli dairenin kesişme noktaları B ve C bulunur. 

 O1 merkezi ile B ve C noktalarından geçen doğrularla T1 teğet noktaları elde 

edilir. 

 B ve C noktaları O2 merkeziyle birleştirilir. Pergel O2B kadar açılıp T1 

noktaları merkez olmak üzere küçük daire kesiştirilir ve T2 teğet noktaları 

bulunur. 

 T1 ve T2 teğet noktalarının birleştirilmesiyle teğet doğru çizilir (Şekil 3.26). 
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Şekil 3.26: İki daireye dıştan ortak teğet çizmek 

3.4.4. İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizmek 
 

 Dairelerin merkezleri arasındaki mesafenin orta noktası A bulunur. 

 A merkez olmak üzere O1 ve O2 noktalarından geçen daire çizilir. 

 Dairelerin yarıçaplarının toplamı olan (R1+R2) yarıçapında merkezi O1 olacak 

şekilde daire çizilir. 

 Çizilen R1+R2 yarıçaplı daireyle daha önce çizilen dairenin kesiştiği B 

noktaları işaretlenir. 

 B noktaları O1 merkeziyle birleştirilir ve T1 noktaları bulunur. 

 Pergel O2B kadar açılıp T1 noktaları merkez olmak üzere O2 merkezli daire 

kesiştirilir ve T2 noktaları bulunur. 

 T1 ve T2 teğet noktaları birleştirilerek teğet doğru çizilir (Şekil 3.27) 
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Şekil 3.27: İki daireye içten ortak teğet çizmek 

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

 Açı kollarına ait doğrulara pergel yardımıyla R yarıçap mesafesinde paralel 

doğrular çizilir. 

 Bu doğruların kesişme noktası O merkez noktasıdır. T teğet noktaları için O 

merkez noktasından açı kollarına dik doğrular çizilir. 

 R yarıçaplı yay, O merkezi olarak T teğet noktaları arasına çizilir (Şekil 3.28). 
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Şekil 3.28: Dik, dar ve geniş açıyı yayla teğet birleştirmek 

3.4.6. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek 
 

 Birinci dairenin O1 merkezinden R1+R yarıçaplı bir yay çizilir. 

 İkinci dairenin O2 merkezinden R2+R yarıçaplı yay çizilir. 

 İki yayın kesiştiği A noktası işaretlenir. O1 ve O2 merkezleriyle A noktasını 

birleştiren doğrular çizilip daire üzerinde T1 ve T2 teğet noktaları bulunur. 

 A merkezinden R yarıçaplı yayla T1 ve T2 noktaları arası içten birleştirilir 

(Şekil 3.29) 
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Şekil 3.29: İki daireyi içten bir yayla birleştirmek 

3.4.7. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek 
 

 Birinci dairenin O1 merkezinden R-R1 yarıçaplı yay, O2 merkezinden R-R2 

yarıçaplı yay çizilir. 

 Yayların kesiştiği A noktasıyla O1 ve O2 merkezleri birleştirilip uzatılır. 

 Çizilen doğruların daireleri dış tarafta kestiği noktalar T1 ve T2 noktaları arası 

dıştan birleştirilir (Şekil 3.30). 
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Şekil 3.30: İki daireyi dıştan bir yayla birleştirmek 

3.4.8. Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi 
 

 P noktası merkez olmak üzere R yarıçaplı yay çizilir. 

 O merkezine göre R+R1 yarıçaplı bir yay daha çizilerek kesiştirilir. 

 A kesişme noktası ile O merkezi birleştirilip T teğet noktası bulunur. 

 A kesişme noktası merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla P ve T noktaları arası 

birleştirilir (Şekil 3.31) 
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Şekil 3.31: Daire ile bir noktanın bir yayla teğet birleştirilmesi 

 

THK Etimesgut Uçak Fabrikası, Etüt Bürosu (AR-GE) 1941-1950 (Şükrü ER arşivi) 

 

THK-15 “UĞUR” Başlangıç Eğitim Uçağı, 1949 (Şükrü ER arşivi) 

3.5. Oval Çizimleri 
 

Elips şekillerin çizilmesi zor olduğundan pergel yardımıyla çizilen elipse benzer 

çizimlere  “oval” denir. 

 



 

3.5.1. Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek 
 

 Ovalin eksenleri çizilerek C ve D noktaları işaretlenir. OC uzunluğu üç eşit 

parçaya bölünür. 

 O merkez olmak üzere O2 kadar açılan pergelle bir daire çizilir, yatay eksenle 

kesişme noktaları E ve F elde edilir. 

 C ve D noktaları, E ve F noktaları ile birleştirilerek uzatılır. 

 C merkez olmak üzere D’den geçen GH yayı, D merkez olmak üzere C’den 

geçen JI yayı çizilir. 

 E merkezine IH ve F merkezine göre GJ yayı çizilerek oval çizimi tamamlanır 

(Şekil 3.32). 
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Şekil 3.32: Küçük ekseni verilen oval çizimi 

3.6. Elips Çizimleri 
 

Bir dairesel yüzeyin iz düşümleri, temel iz düşüm düzlemlerine göre eğik tutularak 

çizildiğinde elde edilen şekle elips adı verilir (Şekil 3.33). 

 

Silindir, koni, küre gibi cisimler tabanlarına veya eksenlerine göre eğik kesildiklerinde 

bu yüzeylerin görünüşlerindeki şekil elipstir (Şekil 3.33). Elips çizimlerinde, elipse ait 

noktalar bulunduktan sonra elle veya eğri cetvelleriyle birleştirilerek elips çizimleri 

tamamlanır. 

Elips

Silindir Koni  

Şekil 3.33: Cisimlerde elips 



 

3.6.1. Daireler Yardımıyla Elips Çizimi 
 

 Ekipsin büyük ve küçük eksenine göre daireler çizilir. 

 Çizilen bu daireler istenilen sayıda parçalara bölünür. 

 Merkezden geçen bölüntülerin büyük ve küçük daireleri kestiği noktalar 

işaretlenir. 

 Büyük dairedeki noktalardan dikey, küçük dairedeki noktalardan yatay 

çizgilerle kesişme yerlerinde elipse ait noktalar bulunur. 

 Bulunan noktalar serbest elle veya eğri cetveli yardımıyla birleştirilerek elips 

tamamlanır (Şekil 3.34). 
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Şekil 3.34: Daire yardımıyla elips çizimi 

3.6.2. Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi 
 

 Yatay ve dikey eksen çizildikten sonra büyük eksenin A ve B, küçük eksenin C 

ve D noktaları işaretlenip bu noktalardan geçen dikdörtgen çizilir. 

 Dikdörtgenin AO ve AE uzunlukları aynı sayıda eşit parçalara bölünür. 

 AE üzerindeki noktalar C noktasıyla birleştirilir. 

 AO üzerindeki noktalar D noktasıyla birleştirilip daha önce çizilmiş doğruları 

kesecek şekilde uzatılır. Doğruların kesişme noktaları elipse ait noktalardır. 

 Elde edilen noktalar eğri cetveliyle birleştirilip elips tamamlanır (Şekil 3.35). 
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Şekil 3.35: Dikdörtgen yardımıyla elips çizimi 



 

3.7. Helis Çizimleri 
 

Dönel yüzeyler üzerinde bulunan ve ana doğrularla eşit açılar yapan uzay eğrilerine 

helis adı verilir. Kendi ekseni etrafında sabit hızla dönen bir silindir üzerinde, silindir ekseni 

boyunca sabit hızla ilerleyen bir noktanın bıraktığı izler helis eğrisini meydana getirir. Bu 

noktanın bir devirde eksensel ilerlemesine adım denir. 

 

Bir silindir etrafında sarıldığı kabul edilen bir dik üçgenin hipotenüsü helis eğrisini 

meydana getirir. Helis eğrisinin açınımı bir doğrudur (Şekil 3.36). 
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Şekil 3.36: Helis eğrisinin meydana gelmesi 

3.7.1. Helis Eğrisini Çizmek 
 

 Çapı d olan silindirin önden ve üstten görünüşü çizilir. 

 Daire olan üstten görünüşü eşit parçalara bölünür (burada sekize bölündü) ve 

numaralandırılır. 

 Silindirin önden görünüşünde P adımı aynı sayıda eşit parçaya bölünür (burada 

sekize bölündü) ve numaralandırılır. 

 Üstten görünüşteki bölüntüler, önden görünüşteki aynı bölüntüler, önden 

görünüşteki aynı bölüntülere ait doğruları kesecek şekilde taşınıp noktalar 

bulunur. 

 Aynı numaralı noktalar serbest elle veya pistole ile birleştirilip helis eğrisi 

çizilir (Şekil 3.37a). 

 

3.7.2. Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek 
 

 Silindirin önden görünüşünde silindir tabanına ait yatay çizgi çizilir. Bu çizgi 

üzerinde silindirin çevresine eşit (Çevre =π.d) açınım ölçüsü işaretlenir. 

 Açınım ölçüsü sekiz eşit parçaya bölünüp numaralandırılır. 

 Son bölüntüden dikey bir doğru çizilerek sekiz bölüntü noktası işaretlenir. 

 O noktası ile 8 noktası birleştirilerek helis eğrisine ait açınım çizilir (Şekil 

3.37b) 
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Şekil 3.37: Helis eğrisi çizimi 

 

 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Tayyare Fabrikasında 1941-1950 Yıllarında Yapılan İşler ve Projeler 

 

1941 yılında THK Etimesgut Uçak Fabrikası, 1947 yılında THK Gazi Uçak Motor 

Fabrikası faaliyete geçmiş,1950’de ise Ankara Rüzgâr Tüneli(ART) tamamlanmıştır. Fakat 

1950 yılında THK Fabrikaların kapatılması ile Rüzgâr Tüneli uzun yıllar görevsiz kalmıştır. 

Aynı yıllar içerisinde kendi uçağımızı yapma alanında bir ilerleme de özel sektörden 

gelmiştir. Nuri Demirağ, Beşiktaş ve Yeşilköy’de kurduğu fabrikalarda 1936 ile 1942 yılları 

arasında NuD-36 ve NuD-38 kodu ile iki tip (eğitim ve yolcu-bomba) uçağı motor haricinde 

tamamen yerli olarak yapmıştır. Bugün yıllar içerisinde unutulmuş olan bu eserlerden 

Ankara Rüzgâr Tüneli elimizde kalan tek delildir. ART, kurulduğu 1950 yılında uçak 

fabrikalarının kapatılması sebebi ile neredeyse 1994 yılına kadar kapalı kalmıştır. 1994-1998 

yıllarında yapılan yenilenmeden sonra, TÜBİTAK-SAGE tarafından başarıyla 

işletilmektedir. THK Uçak Motor Fabrikası 1954’te traktör fabrikasına çevrilmiş olan 

bugünkü Gazi’de bulunan Türk Traktör Fabrikasıdır. THK Uçak Fabrikası ise günümüzde 

sadece terk edilmiş bina halindedir. 

 

1939-1940 yıllarında inşaatı tamamlanan THK Etimesgut Uçak Fabrikası, 14.000 m2 

alana ve 8 milyon TL değerle kurulduktan sonra, 1942 yılında 113 mühendis, 221 teknisyen 

ve işçi ile çalışmalarına başlamıştır. 1945 yılında toplam 957 kişilik çalışanı bulunmaktaydı. 

Oluşturulan projelerden; THK-1, THK-3, THK-4, THK-6, THK-7, THK-8, THK-9 ve THK-13 

planör, THK-2, THK-5, THK-10, THK-11, THK-12, THK-14, THK-15 uçak olarak imal 

edilmiştir.  

 

THK–16 iki kişilik, madeni gövdeli ilk eğitim için projelendirilmiş jet uçağı olup 

proje safhasında kalmıştır. Tasarım odası olarak adlandırılan AR-GE bölümünde, 1945 

yılında 6 yüksek mühendis, 4 mühendis ve 2 ressamın çalıştığı bilinmektedir. tasarım 

odasının ilk çalışması olan, 12 kişilik THK–1 ulaştırma planöründen bir adet yapılmıştır.  

 

THK Etimesgut Uçak Fabrikası, Etüt Bürosu (AR-GE) 1941-1950 (Şükrü ER arşivi) 

Mühendis ve Makine, Cilt: 54, Sayı: 636 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-5 
 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmen tarafından verilecek olan, doğrular, daireler ve düzlemler konusuna ait 

uygulama faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart kâğıdı resim masasına 

bağlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini göz önünde 

bulundurunuz. 

 Çalışma ortamınızın temizliğini kontrol ediniz, 

çizim için uygun hâle getiriniz. 

 Çizim için kullanacağınız kalem, silgi, bant, 

resim kâğıdı vb. araçlarınızı kontrol edip 

hazırlayınız. 

 Resim kâğıdınızı, T cetveli kullanarak düzgün 

bir şekilde masanıza bant yardımıyla 

sabitleyiniz. 

 Çizim araçlarını metotlarına 

uygun olarak kullanınız. 

 Çizimini yapacağınız geometrik şekil için 

uygun çizim takımlarını belirleyiniz. 

 Pergelinizin uçlarını kontrol ediniz. 

 Daireleri ve temel geometrik 

şekilleri metoduna uygun olarak 

çiziniz. 

 Çizimini yapacağınız geometrik şekillerin 

çizim aşamalarını gözden geçiriniz. 

 Geometrik şekillerin çizim metotlarını, sırasına 

göre uygulamaya özen gösteriniz. 

 

1. Bir A4 kâğıdına çapı 60 mm olan 6 adet daire çiziniz. Dairelerin içerisine uygun çizim 

metodunu kullanarak eşkenar üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen 

çiziniz. 

 

2. Bir A4 kâğıdının yarısına aşağıda verilen şekildeki, dairelerin üst tarafını bir yayla 

dıştan, alt tarafını bir yayla içten birleştiriniz.  

O1 O2

 

3. A4 kâğıdının diğer yarısına ise büyük çapı 100 mm, küçük çapı 60 mm olan elipsi 

çiziniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri aldınız mı?   

2. İş önlüğünü giydiniz mi?    

3. Çizim araç gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

4. Çizim araç gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?   

5. Teknik resmin çizileceği standart kâğıdı, masanın üzerine kurallara 

uygun olarak yapıştırdınız mı? 
  

6. Yapıştırdığınız kâğıda, kurallara uygun olarak çerçeve ve antet 

çizdiniz mi? 
  

7. Bir A4 kâğıdına çapı 60 mm olan 6 adet daire çizip dairelerin 

içerisine uygun çizim metodunu kullanarak eşkenar üçgen, dörtgen, 

beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen çizdiniz mi? 

  

8. Bir A4 kâğıdının yarısına aşağıda verilen şekildeki, dairelerin üst 

tarafını bir yayla dıştan, alt tarafını bir yayla içten birleştirdiniz mi? 
  

9. A4 kâğıdının diğer yarısına ise büyük çapı 100 mm, küçük çapı 60 

mm olan elipsi çizdiniz mi? 
  

10. Çizimiler bittikten sonra eksik ve hatalara karşı son kontrolü 

yaptınız mı? 
  

11. Kontrolü bitirdikten sonra kâğıdı resim masasından dikkatlice 

söktünüz mü? 
  

12. İşleri tek başınıza yapabildiniz mi?   

13. İşi istenen sürede bitirebildiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

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

birleşmesiyle oluşan geometrik şekle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yay 

B) Doğru 

C) Çember 

D) Teğet 

E) Çokgen 

 

2. Çemberin sınırladığı yüzey aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yay  

B) Daire  

C) Parabol 

D) Helis 

E) Alan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Standart gönyeler yardımıyla çizilebilen açı derecesi ve 

katlarını gösterir? 

A) 30o  ve katları 

B) 45o  ve katları  

C) 15o  ve katları 

D) 75o  ve katları 

E) 10o  ve katları 

 

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

hangisidir? 

A) Dik açı 

B) Teğet 

C) Yay 

D) Paralel doğrular 

E) Dik doğrular 

 

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

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elips 

B) Doğru 

C) Çember 

D) Teğet 

E) Yay 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

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

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Teğet 

B) Eksen 

C) Mastar 

D) Orijin 

E) Kılavuz 

 

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

A) 60o 

B) 30o 

C) 45 o 

D) 180o 

E) 120o 

 

8. Genel metotla on bir köşeli çokgen çizilecektir. Çokgenin köşe noktalarını tespit 

etmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır? 

A) Düşey eksen 11 eşit parçaya bölünür. 

B) Yatay eksen 11 eşit parçaya bölünür. 

C) Daire üzeri pergelle 11’e bölünür. 

D) Açı ölçer ile çevre 11’e bölünür. 

E) Düşey eksen 10 eşit parçaya bölünür. 

 

9. Bir dairesel yüzeyin iz düşümleri, temel iz düşüm düzlemlerine göre eğik tutularak 

çizildiğinde elde edilen şekle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Parabol 

B) Evolvent 

C) Helis 

D) Elips 

E) Çember 

 

10. Silindir üzerindeki bir noktanın, bir turda eksen doğrultusunda aldığı yola verilen ad 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adım 

B) Hamle 

C) Çevre 

D) Yükseklik 

E) Helis 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda şekli verilen sac parçasının görünüşünü bir A4 kâğıdına çizim kurallarına 

uyarak çiziniz. 

 

Çizim sırası 

 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 D 

4 B 

5 D 

6 C 

7 A 

8 D 

9 B 

10 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 A 

4 E 

5 D 

6 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 B 

7 E 

8 A 

9 D 

10 A 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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