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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL/MESLEK

Gemi Elektroniği ve Haberleşme

MODÜLÜN ADI

Teknik Resim

MODÜLÜN TANIMI

Teknik resim konularının anlatıldığı, makine dairesi, güverte
teçhiz ve donanımı, yükleme boşaltma ve dümen donanımının
yerleşim ve çizimlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİK

Teknik resim çizimlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun sınıf ortamı ve teknik resim araç ve gereçleri
sağlandığında norm yazı yazabilecek ve teknik resim
çizimlerini teknik resim standartlarına uygun bir şekilde
yapabilecek ve gemi planlarını çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Yazı ve çizim standartlarına uygun yazı yazabilecek, temel
geometrik şekilleri çizebileceksiniz.
2.Temel iz düşümü kullanarak perspektifi verilen parçanın
görünüşlerini hatasız çizebileceksiniz ve ölçülendirme
yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun olarak gemi genel plan çizimini

yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, bilgisayar laboratuvarı
Donanım: Resim masası, çizim takımları, bilgisayar destekli
çizim programı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Önümüzdeki yıllar sanayileşme ve küreselleşmenin etkisini artırarak devam edeceği
yıllar olacaktır. Üretim, sanayinin itici gücüdür. Bazı ürünler üretilirken bu ürünlerin
çiziminin yapılması seri üretim açısından zorunludur. Aynı zamanda bu ürünlerin
ölçülendirilmesi ve özelliklerini belirten yazı ve rakamların yazılması da o derece
zorunludur.
Üretimi yapılan bu parçaların başka bir yerde başka bir teknik eleman tarafından da
aynı şekilde algılanması için teknik resmin kurallarına uymak gerekmektedir. Bu kurallara
uyulmazsa parçanın üretiminde veya tanımlanmasında sorun yaşanacağı kesindir.
Teknik resim ortak bir anlaşma dilidir. Bunun için size düşen, bu modülde anlatılan
konuların sizler tarafından gereğine inanarak çalışmanız ve modülde verilen uygulama
faaliyetlerini titizlikle çizmenizdir. Bu modül işlenirken ve sonrasında teknik çizimleri daha
farklı gözle değerlendireceksiniz.
Bu modülü işlemekle, makine dairesiyle ilgili standartları ve klas kurallarını öğrenmiş
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler yapıp norm yazı yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çizgi çeşitlerinin standartlarını belirleyen TS-88 ve ISO 128’i inceleyiniz.



İncelemelerinizin sonucunu sınıfınızda öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER VE
UYGULAMALARI
1.1. Teknik Resmin Gereği ve Önemi
Çizilen resimler; eşya, manzara veya hayal gücündeki anlatımları çizenin zevk ve
anlayışına göre ifade ediyorsa sanat resmi olarak tanımlanır. Resimler, eğer önceden
belirlenmiş kurallar ve metotlar kullanılarak grafik olarak çizilmişse endüstriyi ilgilendiren
bir resim türü ortaya çıkar.
Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik
özelliklerin biçim ve ölçülerini belirtmede kullandıkları çizgisel anlatım diline denir.
Başka bir deyişle teknik resim, bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri
eksiksiz olarak taşıyan resimlerdir.
Üretimi yapılması istenen parçanın kesin ölçülerini alabilmek için o parçanın teknik
resim kurallarına uygun olarak çizilmesi, ölçülendirilmesi ve parçanın özellikleri üzerinde
harf ve rakamlarla belirtilmesi gerekir. Bu sebeple teknik resim, tanımladığı parçayı teknik
resim kurallarına uygun olarak eksiksiz ifade etmelidir.
Teknik resim, üretimi düzenlemesi yanında hesaplamaları da kolaylaştırıcı bir
unsurdur.
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Teknolojinin yakından takip etmek için gerekli iletişim ve anlaşma vasıtalarının
kullanıldığı günümüzde ortak anlaşma araçlarının en önemlisi teknik resimdir. Zira teknik
resim, dil ve ülke farkı gözetmeksizin teknik elemanların birbirleriyle anlaşabilmesi
amacıyla kullanılan uluslararası ortak bir grafik dili olarak özellikle üretimde çeşitli
konularda işlerin hızlı yapılabilmesi, herkesin aynı şeyi kullanabilmesi, düzenli üretim
yapılabilmek için aynı standardı sağlaması açısından önemlidir.

1.2. Teknik Resimde Kullanılan Araç Gereçler
Teknik resmi istenen düzeyde çizebilmek için kullanılması gereken araç ve gereçler
vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

1.2.1. Çizim Masası
Üzerine resim çizilecek kâğıdın tutturulduğu masalardır. Yüzeyi ve kenarları düzgün,
köşeleri de 90° olmalıdır. Günümüzde ıhlamur, kavak, plastik, cam gibi malzemelerden ve
genellikle ekonomik veya profesyonel model olarak üretilmektedir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Resim masaları

1.2.2. Cetveller
Cetvel çeşitleri şunlardır.
1.2.2.1. T Cetvelleri
Teknik resimde en çok kullanılan araç, T cetvelidir. T cetveli çoklukla yatay, eğik ve
birbirine paralel çizgilerin çizilmesinde kullanılır. Ayrıca gönyelerle yapılacak çizimlerde
gönyelere kılavuzluk eder.
4

T cetvelin baş kısmı, resim masasının sol kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı
yukarı hareket ettirilir (Resim 1.2).

Resim 1.2: T cetveli

1.2.2.2. Gönyeler
45° ve 30° 60° olarak iki türde yapılan standart gönyeler, T cetveli üzerinde
kaydırılarak dikey ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır. Gönyelerin açıları 45°x45°x90° ve
30°x60°x90°dir. Aynı zamanda bu gönyelerle 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°lik açılar
çizilebilir (Resim 1.3).

Resim 1.3: 450 ve 300-600 gönye

T cetveli ve gönyenin konumları çizgi çizilecek yere kesin olarak getirilmiş ise çizgi,
sağ elle çizilir. Çizgi çizilirken kurşun kalem, çizim doğrultusunda 60° ve kendinizden
uzaklaşacak şekilde biraz öne doğru tutulur. Çizgi çizildikten sonra sol elin iki parmağı, T
cetvelini oynatmadan gönyeyi istenilen yere kaydırıp tutar ve sağ elle tekrar çizgi çizilir.
Gönyenin ufak hareketleri daima sol elle yapılır. Sağ el, çizim için bulunduğu durumu
bozmaz ve gönye sol elle istenilen yere getirilir getirilmez hemen çizgiyi çizer.
5

1.2.2.3. Ölçü Cetvelleri
Ölçü cetvelleri, uzunlukların ölçülmesinde ve bir yerden başka bir yere taşınmasında
kullanılır. Bu nedenle çizilmiş resimleri okuyacak veya yeniden resim çizecek teknik
elemanların en çok kullandıkları araçlardan biridir. Ölçü cetvellerinin bir kenarı milimetre
diğer kenarı da 1/2 milimetre bölüntülüdür (Resim 1.4).

Resim 1.4: Ölçü cetvelleri
1.2.2.4. Açıölçer (İletki)
Açıların ölçülmesi için ve gönyelerle çizilmesi olanaksız olan 0° - 180° arasındaki
veya 0° - 360° arasındaki açıların işaretlenmesi için kullanılan bir araçtır. İletkilerde
bölüntülerin gayet hassas ve belirgin olması gerekir (Resim 1.5).

Resim 1.5: Açıölçerler
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1.2.2.5. Eğri Cetvelleri (Pistoleler)
Pergelle çizilemeyen eğriler, eğri cetvelleri ile çizilir. Eğri cetvelleri birbirine ekli
değişik eğrilerden meydana gelir (Resim 1.6).

Resim 1.6: Eğri cetveller

1.2.3. Paralel Cetvel (Gerçiz)
Genellikle resim masalarının bir aparatı olarak kullanılan ve iki ucundaki
makaralardan geçirilen iplerle masa üzerine bağlanan bir cetvel türüdür (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Paralel cetvel
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1.2.4. Pergel
Daire ve yay çizimi ile bir ölçünün bir yerden başka bir yere taşınıp işaretlenmesinde
veya belli bir ölçünün birkaç defa tekrarlanarak işaretlenmesinde kullanılır (Şekil 1.2).

Şekil 1.2: Çeşitli pergeller







a.
b.
c.
d.
e.

Normal pergel
İğne uçlu pergel
Uzatma ayağı
Mürekkep çizim ucu
Tirlin

1.2.5. Şablonlar
Şablon çeşitleri şunlardır.
1.2.5.1. Daire ve Yay Şablonları
Belirli ölçülerde daire ve yay çizmek için kullanılan şablonlardır (Resim 1.7).

b) Yay şablonu

a) Daire şablonu
Resim 1.7: Şablon çeşitleri
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1.2.5.2. Elips Şablonları
İzometrik, dimetrik, trimetrik perspektif, açı ve ölçülerin çiziminde kullanılır
(Resim1.8).

Resim 1.8: İzometrik elips şablonu

1.2.5.3. Yazı Şablonu
Standart harflerin ve rakamların cins ve büyüklüklerine göre mika üzerine
delinmesiyle yapılmış şablonlardır. Standart, düzgün ve temiz bir yazı için kullanılır (Resim
1.9).

Resim 1.9: Yazı şablonu
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1.2.5.4. Sembol Şablonları
Her meslek grubuna özel olarak imal edilen ve o mesleğe özgü sembollerin bulunduğu
şablondur (Resim1.10).

Resim 1.10: Elektrik-elektronik sembol şablonu

1.2.6. Kalemler
Kalem çeşitleri şunlardır.
1.2.6.1. Kurşun Kalemler
Teknik resmin çizilmesinde ve yazıda kullanılan dereceli siyah kurşun kalemler, grafit
tozunun değişik oranlarda bağlayıcı maddelerle karıştırılması sonucu istenilen sertlikte ve
tonda yapılabilir. Sertlik dereceleri, üzerlerine yazılan harf ve rakamla belirtilir.
Kurşun kalemlerin sertlik derecelerini belirten harf ve rakamlar ve bunların kullanılış
yerlerine göre gruplara ayrılışı aşağıda gösterilmiştir.
Bu semboller, İngilizce black (siyah), firm (dolgun) ve hard (sert) kelimelerinin ilk
harflerinden gelmektedir (Resim1.11).


Sert kalemler

İngilizce hard (sert) kelimesinin ilk harfi ile ifade edilir. Sertlik derecesini ifade eden
rakamlar harfin soluna konur (2H,3H,4H...)
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Yumuşak kalemler

İngilizce black (siyah) kelimesinin ilk harfi ile ifade edilir. Harfin soluna konulan
rakamlar büyüdükçe yumuşaklığı artar (2B,3B,4B…).



Orta sertlikte kalemler

HB ve İngilizce firm (dolgun) kelimesinin ilk harfi ile ifade edilir.
1.2.6.2. Takma Uçlu (Versatil) Kalemler
0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 mm kalınlığındaki grafit uçların bir boru içinden geçirilmesiyle
oluşturulan kalemlerdir. Genellikle aynı kalınlıkta çizgi çizilebildiği için tercih edilir.
Çizimin özelliğine göre bu kalemlerden uçları B, HB ve F sertliklerinde olanlar tercih
edilmelidir.

Resim 1.11: Versatil (takma uçlu) kalemler
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1.2.6.3. Teknik Çizim Kalemleri
Genellikle proje çalışmalarında bu kalemlere özel mürekkep ile kullanılan, aydınger
kâğıda aynı kalınlıkta yazıp çizebilen kalemlerdir. Bu kalemleri üreten firma “Rapido” adıyla
üretmekte ve bu şekilde isimlendirmektedir.
Teknik çizim kalemleri kullanılırken kalem dik tutulmalı ve çizim yapılan cetvel hafif
yükseltili olmalıdır (Resim 1.12).

Resim 1.12: Teknik çizim kalemleri


Silgi

Kurşun kalem ve mürekkeple resimler çizilirken hataların giderilmesi ve temizlenen
kısımda iz bırakılmaması için dikkatlice silinmesi veya kazınması gerekir. Önemli olan
resmin önce iz bırakmayacak kadar ince ve hafif çizgilerle çizilmesidir. Fakat yine de hata
yapılmışsa silinecek çizginin cinsine göre farklı sertlikte beyaz silgi kullanılmalıdır.
1.2.7. Teknik Resimde Kullanılan Kâğıtlar
Teknik resimde kullanılan kâğıtlar çizilecek resmin cinsine ve kullanılacağı yere göre
seçilir. Genel olarak kullanılan kâğıtlar beş gruba ayrılır:


Saydam olmayan resim kâğıdı

Beyaz renkte, sert ve yırtılmaya karşı dayanıklı kâğıtlardır. Kurşun kalemle iyi çizim
yapılmasına imkân veren, iz bırakmadan silinebilen kâğıtlardır.


Aydınger

Bu kâğıtlara genellikle kopyası çıkarılarak çoğaltılacak resimler çizilir. Genellikle
saydam olmayan resim kâğıdına kurşun kalemle çizilen resim, aydıngere kopya edilir. Bu
yüzden aydınger kâğıtları alttaki resmi en ince ayrıntısına kadar gösterecek saydamlıkta
olmalıdır. Bu kâğıtlara ozalit kopyalarını daha iyi çıkması sebebiyle genellikle çini
mürekkebi ile çizim yapılır.
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Ozalit kâğıdı

Aydıngere çizilmiş resimlerin en ucuz ve en fazla kullanılan çoğaltma metodu ozalit
kâğıdına çıkarılan kopyalardır. Ozalit kâğıtları, bir yüzüne ışığa karşı hassas özel madde
sürülmüş kâğıtlardır.


Fotokopi kâğıtları

Teknik resimler, fotokopileri alınarak da çoğaltılabilir. Fotokopinin ozalit kopyaya
üstünlüğü, resimlerin aydınger kâğıdına çizilme zorunluluğu olmamasıdır.


Milimetrik kâğıt

Üzerlerine herhangi bir renkte milimetrik taksimat basılmış kâğıtlardır. Genel olarak
grafiklerin veya krokilerin çizilmesinde kullanılır.
1.2.7.1. Kâğıt Ölçüleri
Teknik resimde kullanılan standart kâğıt ölçüleri, A serisi formalarıdır. Resim kâğıtları, tam
ölçüsünde veya resim masalarına yapıştırma payı ilaveli olarak kesilir.
A serisi resim kâğıtlarının net ölçüleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 1.1 ve
Şekil 1.3).
Kâğıt Forması
Adı
Net Ölçüleri
(mm)

A0
841x1189

A1

A2

A3

A4

A5

A6

594x841

420x594

297x420

210x297

148x210

105x148

Tablo 1.1: Standart kâğıt ölçüleri

A0 kâğıdının alanı 1m2dir.
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Şekil 1.3: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 kâğıtlarının ölçüleri
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1.3. Bilgisayar ile Çizim Yapılmasını Sağlayan Programların
Tanıtılması ve Uygulaması
Teknik Resim’de elle çizim aşamasını başarıyla gerçekleştirebilen teknik bir eleman
bilgisayar destekli tasarım programını (CAD) kullanma aşamasına zorluk çekmeyecektir.
CAD programlarının en çok kullanılanları şunlardır.

1.3.1. 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, medya ve eğlence sektörleri için tasarım ürünleri
vardır.
Mühendisler, mimarlar, teknik ressamlar ve teknikerler tarafından kullanılan
bilgisayar destekli çizim tasarım yazılımlarıdır.

1.3.2. 2 Boyutlu CAD Programı
Teknik çizimler, diyagramlar, tablolar, notlar, ölçüler vb. birçok teknik açıklama
yapmayı sağlar (Resim 1.13).
2 Boyutlu CAD programına ait özelikler:














İki boyutlu parça çizimleri yanında elektir-elektonik 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
Kullanıcı dostu, kolay kullanılır ve yetenekli çizim komutları
Hazır antet ve standartlara uygun sayfa şablonları
Çizgi tiplerini kolaylıkla değiştirebilme
15




Dairesel ve dikdörtgensel çoğaltma
Karışık çizimlerde kolay seçim yapabilme

Resim 1.13: 2 boyutlu CAD programının arayüzü

1.4. Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldıkları Yere Göre Çizim Uygulamaları
Makine parçalarının, devre elemanlarının ve devrelerin kâğıt üzerindeki anlatımı
çeşitli çizgilerle oluşturulur. Teknik resimde kullanılan çizgilere standart çizgiler denir.
Çizgi çeşitleri genel olarak iki çeşittir. Bunlar:



Sürekli çizgi
Kesik çizgi
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1.4.1. Sürekli Çizgi Çeşitleri
Sürekli çizgi çeşitleri şunlardır.
1.4.1.1. Dar Sürekli Serbest El Çizgisi
Görünüş veya kesitleri sınırlayan, bölünen ve kısıtlanan parçaların koparma çizgisi
olarak kullanılır. Teknik resim araç gereci kullanılmadan serbest elle çizilir (Şekil 1.4).

Şekil 1.4: Dar sürekli serbest el çizgisi örneği
1.4.1.2. Dar Sürekli Zikzak Çizgi
Görünüş veya kesitleri sınırlayan, bölünen ve kısıtlanan parçaların koparma çizgisi
olarak kullanılır (Şekil 1.5)

Şekil 1.5: Dar sürekli zikzak çizgi örneği

1.4.1.3. Dar Sürekli Çizgi
Ölçü çizgileri, ölçü başlangıç ve bitiş çizgileri, kılavuz çizgileri, tarama çizgileri, vida
diş dibi çizgileri, kısa eksen çizgileri, yerinde döndürülmüş kesit çevreleri, düzlem yüzeyleri
belirten köşegenlerin çiziminde kullanılır (Şekil 1.6).

Şekil 1.6: Dar sürekli çizgi örneği
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1.4.1.4. Sürekli Geniş Çizgi
Görülen çevreler ve kenarlarda kullanılır (Şekil 1.7).

Şekil 1.7: Sürekli geniş çizgi örneği

1.4.2. Kesik Çizgi Çeşitleri
Kesik çizgi çeşitleri şunlardır.
1.4.2.1. Dar Kesik Çizgi
Görünmeyen kenarların ve görünmeyen çevrelerin çiziminde kullanılır (Şekil 1.8).

Şekil 1.8: Dar kesik çizgi örneği

1.4.2.2. Geniş Kesik Çizgi
İşlenmiş yüzey sınırlarının gösterilmesinde kullanılır (Şekil 1.9).

Şekil 1.9: Geniş kesik çizgi örneği
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1.4.2.3. Dar Noktalı Uzun Kesik Çizgi
Eksen çizgilerinin, simetri çizgilerinin, dişlilerin bölüm dairesinin, delik eksen
dairelerinin çiziminde kullanılır (Şekil 1.10).

Şekil 1.10: Dar noktalı uzun kesik çizgi örneği

1.4.2.4. Geniş Noktalı Uzun Kesik Çizgi
Özel işlemli yüzeylerin sınırlarının gösterilmesinde, kesit düzlemleri izlerinin
gösterilmesinde kullanılır (Şekil 1.11).

a)

b)
Şekil 1.11: Geniş noktalı uzun kesik çizgi örneği

19

1.4.2.5. Dar İki Noktalı Uzun Kesik Çizgi
Komşu parçaların çevrelerinin, hareketli parçaların sınır konumlarının, ağırlık merkezi
çizgilerinin, yarı mamullerin bitmiş şekillerinin, özel alanların çerçevelenmesinde kullanılır
(Şekil 1.12).

a)

b)
Şekil 1.12: Dar iki noktalı uzun kesik çizgi örneği

20

Tablo 1.2: Çizgi çeşitleri
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1.5. Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı Uygulamaları
Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle
meydana gelir. Karışıklığı önlemek için teknik resimde standart yazı kullanılır. Standart yazı,
A tipi ve B tipi olmak üzere iki çeşittir (Şekil 1.13).

Şekil 1.13: Standart yazı tipleri

İki yazı tipi arasındaki fark, yazı kalınlığıdır ve A tipi, B yazı tipine göre incedir.
Teknik resimde B tipi tercih edilir.

Şekil 1.14: Standart yazı ölçüleri

Kullanılan terimlerin anlamları şunlardır (Şekil 1.14):
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h: Yazı yüksekliği
h: Büyük harf yüksekliği
c1: Küçük harf yüksekliği
a: Harfler arasındaki boşluk
b1, b2, b3: Satır aralığı
e: Kelimeler arasındaki aralık
d: Yazı kalınlığı
A tipi ve B tipi yazılar kendi aralarında (TS 88’e uygun) dik yazı ve eğik yazı olmak
üzere ikiye ayrılır. Dik yazılar, inşaat ve mimari teknik resimde kullanılır. Harfler ve
rakamlar satır çizgisine dik yazılır (Şekil1.15).

Şekil 1.15: B tipi dik yazı
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Eğik yazılar, makine ve elektrik-elektronik teknik resminde kullanılır. Harfler ve
rakamlar satır çizgisine 75° sağa eğik olacak şekilde yazılır (Şekil1.16).

Şekil 1.16: B tipi eğik yazı

Aşağıda bir norm yazı örneği verilmiştir (Şekil 1.17).

Şekil 1.17: Örnek norm yazı
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1.5.1. Yazı Şablonlarını Kullanarak Norm Yazı Yazmak
Teknik resim çizimlerinde serbest elle yazılan yazılarda yanlışlıkları ve okuma
zorluklarını gidermek, yazının aynı tip ve yükseklikte olmasını sağlamak için yazı
şablonlarından faydalanılır. Yazı şablonları, mika ve plastikten yapılır. Standart yazı cins
veya büyüklüklerine göre bir mika veya plastik üzerine rakam ve harfler delinerek
yapılmıştır. Şablonun kenarlarını kâğıttan uzak tutmak için yaklaşık 2- 3 mm ağaç veya
metal çerçeve vardır (Resim 1.14).

Resim 1.14: Metal kenarlı yazı şablonu

Yazı şablonları 2,5-3,5-5-7-10-14 ve 20 mm harf yüksekliklerinde, yazı kalınlıkları
0.25, 0.35, 0.45, 0.55, 0.70, 0.80, 1,25, 1,50 mm olarak dik, eğik ve A ile B tipi olmak üzere
standart hâle getirilmiştir.

Resim 1.15: Yazı şablonu
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Şablonla yazı yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir:







Kalem ucu harf veya rakama göre kanalın içinde gezdirilerek yazılır.
Yazılarda harflerin yan yana gelmesi için şablon yatay olarak kaydırılır.
Şablonla yazı yazarken şablonun hareketi için T cetveli, gönye veya çizim
aparatlarından faydalanılır.
Şablonda kullanılacak kalem ucunun dik tutulması gerekir.
Büyük ve küçük harflerin yazılmasında şablon ters çevrilir.
Şablonla yazı yazarken harf yüksekliği, çizgi kalınlığı ve kalem ucunun
birbirine uygun olmasına dikkat etmek gerekir.

1.6. Temel Geometrik Çizimler
Temel geometrik çizimler şunlardır.

1.6.1. Doğru Çizimi
Belirlenen uzunlukta cetvel yardımı ile bir doğru parçası çizilir ve uç noktaları A ve B
olarak adlandırılır. T cetveli ve gönye gibi çizim malzemeleri kullanarak kaydırma yöntemi
ile AB doğru parçasına paralel doğrular çizilebilir (Şekil 1.18).

Şekil 1.18: Paralel doğrular

1.6.2. Doğruya Dik Çıkma
AB doğrusu verilen ölçülerde çizilir (Şekil 1.19).

Şekil 1.19: AB doğrusu

Dik çıkılmak istenen noktadan doğruya A ve B yönünde pergel yardımı ile iki yay
çizilerek C ve D noktaları bulunur (Şekil 1.20).
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Şekil 1.20: C ve D noktalarının bulunması

Pergel biraz daha açılarak C ve D noktaları merkez olmak üzere doğru üzerinde
kesişecek şekilde iki yay çizilir ve E noktası bulunur (Şekil 1.21).

Şekil 1.21: E noktasının bulunması

E noktası ile O noktası birleştirildiğinde AB doğru parçasına dik çıkılmış olur (Şekil
1.22).

Şekil 1.22: E noktası ile O noktasının birleştirilmesi

1.6.3. Doğru Parçasının İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölünmesi
Verilen ölçülerde AB doğrusu çizilir (Şekil 1.23).

Şekil 1.23: AB doğrusu
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AB doğru parçasının altına ya da üstüne olacak şekilde istenilen bir açıda yardımcı bir
d doğrusu çizilir (Şekil 1.24).

Şekil 1.24: Yardımcı d doğrusunun çizimi

Doğru parçası kaça bölünecekse d doğrusu üzerinde pergel yardımı ile o kadar işaret
konur (Şekil 1.25).

Şekil 1.25: d doğrusunun işaretlenmesi

En sonunda işaretlenen C noktası ile B noktası birleştirilir (Şekil 1.26).

Şekil 1. 26: C noktası ile B noktasının birleştirilmesi

Çizim araçları yardımı ile BC noktasına paralel doğrular çizilerek AB doğrusu
istenilen parçaya bölünmüş olur (Şekil 1.27).
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Şekil 1.27: İstenilen sayıda eşit parçaya bölünmüş AB doğrusu

1.6.4. Dik Açının Oluşturulması
Verilen ölçüye göre AB doğrusu çizilir (Şekil 1.28).

Şekil 1.28: AB doğrusu

Pergel A noktası merkez olacak şekilde istenilen değerde açılarak AB doğrusunu
kesecek bir yay çizilir ve C noktası bulunur (Şekil 1.29).

Şekil 1.29: C noktasının bulunması

Pergelin açıklığı bozulmadan C merkezli önceki yayı kesecek bir yay çizilir ve D
noktası bulunur (Şekil 1.30).
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Şekil 1.30: D noktasının bulunması

C ve D noktasından geçecek şekilde bir doğru çizilir (Şekil 1.31).

Şekil 1.31: C ve D noktasından geçen doğru

Pergelin ölçüsü değiştirilmeden D merkezli çizilen doğruyu kesecek şekilde bir yay
çizilir ve E noktası bulunur (Şekil 1.32).
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Şekil 1.32: E noktasının bulunması

A ve E noktaları birleştirilerek doğruya dik çıkılmış olur (Şekil 1.33).

Şekil 1.33: A ve E noktalarının birleştirilmesi
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1.6.5. Daire İçine Düzgün Çokgen Çizimi
Daire içine düzgün çokgen çizim çeşitleri şunlardır.
1.6.5.1. Daire İçine Düzgün Üçgen Çizimi
İlk önce O merkezli birbirine dik iki eksen çizilir (Şekil 1.34).

Şekil 1.34: O merkezli birbirine dik iki eksen

Pergel, O merkezli olmak üzere istenilen genişlikte açılarak bir daire çizilir ve daire ile
eksen birleşim noktaları A, B, C, D olarak adlandırılır (Şekil 1.35).
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Şekil 1.35: Dairenin çizimi ve adlandırılması

Pergelin açıklığı bozulmadan D merkezli olmak üzere bir yay çizilir. Yay ile dairenin
kesiştiği noktalar E ve F olarak adlandırılır (Şekil 1.36).

Şekil 1.36: D merkezli yayın çizimi
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C ve E noktaları birleştirilir (Şekil 1.37).

Şekil 1.37: C ve E noktalarının birleştirilmesi

C ve F noktaları birleştirilir (Şekil1.38).

Şekil 1.38: C ve F noktalarının birleştirilmesi
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E ve F noktaları birleştirildiğinde eşkenar bir üçgen ortaya çıkacaktır (Şekil 1.39).

Şekil 1.39: Daire içinde eşkenar üçgenin oluşturulması

1.6.5.2. Daire İçine Düzgün Dörtgen Çizimi
İlk önce Şekil 1.34’teki gibi O merkezli birbirine dik iki eksen çizilir (Şekil 1.40).

Şekil 1.40: O merkezli birbirine dik iki eksen
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Pergel, O merkezli olmak üzere istenilen genişlikte açılarak bir daire çizilir ve daire ile
eksen birleşim noktaları A, B, C, D olarak adlandırılır (Şekil 1.41).

Şekil 1.41: Dairenin çizimi ve adlandırılması

Pergel, B-D aralığı kadar açılır. Pergelin açıklığı bozulmadan B ve C noktalarından
dairenin dışında birer yay çizilir. Yayların birbirini kestiği nokta E olarak adlandırılır (Şekil
1.42).

Şekil 1.42: E noktasının işaretlenmesi
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E ve O noktalarından geçecek şekilde daire boyunca cetvelle bir doğru çizilir (Şekil
1.43).

Şekil 1.43: E ve O noktalarından geçen doğru

Aynı şekilde pergel açıklığı bozulmadan A ve C noktalarından dairenin dışında bir yay
çizilir. Kesişen nokta F olarak isimlendirilir (Şekil 1.44).

Şekil 1.44: F noktasının işaretlenip F ve O noktalarından geçen doğrunun çizimi
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F ve O noktalarından geçecek şekilde daire boyunca cetvelle bir doğru çizilir. Çizilen
doğruların daireyi kestikleri noktalar birleştirildiğinde eşkenar bir dörtgen ortaya çıkacaktır
(Şekil 1.45).

Şekil 1.45: Daire içinde eşkenar dörtgenin oluşturulması

1.6.5.3. Daire İçine Düzgün Beşgen Çizimi
Birbirine dik çizilen iki eksen üzerine istenilen yarıçapta pergel açılarak O merkezli
bir daire çizilir. Dairenin eksen üzerinde kesiştiği noktalar A, B, C, D olarak adlandırılır
(Şekil 1.46).

Şekil 1.46: Dairenin çizimi ve adlandırılması
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Pergel açıklığı bozulmadan B noktasına tutularak bir yay çizilir. Yayın daireyi kestiği
noktalar, E ve F olarak adlandırılır. E ve F noktalarını birleştiren bir doğru çizilir. Doğrunun
ekseni kestiği nokta S olarak adlandırılır (Şekil 1.47).

Şekil 1.47: E, F ve S noktaları

Pergel S-C aralığı kadar açılarak S merkezli bir yay çizilir. Yayın ekseni kestiği nokta
T olarak adlandırılır (Şekil 1.48).

Şekil 1.48: T noktasının bulunması
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Pergel T-C aralığı kadar açılarak C merkezli bir yay çizilir. Yayın daireyi kestiği
noktalar, I ve K olarak adlandırılır (Şekil 1.49).

Şekil 1.49: I ve K noktalarının bulunması

Pergel açıklığı bozulmadan I ve K merkezli daireyi kesen birer yay çizilir. Yayın
daireyi kestiği noktalar, M ve N olarak adlandırılır (Şekil 1.50).

Şekil 1.50: M ve N noktalarının bulunması
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C, I, M, N ve K noktaları birleştirildiğinde eşkenar bir beşgen ortaya çıkar (Şekil
1.51).

Şekil 1.51: Daire içinde eşkenar beşgenin oluşturulması

1.6.5.4. Daire İçine Düzgün Altıgen Çizimi
Birbirine dik çizilen iki eksen üzerine pergel açılarak istenilen yarıçapta O merkezli
bir daire çizilir. Dairenin eksen üzerinde kesiştiği noktalar A, B, C, D olarak adlandırılır
(Şekil 1.52).

Şekil 1.52: Dairenin çizimi ve adlandırılması
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Pergel, açıklığı bozulmadan B noktasına tutularak bir yay çizilir. Yayın daireyi kestiği
noktalar E ve F olarak adlandırılır (Şekil 1.53).

Şekil 1.53: E ve F noktalarının bulunması

Pergel açıklığı bozulmadan A noktasına tutularak bir yay çizilir. Yayın daireyi kestiği
noktalar G ve H olarak adlandırılır (Şekil 1.54).

Şekil 1.54: G ve H noktalarının bulunması
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G, A, H, F, B ve E noktaları cetvel yardımı ile birleştirildiğinde daire içinde düzgün
bir altıgen oluştuğu görülür (Şekil 1.55).

Şekil 1.55: Daire içinde düzgün altıgenin oluşturulması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen çizgi çeşitlerini ölçerek bir sonraki sayfada uygulama sayfasına
çiziniz.
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UYGULAMA ADI

UYGULAMA NO

ZAMAN

BAŞLAMA
TARİHİ

DEĞERLENDİRME

BİTİŞ
TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN
SÜRE
KULLANIL
AN SÜRE
ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKA
NLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

DERS ÖĞRETMENİ

ADI
SOYADI
SINIFI

TEKNOL
OJİ

1

NUMAR
ASI
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Aşağıda verilen çizgi çeşitlerini ölçerek bir sonraki sayfada uygulama sayfasına
çiziniz.
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UYGULAMA ADI

UYGULAMA NO

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

2

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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Atasözleri ve veciz sözleri araştırınız ve norm (sağa 75° eğik) yazı ile yazınız.
UYGULAMA ADI

UYGULAMA NO

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

3

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını bir sonraki sayfadaki temrin sayfasına norm (sağa 750
eğik) yazı ile yazınız.
İSTİKLAL MARŞI
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
M. Akif ERSOY
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UYGULAMA ADI

DEĞERLENDİRME

BAŞLAMA TARİHİ

ZAMAN

4

UYGULAMA NO

BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni yazı şablonu ile yazınız.
UYGULAMA ADI

DEĞERLENDİRME

BAŞLAMA TARİHİ

ZAMAN

5

UYGULAMA NO

BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

TEKNOLOJİ

VERİLEN SÜRE

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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DERS ÖĞRETMENİ

UYGULAMA ADI

UYGULAMA NO

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

TEKNOLOJİ

VERİLEN SÜRE

5

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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DERS ÖĞRETMENİ

UYGULAMA ADI

6

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen A-B doğru parçasına parelel doğrular çiziniz

A

B

Aşağıda verilen A-B doğru parçasının orta noktasından bir dikme çiziniz.

A

B

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

7

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen A-B doğru parçasına dik bir açı oluşturunuz.

A

B

Aşağıda verilen A-B doğru parçasını 7 eşit parçaya bölünüz.

A

B

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

8

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen dairenin içine düzgün üçgen çiziniz.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

9

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen dairenin içine düzgün dörtgen çiziniz.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

10

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen dairenin içine düzgün beşgen çiziniz.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

11

UYGULAMA NO

Aşağıda verilen dairenin içine düzgün altıgen çiziniz.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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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. Standart kâğıdı resim masasına bağlayabildiniz mi?
2. Yazı ve rakamları teknik resim kurallarına uygun
yazabildiniz mi?
3. Teknik resim çizim araçlarını teknik resim kurallarına
uygun şekilde kullanabildiniz mi?
4. Teknik resim kurallarına uygun doğrular çizebildiniz mi?
5. Temel geometrik çizimleri yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?
A) Sürekli ince çizgi
B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi
D) Noktalı ince çizgi

2.

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?
A) Kurşun kalem
B) Tükenmez kalem
C) Takma uçlu kalem
D) Rapido

3.

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?
A) Ölçü cetvelleri
B) Pistole
C) Paralel cetvel
D) Açıölçer

4.

Elektrik - Elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

5.

Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?
A) D
B) A
C) d
D) h

6.

45° ve 30° - 60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?
A) 15°
B) 30°
C) 70
D) 105

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Temel iz düşümü kullanarak perspektifi verilen parçanın görünüşlerini hatasız
çizebilecek ve ölçülendirme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İz düşüm ve perspektif kavramları ile görünüş çıkarma hakkında araştırma
yapınız. Sonuçlarını rapor hâlinde sununuz.

2. İZ DÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA
2.1. İz Düşüm Çizimleri
İz Düşüm Çizimleri ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

2.1.1. İz Düşüm Hakkında Bilgi
İz düşüm, bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli veya düzleme düşen
görüntüsüdür. Örneğin; sinemada perdeye düşen görüntü, güneşli bir günde yürürken oluşan
gölge veya bir ışık kaynağından (mum, ampul vb.) çıkan ışınlarla bir cismin duvara düşen
görüntüsü birer iz düşümdür.
İz düşümün üzerine düştüğü düzleme iz düşüm düzlemi, iz düşümün düzlem üzerine
düşmesini sağlayan ışınlara iz düşüm ışınları, iz düşüm ışınlarının çıktığı varsayılan
noktaya ise odak noktası (bakış noktası) denir.


İz düşüm çeşitleri


Merkezî (konik) iz düşüm :Işık kaynağının yakın mesafede olması,
cismin boyutlarının iz düşüm düzlemine büyük ve küçük olarak
düşmesiyle oluşan iz düşümdür. Işınların cismin köşelerinden geçmesiyle
elde edilen noktalar birleştirilerek cismin iz düşümü oluşturulur. Mimari,
reklamcılık ve dekorasyon teknik resimlerinin çizimlerinde kullanılır
(Şekil 2.1).
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Şekil 2.1: Merkezî (konik) iz düşüm



Paralel iz düşüm :Işık kaynağının sonsuzda olması, cismin boyutlarının
iz düşüm düzlemine büyüme veya küçülme göstermeden düşmesiyle elde
edilen iz düşümdür. Bu iz düşümde ışınlar ışık kaynağına paraleldir (Şekil
2.2). Paralel iz düşüm, eğik ve dik iz düşüm olmak üzere ikiye ayrılır.

Şekil 2.2: Paralel iz düşüm
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Eğik iz düşüm :İz düşüm ışınlarının birbirine paralel ve iz düşüm
düzlemine eğik (90° den farklı açılarda) olarak gelmesi ile iz düşüm
düzlemi üzerinde oluşan görünüşe eğik iz düşüm denir. Bu iz düşüm, eğik
perspektif görünüşlerinin çiziminde kullanılır (Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Eğik iz düşüm



Dik iz düşüm : İz düşüm ışınlarının düzleme dik gelmesi sonucu oluşan
iz düşüme dik iz düşüm denir. Bu iz düşümde iz düşüm çizgileri cismin
bir yüzüne dik geldiği için cismin o yüzü ile iz düşümü aynı büyüklükte
olur. Teknik resimde en çok kullanılan iz düşüm şeklidir. Özellikle
görünüş çıkarmada çok kullanılır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi
ileride verilecektir.

2.1.2. Temel İz Düşüm Düzlemleri, Temel Görünüşlerin Adlandırılması ve
Çizilmesi
Üretimi yapılacak bir parçanın sadece bir yüzeyinin görüntüsü o parçayı tanımlamaya
yetmez. Yani cismin tek yönden görünüşü o cisim hakkında yeterli bilgiyi vermez. Bu
nedenle cisimlerin görüntüleri birden fazla iz düşüm düzlemine düşürülür.
Üzerine iz düşüm çizilecek olan düzlemler, birbirine bitişik ve dik kabul edilir.
Birbirine bitişik ve dik konumda alınan, üzerine iz düşümlerin çizildiği düzlemlere “iz
düşüm düzlemleri” denir. Temel iz düşüm düzlemlerini bir arada bulunduran kapalı şekle
“diedri” denir.
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Diedri üzerinde bulunan iz düşüm düzlemleri şunlardır:




Alın iz düşüm düzlemi
Yatay iz düşüm düzlemi
Profil iz düşüm düzlemi

Diedri üzerinde bulunan “alın iz düşüm düzlemi” önden bakış için, “profil iz düşüm
düzlemi” yandan bakış için, “yatay iz düşüm düzlemi” ise üstten bakış için kullanılır (Şekil
2.4).

Şekil 2.4: Görünüşlerin adlandırılması

2.1.3. Nokta, Doğru ve Düzlemlerin İz Düşümlerinin Çizilmesi


Noktanın iz düşümleri

Uzaydaki a noktasının düzlem yüzeylerine dik gelen ışınlarının düzlem yüzeylerine
değme noktaları, a noktasının iz düşümünü verir.
Düzlemler arasında kalan çizgilere katlanma çizgileri denir. a noktasının uzaydaki
yerini belirlemek için aralık, kot ve uzaklık değerleri olmak üzere üç elemana ihtiyaç vardır.
Teknik resimde a noktasının iz düşümü çıkarılırken bu değerlerin bilinmesi gerekir.
Noktanın yatay iz düşüm düzlemine olan mesafesine kot, alın iz düşüm düzlemine
olan mesafesine uzaklık, profil iz düşüm düzlemine olan mesafesine aralık denir (Şekil 2.5).
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Şekil 2.5: Noktanın iz düşümü

Aşağıdaki örnekte noktanın aralık, kot ve uzaklık değerleri girilerek iz düşümü
görülebilir (Şekil 2.6).

Şekil 2.6: Noktanın iz düşümü
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Doğrunun iz düşümü

Uzaydaki iki nokta birleştirildiğinde bir doğru parçası meydana gelir. Doğru
parçasının uç noktalarına ait iz düşümleri ayrı ayrı çizilip birleştirilerek doğrunun iz
düşümleri elde edilir (Şekil 2.7). Noktaların uzaydaki iz düşümleri birleştirilerek doğrunun
diedrideki iz düşümü tamamlanmış olur. Diedrideki iz düşümler epür düzlemine aktarılır.
Epür, diedrinin açılmış şekline denir.

Şekil 2.7: Doğrunun iz düşümü
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Düzlemin iz düşümü

Kendi doğrultusunda olmayacak şekilde hareket ettirilen doğrunun geride bıraktığı
yüzeye düzlem denir. Düzlemler, uzayda temel iz düşüm düzlemlerine göre çeşitli
konumlarda bulunur (Şekil 2.8).

Şekil 2.8: Düzlemin iz düşümü

2.2. Görünüş Çıkarma ve Ölçeklendirme
Görünüş çıkarma ve ölçeklendirme ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

2.2.1. 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.
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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.
Şekil 2.9’daki örnek resim parçasının önden görünüş, yandan görünüş görünüşlerinin
resme bakılarak çıkarılışı aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 2.9: Örnek resim parçası



Ön görünüş

Resmin genişlik ve yükseklik gibi ölçülerinin görülebildiği bakış açısıdır (Şekil 2.10).

Şekil 2.10: Önden görünüş
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Üstten görünüş

Parçanın genişlik ve yükseklik ölçüsünü tamamlayan bakış açısıdır (Şekil 2.11).

Şekil 2.11: Üstten görünüş



Yandan görünüş

Resmin derinlik ölçülerinin görülebildiği bakış açısıdır (Şekil 2.12).

Şekil 2.12: 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 2.13’te üç görünüşü verilen resim, düzlem üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilir.
Görünüşler düzleme yerleştirilirken her bir görünüşün düzleme ait uzaklıklarının eşit olmasına
dikkat edilmelidir (Şekil 2.14).

Şekil 2.13: Perspektifi verilmiş resim

Şekil 2.14: Resmin üç görünüşünün çıkartılması
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Perspektif verilerek görünüşlerin incelenmesi

Örnek 1: Şekil 2.15’te perspektifi verilen cismin üç görünüşü aşağıdaki gibi çıkarılır
(Şekil 2.16).

Şekil 2.15: Perspektifi verilen cisim

Şekil 2.16: Cismin üç görünüşü
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Örnek 2: Şekil 2.17’de perspektifi verilen cismin üç görünüşü aşağıdaki gibi çıkarılır
(Şekil 2.18).

Şekil 2.17: Perspektifi verilen cisim

Şekil 2.18: Cismin üç görünüşü2.2.2.Ölçek ve ölçülendirme
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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 işçiler 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.


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.




Ölçek çeşitleri


Gerçek ölçek : Parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek
çeşididir. Ölçek 1:1 diye belirtilir.



Küçültme ölçeği : Büyük parçaların küçültülerek çizildiği ölçek
çeşididir. Ölçek 1:5, 1:10, 1:20, 1:50……diye belirtilir.



Büyültme ölçeği : Küçük parçaların büyültülerek çizildiği ölçek
çeşididir. Ölçek 2:1,5:1,10:1,20:1,50:1……diye belirtilir.

Ölçülendirme elemanları ve ölçülendirme kuralları


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 2.19).

Şekil 2.19: Ölçü sınır çizgisi
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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 2.20).

Şekil 2.20: Ölçü çizgisi



Ölçü oku : :Uç açısı 15 derece ve ikizkenar üçgen şeklinde olan, ölçü
çizgilerini sınırlayan ölçülendirme elemanıdır. Ölçü büyüklüğünün
nereden nereye kadar olduğunu belirler (Şekil 2.21).

Şekil 2.21: Ölçü oku



Ölçü rakamları : Ölçü rakamları düzgün ve okunaklı yazılmalıdır. Ölçü
çizgisinin tam ortasına ve 0,5 mm üst tarafına yazılır (Şekil 2.22).

Şekil 2.22: Ölçü rakamı
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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 ölçülendiriniz
(Şekil 2.23, 2.24).

Şekil 2.23: Ölçülendirilmiş resim

Şekil 2.24: Ölçülendirilmiş resim
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Verilen parçaların istenen görünüş çizimlerini 1, 2, 3 numaralı uygulama sayfalarına
yapınız.
Aşağıda verilen parçaların ölçülendirmelerini 4, 5, 6 numaralı uygulama sayfalarına
yapınız.
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UYGULAMA ADI

1

UYGULAMA NO

Aşağıda perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü teknik resim kurallarına uyarak
çıkarınız.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

2

UYGULAMA NO

Aşağıda perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü teknik resim kurallarına uyarak
çıkarınız.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

3

UYGULAMA NO

Aşağıda perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü teknik resim kurallarına uyarak
çıkarınız.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

4

UYGULAMA NO

Aşağıda üç görünüşü ve ölçüleri verilen resmin ölçü değerlerini üzerine yazınız.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

5

UYGULAMA NO

Aşağıda perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü ölçülendirme kurallarına göre
ölçülendiriniz.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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UYGULAMA ADI

UYGULAMA NO

6

Perspektifi verilen cisimlerin ölçü değerlerini resim üzerine yazınız.

DEĞERLENDİRME

ZAMAN

BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

İŞLEM

SÜRE

VERİLEN SÜRE

TEKNOLOJİ

ALDIĞI NOT
İŞ
ALIŞKANLIĞI

RAKAML
A

YAZI İLE

100

YÜZ

KULLANILAN SÜRE

ÖĞRENCİNİN

İŞİN ADI:

DERS ÖĞRETMENİ

ADI SOYADI
SINIFI

NUMARAS
I
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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. Üç görünüşle çizilmiş resimleri incelediniz mi?
2. Perspektifi verilen parçanın görünüşlerini çizebildiniz mi?
3. Görünüşler üzerinde ölçü bağlama çizgilerini çizebildiniz mi?
4. Ölçü çizgilerini çizebildiniz mi?
5. Ölçü oklarını çizebildiniz mi?
6. Ölçü değerlerini ve sembollerini yazabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?
A) Ön
B) Üst
C) Yan
D) Arka

2.

“Bir resimde ölçüler kendi değerlerinde ise, ölçek …….. diye belirtilir.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 1:2
B) 2:1
C) 1:1
D) 1:4

3.

Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi
çizgi kullanılır?
A) Sürekli ince çizgi
B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi
D) Noktalı ince

4.

Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta
bulunmalıdır?
A) 1-3mm
B) 7-10mm
C) 15-18mm
D) 18-20mm

5.

Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?
A) Şekil
B) Resim
C) Perspektif
D) İz düşüm

6.

Aşağıda perspektif resmi görülen cismin üç görünüşü verilmiştir. Bu görünüşlerin,
cismin hangi görünüşleri olduğunu altlarına yazınız.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile geminin bütün yapı elemanlarının yerleşim ve imalat
planlarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gemilerin makine dairesindeki ana makine ve yardımcı makinelerin
yerleştirilmesini araştırınız ve sınıfta tartışınız.



Dizayn ofislerde inceleme yapınız.



Çeşitli gemilerin güvertelerinde bulunan kreynlerin şekillerini, bunları meydana
getiren elemanları, çalışma sistemlerinin nasıl çizilebileceğini araştırınız ve
sınıfta tartışınız.



Gemilerdeki dümen makinesini inceleyiniz.

3. GEMİ GENEL PLANI ÇİZİMİ
Gemi genel planı çizimi ile ilgili aşamalar şöyledir.

3.1. 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 içerisine
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.
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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 yapmamıza gerek yoktur, üst katlardan
güverte geçmektedir. Gerektiğin de yürüme platformları dümen dairesi odasına ve separatör
odasına da yapılabilir.

Ana makine foundation’ı

Şekil 3.1: Makine dairesi batok görünüşü
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3.2. Güverte Teçhiz ve Donanımı Çizimi
Güverte teçhiz ve donanımı çizimi aşamaları şöyledir.

3.2.1. Demirleme Araçları


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 "Irgat" yada "Demir Irgatı"
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 alış verişlerini de yapar. Baş üstünde
bulunan locaların (Deliklerden) ikisinden gelen zincirler ırgatın "Kavelata”sından geçerek
zincirliğe inerler. 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 Babaları”na
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.
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Resim 3.1: Irgat kısımları

Resim 3.2: Irgat kısımları
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Şekil 3.2: Irgat güverte yerleşimi
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Şekil 3.3: Irgat montaj resmi ve ölçüleri

91



Demir zincir boşaltma elemanları (kaplumbağa, domuztırnağı vb.)

Baş üstünde ırgat'tan 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 alınırlar. Bunlar
yapılmadığı takdirde yukarıda sıraladığımız nedenlerden dolayı demirler zincirlerinden
koparak denize düşer.

Resim 3.3: Demir zincir boşaltma elemanı

3.2.2. Bağlama Araç ve Gereçleri


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 baktığımız zaman orada bazı demir silindirler görürüz ki bunlara "Baba"
denilir.
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Şekil 3.4: Baba

Halatların bağlanmasında kullanılan babalar geminin her yerinde özellikle baş ve kıç
üstlerinde ve geminin ortalarında bol miktarda görülür. (Resim 2.1)

Resim 3.4: 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 halinde
bulunan babalar, rıhtımlarda tek silindir halinde, özel yapılmış şekilde bulunurlar.
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 sahiptirler.
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 3.5: Güverte halat bağlama elemanı
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3.3. Güverte Yükleme ve Boşaltma Elemanları Çizimi
Güverte yükleme ve boşaltma elemanları çizim bilgileri şöyledir.

3.3.1. 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 sahiptirler. 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 3.6: Kreyn çizimi

Resim 3.5: Kreyn


Kreyn çeşitleri
Kreyn çeşitleri döner kreynler , direkli kreynler , köprülü kreynler olmak üzere üçe
ayrılırlar.

Döner kreynler
Döner kreynleri, tek ve çift döner kreynleri; direkli kreynleri, tek ve çift direkli
kreynleri; köprülü kreynleri ise, konteynır kreynleri ve çok amaçlı köprülü kreynler olarak
bölmek mümkündür.
o
o

Tek döner kreynler
Çift döner kreynler
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Resim 3.6: Tek döner kreynler



Resim 3.7: Çift döner kreynler

Direkli kreynler

Direkli kreynler tek direkli, çift dirkli ve köprülü kreynler olmak kedi aralarında üzere
3 grupta incelenirler.
o
o

Tek direkli kreynler
Çift direkli kreynler

Resim 3.9: Çift direkli kreynler

Resim 3.8: Tek direkli kreynler
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Köprülü kreynler

Köprülü kreynler konteynır köprülü kreynler ve çok amaçlı köprülü kreynler olmak
üzere iki grupta incelenebilirler.
o
o

Konteynır köprülü kreynler
Çok amaçlı köprülü kreynler

Şekil 3.7: Konteynır köprülü kreynleri

Şekil 3.8: Tek direkli kreyn planı

97



Matafora

Gemiyi terk durumunda can filikalarının veya can sallarının denize indirilmesi
gerekecektir. Gemilerde can filikaları matafora adı verilen, bir çeşit iki kollu vinç üzerine
bağlanırlar. Filika baş ve kıç tarafındaki kancasından matafora kolundaki tel halatlara
bağlanmıştır. Normal durumda geminin filika güvertesinde kalastralar üzerinde durur. Gemi
terk edilirken, kalastralardan kurtarılan filika bordaya çevrili ve denize mayna edilir.
Mataforalar gemilerde can filikası olarak kullanılan kurtarma sandallarının denize indirilmesi
amacıyla kullanılırlar. Matafora kurtarma sandalının yerinde asılı olarak durmasını sağlayan
ve onun gerektiğinde denize indirilmesinde kullanılan, basit ama güvenli bir kurtarma ve
tahliye aracıdır.

Resim 3.10: Matafora
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Şekil 3.9: Köprü üstü ve matafora genel planı


Matafora çeşitleri
Mataforaları; adi matafora, eğik düzlemli mataforalar, beşikli mataforalar, olmak
üzere üç grupta incelemek mümkündür.
o

Adi matafora
Eski tip gemilerde görülen mataforadır. Filika baş ve kıçtaki
palangalar yardımıyla denize mayna edilir. Tamamen mekanik bir
sistemdir.
Adi mataforalar filika güvertesinde karşılıklı iki adet üst kısımları
yarım daire şeklinde ayaklardan meydana gelir. Bu ayaklar normal
durumlarda içe dönük dururlar, filika mayna edileceği zaman
denize dönük duruma getirilir.
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Matafora ayakları dövme demirden yapılmıştır. Güverteye oturan
topuk kısımlan yumurta şeklinde veya bilyeli olarak dizayn
edilmiştir. Her ayak bilyeli yatak içinde ve kendi çevresinde 360
derece dönebilecek şekildedir. Bu yapı şekli, güverteye kadar
kaldırılan filikayı kolayca gemi içine almaya yarar. Her iki
matafora ayağının birlikte çalışması gerekir, bu mataforaların
çalışmasını cundalarla bağlanmış falaka halatı temin eder. Bu
halatın daima gergin tutulması zorunludur.
Ayrıca matafora ayaklarını kendi eksenlerinden döndürmek için
başa ve kıça kumanda eden baş ve kıç vetolar vardır. Bundan
başka filika denize indiği zaman güvertede kalanların deniz
üzerindeki tekneye inmesini sağlayan şeytan çarmıhı adı verilen
halat merdivenler bulunur.

Şekil 3.10: Adi matafora

o

Eğik düzlemli matafora
Eğik düzlemli matafora tipinde her matafora kolu topuğundan
filika güvertesine menteşelenmiştir. Böylece matafora duruş
pozisyonundan güverte dışına veya içeriye doğru devinebilir.
Bu çeşit matafora da dışarı çevrilmesi hariç filikanın mayna
edilmesi ve diğer işlemler adi mataforada olduğu gibidir. Bu
mataforalarda filika, matafora altındaki kalastralara oturtulur. Başkıç matafora kolları düz olarak yapılmıştır, fakat kollar birbirlerine
doğru yetecek şekilde kavislendirilerek filikanın bosa kancaları
üzerine getirilmiştir. Eğik düzlemli matafora çifti dışarıya bir dişli
tertibat yardımıyla devinir eğilir. Matafora kolları filika
güvertesine aldığında üzerindeki tekne mataforanın kendi
yapısındaki kalastralara oturur.
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o

Sabit matafor
Mataforada tekerlekler üzerinde hareket eden ve filikayı oturacağı
yere taşıyan bir kısım vardır. Filika bu kızak üzerinde mataforaya
alınarak maynaya hazırlanır.

Şekil 3.11: Sabit matafora

Resim 3.11: Sabit matafora
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o

Beşikli matafora
Modern gemilerde kullanılan bir tip olup "ağırlıklı sistemli
matafora" adı da verilir. Bu mataforaya bağlı filika, matafora
kollarının dışarıya çevrilmesi gerekmeden filikanın ağırlığı ile
inmekte ve istenen bir güverte hizasında fren tertibatı ile
tutulmakta ve istenildiğinde yeniden mayna edilerek denize
indirilmektedir.
Bu donanıma elektrik vinçleri yerleştirilmekle, istenildiğinde
mayna edilen filikanın gemiye alınması sağlanmaktadır. Beşikli
matafora her zaman filikayı denize mayna etmeye hazır bir
donanımdır. Gerektiğinde filikanın acil bir durumda indirilmesi
için vinç motorunun çalıştırılması gerekmez. Filika, matafora freni
serbest bırakıldığında kendi ağırlığı ile kolların dışarıya hareket
etmesine sebep olur. Vinç tamburuna kumanda eden sistem serbest
bırakıldıkça filika denize mayna edilir. Denizdeki bir filikanın
mataforaya alınması için elektrik vincin çalıştırılması zorunludur.

Şekil 3.12: Ağırlıklı matafora

3.4. Dümen Donanımı Çizimi
Dümen donanımı çizim bilgileri aşağıdadır.

3.4.1. Dümen Donanımı Tanımı ve Amacı
Geminin seyir durumunda iken rotasını değiştirmeye, manevra yapan geminin
hareketlerini kolaylaştırmaya yarayan çelik sacdan yapılmış elemanlardır. Dümen sancak
veya iskeleye döndürüldüğü zaman geminin seyir hızına bağlı bir su kuvveti ile gemiyi
çevirmeye çalışır. Dümen düşük bir açıda çevrilmiş ise tekne ağır ağır dönecektir. Teknenin
çabuk veya kuvvetli dönmesi isteniyorsa dümen açısı büyütülür. Geminin dümeni dümen
donanımı denilen elektrik ve hidrolik sistem ile döndürülür.
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Geminin hareket yönünü değiştirmeye yarayan dümen donanımı aşağıdaki kısımlardan
oluşmaktadır:





Dümen
Dümen çevirme tertibatı
Dümen makinesi ve çeşitleri
Kontrol mekanizması

Hareket halinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun bir
açıda tutulması sonucunda geminin yön değiştirmesi:





Dümen yelpazesinin alanına
Geminin hızına
Dümen açısına
Dümen şekline bağlıdır.

Dümenler; levha dümen ve profil dümen olmak üzere iki tiptir. Levha dümen eskiden
her boy gemide kullanılırken günümüzde sadece nehir gemilerinde ve makinesiz deniz
araçlarında kullanılmaktadır. Profil dümenler ise her tip gemide kullanılmaktadır.

3.4.2. Dümen Tipleri


İğnecikli dümen
Tek levhadan oluşan bir dümen kanadı ile dümen rodundan meydana gelmiştir.
Dümen roduna gelen burulma momenti büyüktür. Bu moment çok sayıda iğnecik
tarafından karşılandığından her iğneciğin üzerine gelen eğilme momenti
küçüktür.



Yarı balanslı dümen (Rudder Semibalanced)
Mesnetlenmeyen aralık boyu boynuz boyuna eşittir. Dümen rodunun arkasında
kalan dümen alanı toplam alanının %25’inden azdır.
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E

F

Şekil 3.13: İğnecikli dümen montajı

Resim 3.12: Yarı balanslı dümen

Şekil 3.14: Yarı balanslı dümen
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Balanslı dümen (Rudder Balanced)
Dümen rodu ekseniyle dümen ekseninin konum olarak merkezlenmiş halidir.
Dümen rodu dümen genişliğinin 1/3’ü ile 1/4’ü arasına yerleştirilir. Bu tip
dümenlerde dümen rodunun önünde kalan alan toplam alanın %25’inden az
olamaz.

Resim 3.13: Balanslı dümen



Şekil 3.15: Balanslı dümen

Balanssız dümen (Rudder Unbalanced)
Dümen roduna kılavuzluk eden kenar ekseninden bağlanmış dümen. Dümen
roduna etki eden moment fazladır.

Şekil 3.16: Balanssız dümen
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen resmi ve tabloyu kullanarak halat tamburu uygulama faaliyetini
gerçekleştiriniz.

Halat
Çapları

ÖLÇÜLER
A(mm)

B(mm)

C(mm)

72–96

1500

250

1250

44–72

1250

220

1000

24–44

900

165

800

16–24

600

140

600
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemelerin ölçüsünü tespit ediniz.

 Yukarıdaki şekilden ve tablodan
yararlanınız.

 Ayakları çiziniz.

 Verilen ölçüleri kullanınız.

 Ayakların yan görünüşünü çiziniz.

 Resimden yararlanınız.

 Tamburu çiziniz.

 B ölçüsünü tablodan seçiniz.

 Mil ve yatağı çiziniz.

 İş resminden yararlanınız.

 Büyük çapı çiziniz.

 A ölçüsünü tablodan seçiniz.

 C ölçüsüne göre yan görünüşü
çiziniz.

 Verilen ölçüleri kullanınız.

 Resmi ölçülendiriniz.

 Resme bakınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Ana makinenin yerleştirilmesi için foundation yapılması gerekir.

2.

( ) Donatımların çevresinde gerekli servis alanları bırakılmalıdır.

3.

( ) Geminin demirini denize funda etmek, tekrar gemiye almak ve halat manevraları
yapmak için baş üstünde bulunan makinelere ırgat denir.

4.

( ) Gemilerde köprü üstü, makine dairesi, dümen, pervane gibi en önemli yerler ve
elemanlardan sonra muhakkak "Irgat" ya da "Demir Irgatı" denilen makine gelir.

5.

( ) Irgatın akış hareketi "Kastanyola" denilen fren tertibatı ile sağlanır.

6.

( ) “Kaplumbağa” zincir boşaltmakta yani tutmakta kullanılan parçalardan değildir.

7.

( ) Gemilerde tek direkli olarak çalışan, ucundaki kancalar yardımıyla her türlü yükü
yüklemeye veya boşaltmaya yarayan sistemlere kreyn denilir

8.

( ) Dümen roduna kılavuzluk eden kenar ekseninden bağlanmış dümene balanslı
dümen denir.

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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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Standart kâğıdı resim masasına bağlayabildiniz mi?
2. Yazı ve rakamları teknik resim kurallarına uygun yazabildiniz mi?
3. Teknik resim çizim araçlarını teknik resim kurallarına uygun şekilde
kullanabildiniz mi?
4. Teknik resim kurallarına uygun doğrular çizebildiniz mi?
5. Temel geometrik çizimleri yapabildiniz mi?
6. Üç görünüşle çizilmiş resimleri incelediniz mi?
7. Perspektifi verilen parçanın görünüşlerini çizebildiniz mi?
8. Görünüşler üzerinde ölçü bağlama çizgilerini çizebildiniz mi?
9. Ölçü çizgilerini çizebildiniz mi?
10. Ölçü oklarını çizebildiniz mi?
11. Ölçü değerlerini ve sembollerini yazabildiniz mi?
12. Geminin kat yerleşim planlarını incelediniz mi?
13. Güverte teçhiz ve donanım elemanlarının yerleşimini öğrendiniz mi?
14. Eksen çizgisini, noktalı kesik olarak çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

B

3

D

4

B

5

A

6

C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

C

3

C

4

B

5

D
a. Ön
b. Yan
c. Üst

6

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Doğru

4

Doğru

5

Doğru

6

Yanlış

7

Doğru

8

Yanlış
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