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AÇIKLAMALAR 
KOD 520TC0012  

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi  

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Makine 

MODÜLÜN ADI Ölçülendirme, Ölçekler ve Perspektif  

MODÜLÜN TANIMI 

TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

ölçülendirme, ölçek uygulamaları yapabilme ve 

perspektif görünüĢler çizebilme ile ilgili bir öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK 
Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapabilmek, perspektif 

resim çizebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapabilir, perspektif 

çizebilirsiniz. 

Amaçlar 

1. TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

ölçülendirme yapabileceksiniz.  

2. TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

ölçek uygulamaları yapabileceksiniz. 

3. TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

perspektif görünüĢler çizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Maket parçaların bulunduğu dershane 

Donanım: Teknik resim masası ve çizim malzemeleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada ve ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin önemi her geçen gün daha da 

artmaktadır. Burada Ģu nokta unutulmamalıdır ki teknik resim, uluslararası bir dil 

niteliğindedir Bu nedenle, teknik resim kurallarına göre çizilmiĢ ve gerekli ölçülendirilmesi 

yapılmıĢ bir makine parçasını kim çizerse çizsin, teknik resim bilgisi olan bir baĢka kiĢinin 

bunu çok rahat okuması mümkündür. 

 

Günümüzde ve gelecekte mesleki bilgi ve becerimizin geliĢmesinde ve ülkemizin 

teknik alanda dünya devletleri arasında söz sahibi olmasında bu konuların önemi büyüktür. 

Gerek raylı sistemler sektörü gerekse diğer endüstri alanlarında bu konuların tam ve doğru 

olarak bilinmesi gerekir. 

 

Bu modülde TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre ölçülendirme 

yapılacak, ölçekler büyütme ve küçültme ölçeklerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır. 

DeğiĢik makine parçalarının perspektif görünüĢlerinin çizimi ile ilgili bilgiler verilecek ve 

çizimlerle ilgili uygulamalar yaptırılacaktır. 

 

Bu modül üzerinde çalıĢma yaparken sadece modül içeriğindeki bilgi sayfasına bağlı 

kalmayıp baĢka kaynaklardan da araĢtırma yaparak bilginizi artırmalısınız. 

 

Bu modül tamamlandığında; ölçülendirme, ölçekler ve perspektif görünüĢler ile  ilgili 

konular kavranmıĢ olacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

ölçülendirme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 TSE il müdürlüğüne giderek konular ile ilgili gerekli dokümanları alarak bir rapor 

hazırlayınız. 

 Teknik resimle ilgili baĢka kaynaklardan araĢtırma yapınız.  

 Ġnternetten ölçülendirmeyle ilgili araĢtırma yapınız. 

 Bulup hazırladığınız çalıĢmaları rapor olarak sınıfta öğretmen ve arkadaĢlarınıza 

sununuz. 

1. ÖLÇÜLENDĠRME  
 

1.1. Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi 
 

Teknik resim kurallarına göre çizilen parça resimleri, sadece o parçanın Ģekli ile ilgili 

bilgi verir. Makine parçalarının imalatı sırasında parça Ģeklini ifade eden görünüĢ bilgileri 

yetersiz kalır. Bunun yanı sıra parçanın büyüklüğünü ve ebatlarını ifade eden bilgilere de 

ihtiyaç duyulur. Bu amaçla parçaların yapımı için gerekli değerler belirli kurallara göre 

görünüĢler üzerinde gösterilerek ölçülendirme iĢlemi yapılır. 

 

KırılmıĢ, bozulmuĢ makine parçalarının yeniden yapılması veya parçaların ilk defa 

imalatı sırasında ölçülendirmenin önemi ve gerekliliği ortaya çıkar. Eksiksiz ve kurallara 

uygun olarak çizilmiĢ bir teknik resimden faydalanılarak ayrı ayrı yerlerde ve baĢka kiĢilerce 

imal edilen makine parçaları birleĢtirildiğinde, hiçbir sorunla karĢılaĢılmaması gerekir. 

Bunun için de gerek resmin çiziminde, gerekse ölçülendirmede kurallara uyulmalıdır. 

 

Bu açıklamalardan sonra ölçü ve ölçülendirmenin tanımını Ģu Ģekilde yapabiliriz; 

 Ölçü: Bir ölçü rakamıyla bir ölçü biriminden meydana gelen fiziksel 

büyüklüktür (TS 11398). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Ölçülendirme: Bir parçanın büyüklüğünü, yüzeyler arasındaki mesafelerini, 

girinti ve çıkıntılarının yerlerini, yüzeylerin nasıl iĢleneceğini, malzeme cinsini 

vb. bilgilerin çizim üzerinde çizgiler, semboller, rakamlar ve yapım bilgileri 

hâlinde ifade edilmesidir. 

 

1.2. Ölçülendirme Kuralları   
 

Ölçülendirilecek resmin herkes tarafından doğru anlaĢılması için diğer konularda 

olduğu gibi teknik resmin ölçülendirilmesi de belirli standartlara göre yapılır. Ġmalatı 

yapılacak iĢ parçasının herhangi bir Ģüpheye yol açmadan üretilebilmesi için 

ölçülendirmenin kurallarına göre yapılması gerekir. Ölçülendirme iĢlemi ve kuralları aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 Ölçülendirme elemanı olan rakamların yönü, alt ve sağ esas okuma 

doğrultularından okunacak Ģekilde yazılır. Yani resim kâğıdının alt ve sağ 

tarafından yazılıp okunmalıdır (ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: Ölçülendirme rakamlarının yönü 

 

 Ölçü rakamları; kural olarak ölçü çizgisinin üst ortasına, ölçü çizgisine paralel 

konumda ve ölçü çizgisinin yaklaĢık 1-2 mm açığına yazılır (ġekil 1.2). Ölçü 

çizgisinin üzerindeki kısım, yeterli gelmediğinde ölçü rakamı ölçü çizgisinin 

uzantısı üzerine yazılmalıdır. 
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ġekil 1.2: Ölçülendirme kuralları 

 Paralel ve ortak merkezli ölçü çizgileri, kaydırılmıĢ olarak çizilir (ġekil 1.3). 

Ölçü çizgisi üzerindeki alan yeterli olmadığında, ölçü rakamı kılavuz bir 

çizgiyle belirtilmelidir. 

 

ġekil 1.3: Paralel ve ortak merkezli ölçü çizgileri 

Artan paralel ölçülendirmede ölçü rakamları, ölçü sınır çizgisinin yakınına paralel 

(ġekil 1.4-A) veya ölçü sınır çizgisinin yakınına ve ölçü çizgisi üzerine açıkça yazılır (ġekil 

1.4-B). 
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ġekil 1.4: Artan paralel ölçülendirmede ölçü rakamları 

Parçanın imalatı için gerekli malzeme boyutları hakkında bilgi vermesi nedeniyle 

parçaya ait en büyük üç boyutunun (uzunluk, yükseklik ve geniĢlik) ölçüleri resimde 

gösterilmelidir. Bu ölçüler diğer verilen ölçüler yardımıyla bulunabiliyorsa ikinci defa 

verileceklerinden bu ölçülere yardımcı ölçü iĢareti konulmalıdır. 

 

 Parçanın göreviyle ilgili ölçüler, diğer ölçüler yardımıyla bulunmaya ihtiyaç 

duyulmayacak Ģekilde resmin üzerinde gösterilmiĢ olmalıdır. 

 Ġmalat sırasında kendiliğinden oluĢan yerlere ölçü verilmemelidir. 

 Kesik çizgiden ölçülendirme yapılmamalıdır. 

 Ġlgili boyutların ölçüleri aynı görünüĢte verilmelidir. 

 Ölçüler parçanın karakteristik Ģeklinin en iyi göründüğü görünüĢte verilmelidir. 

 Standart ölçüler kullanılmalıdır. Örneğin delik çapları mevcut matkap çaplarına 

uygun olmalıdır. 

 Delik ve silindirik parçaların ölçüleri yani çapları daha çok dikdörtgen 

görünüĢte verilmelidir. 

 Dairelerin yerlerini gösteren ölçüler dairelerin ekseninden ve daire görünüĢte 

verilmelidir. 

 Konik parçalarda yalnız biri olmak Ģartıyla, koniklik, eğim veya eğim açısı 

gösterilmelidir. 

  Her kenar veya uzunluk sadece bir defa ölçülendirilir. Yardımcı ölçüler ve 

ikinci defa ölçülendirilen ölçüler parantez (xy) içine alınır. Ölçeğe uymayan 

ölçülerin altı (xy) çizilir. Aynı Ģekilde ideal ölçüler köĢeli çerçeve içine; kontrol 

ölçüleri ise köĢeleri öldürülmüĢ çerçeve içine alınır, ölçüler mümkünse, 

görünüĢün dıĢına yazılmalıdır. 
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1.3. Ölçülendirme Elemanları 
 

Ölçülendirme elemanları olarak ölçü sınır çizgileri, ölçü çizgileri, ölçü okları ve ölçü 

rakamları kullanılır (ġekil 1.5). 

 

ġekil 1.5: Ölçülendirme elemanları 

Ölçü çizgileri ve ölçü sınır çizgileri sürekli ince çizgidir. Resim kenarı ile ilk ölçü 

çizgisi arası 8-12 mm, iki ölçü çizgisi arası 6-8 mm kadardır. 7-8 mm’den küçük olan ölçüler 

için oklar bağlama (sınır) çizgilerinin dıĢında olur. Gerekirse ölçü rakamı da dıĢa ve genel 

olarak da sağ tarafa yazılır. 

 

1.3.1. Ölçü Sınır Çizgisi 
 

Sürekli ince çizgi olup çizgi kalınlığı 0,25 mm’dir. Ölçü çizgisinden 1-2 mm kadar 

taĢırılmalıdır. Ölçülendirilecek elemana dik veya gerektiğinde eğik ancak birbirine paralel 

olarak çizilmelidir (ġekil 1.6). 

 

ġekil 1.6: Ölçü sınır çizgileri 

1.3.2. Ölçü Çizgisi 
 

Ölçünün nereden nereye kadar olduğunu gösteren, ölçüsü alınan kenara paralel ince 

sürekli çizgilerdir. Normal olarak iki ucu da sınırlandırılır. Ölçü çizgileri birbiriyle 

kesiĢtirilemez. Ġlk ölçü çizgisi ile parça kenarı arasında yaklaĢık 10 mm, daha sonraki ölçü 

çizgileri arasında 7-8 mm ara olmalıdır  (ġekil 1.7). Parça kenarları ve simetri eksenleri ölçü 

çizgisi olarak kullanılamaz.  
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ġekil 1.7: Ölçü çizgileri 

1.3.3. Ölçü Okları Biçimi Ölçüsü 
 

Ok baĢları, ölçü çizgilerini sınırlar, ölçünün nereden nereye verildiğini gösterir. Ölçü 

oklarının büyüklükleri, çizilen resimlerin büyüklüklerine göre değiĢir. Okl a r ı n  sivriliği 

15° boyu ise resimde kullanılan sürekli kalın çizginin 5~8 katı kadar olmalıdır  (ġekil 1.8). 

Ölçü oklarının önce çevresi çizilir, içi karalanarak doldurulur (ġekil 1.10). Bazı hâllerde ok 

yerine noktalar da kullanılır (ġekil 1.11). 

 

 

ġekil 1.8: Ölçü oklarının ebatları 
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ġekil 1.9: Ölçü çizgileri sınırlayıcı elemanları 

 

ġekil 1.10: Sivri okun yapılması 
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ġekil 1.11: Okların kullanım yerleri 

1.3.4. Ölçü Rakamları 
 

Ölçü rakamlarının düzgün ve okunaklı yazılması çok önemlidir. Ölçü rakamları, ölçü 

çizgisinin tam ortasına ve 1 mm üst tarafına yazılır. 

 

Sac ve lamalarda kalınlık ölçülerini göstermek için ikinci bir görünüĢe gerek yoktur. 

Rakamlar boyut çizgisine göre 75° eğik standart yazı ile yazılır. Boyut çizgileri, Ģeklin 

kenarlarının durumuna göre herhangi bir eğimde olabilir. Bu takdirde boyutlar, resim normal 

vaziyette tutulduğuna göre alttan ve sağdan okunabilecek Ģekilde verilir (ġekil 1. 12). 

 

ġekil 1.11: Ölçü rakamlarının konulması 
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1.4. Ölçülerin Resim Üzerindeki DağılıĢı 
 

AĢağıda yeni yetiĢen bir öğrencinin ölçülendirmede düĢebileceği hatalar belirtilmiĢtir. 

Öğrenci, resmi tamamladıktan sonra bu listeye göre kontrol yaparak alıĢkanlık sağlamalıdır. 

 

 Ölçüler, çeĢitli görünüĢlerde tekrar tekrar yazılmamalı veya değiĢik usullerle 

tekrarlanmamalıdır. Parçanın yapımı için gerekli olmayan ölçüler 

konulmamalıdır (ġekil 1.13).  

 

ġekil 1.13: Gereksiz ölçüler 

 Ölçüler, parçanın takılacağı yer ve yapımı göz önünde tutularak kontrol ve 

markalamayı kolaylaĢtıracak yüzey veya eksenler arasına konulmalıdır (ġekil 

1.14).  

 

ġekil 1.14: Silindirin yerleĢtirme ölçüleri 
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 Ölçüler, iĢlenmiĢ yüzeylere göre veya pürüzlü yüzeyden vermek gerekiyorsa 

eksenlerden verilmelidir. 

 Ölçüler öyle verilmeli ki  yapım anında iĢçi, herhangi bir yerin ölçüsünü 

hesaplayarak veya resimden ölçerek bulmak zorunda kalmamalıdır.  

 Ölçüler, parçanın biçiminin en iyi belirtildiği görünüĢlerde verilmelidir (ġekil 1. 

15). 

 

ġekil 1.15: Ölçülerin görünüĢlerdeki yeri 

 Mecbur kalmadıkça görünmeyen kenarlardan ölçü verilmemelidir  (ġekil 1. 16). 

 

ġekil 1.16: Ölçülendirmede görünmeyen kenarlar 
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 Ölçüler, gerçek büyüklükte görünen görünüĢlerde verilmelidir. Her iki görünüĢü 

açıklayan ölçüler daima iki görünüĢ arasına yerleĢtirilmelidir. Eğer resmin 

anlaĢılmasında kolaylık sağlıyorsa dıĢarıya yerleĢtirilebilir, Ölçü okları ve ölçü 

sınır çizgilerinin birbiriyle kesiĢmemeleri için tam boy ölçüleri en dıĢa, büyük 

ölçüler de küçük ölçülerin dıĢına yerleĢtirilmelidir (ġekil 1. 17). 

 

 

ġekil 1.17: Ġki görünüĢü açıklayan ölçüler 

 Ölçü sınır çizgileri iki görünüĢü birleĢtirmemeli, verilen ölçü sadece bir 

görünüĢe ait olmalıdır (ġekil 1. 18). 

 

ġekil 1.18: Ölçülendirmede iki görünüĢün birleĢme durumu 
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 Zincirleme ölçülerden sakınılmalı ve bunlardan en uçta bir tanesi çıkarılmalıdır. 

Böylece esas yüzey belirtilmiĢ olmalıdır (ġekil 1. 19). 

 

ġekil 1.19: Zincirleme ölçü 

 Ölçü çizgisi hiçbir zaman ölçü rakamları üzerinden geçmemelidir (ġekil 1. 20). 

 

ġekil 1.20: Ölçü rakamının konumu 
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 Ölçü rakamı hiçbir zaman ana çizgiler üzerine konulmamalıdır (ġekil 1. 21). 

 

ġekil 1.21: Ana çizgilere ölçü konulmaması 

 Ölçü çizgileri küçük resimlerde görünüĢlerden 8, büyük resimlerde 10 ile 12 

mm dıĢarıya konulmalı ve ölçü sınır çizgisinin ucundan 1,5- 2 mm içeride 

olmalıdır  (ġekil 1. 22). 

 

ġekil 1.22: Ölçü çizgilerinin konumları 

 Dolu çizgiler ölçü çizgisi olarak kullanılmamalıdır (ġekil 1. 23). 

 

 

ġekil 1.23: Dolu çizgilerin ölçü çizgisi olarak kullanılmaması 

 Ölçü çizgisi herhangi bir kenarla uç uca birleĢtirilmemelidir. 
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 Ölçü çizgileri birbirini mümkün olduğu kadar kesmemelidir (ġekil 1. 24). 

 

ġekil 1.24: Ölçü çizgilerinde kesiĢme 

 Ölçü sınır çizgisi diğer bir ölçü sınır çizgisini veya ana çizgiyi keserse kırılma 

yapmamalıdır. 

 Eksen çizgisi uzatılarak ölçü sınır çizgisi görevini görebilir. Fakat eksen çizgisi 

özelliğini muhafaza etmelidir (ġekil 1.25). 

 

ġekil 1.25: Eksen çizgilerinin ölçü sınır çizgisi olarak kullanılması 

 Eksen çizgileri iki görünüĢü birleĢtirmemelidir. 

 Resim üzerindeki ölçülendirme rakamları aynı büyüklükte olmalıdır. 

 Ölçü rakamları kâğıdın alt tarafından veya sağından okunacak Ģekilde 

yazılmalıdır. 

 Üst üste gelen ölçülerdeki «zik zak» durumu müstesna, ölçü rakamları ölçü 

çizgisinin 1 ile 1,5 mm üstüne ve ortaya yazılmalıdır. 

 TaranmıĢ yüzeylere mecbur kalmadıkça ölçü konulmamalıdır. Konulursa 

rakamın yazıldığı yerdeki tarama çizgileri silinmelidir. 



 

17 

 

 Açı rakamları açı ölçü çizgisi doğrultusunda olmalıdır (ġekil 1. 26). 

 

ġekil 1.26: Açılarda ölçü rakamları 

 Açı ölçü çizgisinin merkezi açının tepe noktası olmalıdır (ġekil 1. 27). 

 

ġekil 1.27: Ölçülendirmede açı ölçü çizgisinin merkezi 

 Kesirli rakamlarda kesir çizgisi mümkün olduğu kadar ölçü çizgisine paralel 

olmalıdır. 
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 Açıklama yazıları daima kâğıda göre yatay yazılmalı kısa ve öz olmalıdır 

 (ġekil 1. 28). 

 

ġekil 1.28: Ölçülendirmede açıklama 

 Silindirin çap ölçüsü dikdörtgen görünüĢte verilmeli ve çap iĢareti konulmalıdır. 

 Merkezi belli olmayan yayların yarıçap ölçülerinin önüne R yarıçap iĢareti 

konulmalıdır. 

 Silindirlere ait yerleĢtirme ölçüsü, eksenlerden ve daire görünüĢlerinde 

verilmelidir. 

 Birbirinin aynı olan kısımların bir tanesinin ölçülendirilmesi yeterlidir. 

 Büyütülerek ve küçültülerek çizilmiĢ resimlerde verilen ölçüler parçanın gerçek 

ölçüleri olmalıdır. 

 Beraber çalıĢacak parçalardaki müĢterek ölçüler her iki parçanın resimlerinde de 

konulmalıdır. 

 Kıvrılarak elde edilecek parçaların resimlerinde gerçek boy belirtilmelidir  

 Konik yüzeylerde tornacı için gerekli olan açı veya koniklik belirtilmelidir. 

 Yapım anında kendiliğinden meydana gelen yüzeylere ölçü konulmamalıdır. 

 

1.5. Resimlerde Gereksiz Ölçü Vermekten Kaçınmanın Önemi 
 

Bir resimde ancak yapım için gerekli olan ölçüler verilmelidir. Kullanılmayacak 

ölçülerden kaçınılmalıdır. Örneğin, yapım sırasında kendiliğinden meydana gelen ölçüler; 

ġekil 1. 29’da flanĢ deliklerinin ölçülendirilmesinde görüldüğü gibi birbirine benzeyen 

kısımların ölçüleri ve simetrik deliklerin ölçüleri gibi ölçülerdir dolayısıyla bu ölçülendirme 

yanlıĢtır. Özellikle, bir kısmın boyutunu gösteren bir ölçüyü çeĢitli görünüĢlerde birkaç defa 

göstermekten kaçınılmalıdır. ġekil 1. 30’da yapım için bazı fazla ölçüleri taĢıyan görünüĢler 

verilmiĢtir. Bunları sıra ile inceleyecek olursak ġekil 1. 30 – a’daki görünüĢte iĢaretli 10 

ölçüsü gereksizdir. Çünkü parça simetriktir. Yine a Ģeklindeki 11 ölçüsü fazladır. Özellikle 

bu hatadan kaçınılmalıdır. Zira bu Ģekilde zincirleme ölçüler, iĢçinin hangi yüzeyden iĢe 

baĢlayacağını anlaĢılmaz bir hâle sokar. ġekil 1. 30- b’de birbirine eĢit olan kavislerden 

birine ölçü koymak yeterlidir. ġekil 1. 30 – c’de 36 ölçüsü gereksizdir çünkü yapım anında 

kendiliğinden meydana gelir. 
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ġekil 1.29: FlanĢ deliklerinin ölçülendirilmesi 

 

ġekil 1.30: Gereksiz ölçüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre ölçülendirme yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 AĢağıda çeĢitli büyüklükte ve yönlerde 

verilen ölçü oklarından yararlanarak ilgili 

ölçü çizgilerinin uçlarına aynı okları 

yapınız. 

 

 

 Teknik resim ile ilgili araç gereçleri 

hazırlayınız. 

 YumuĢak bir kalemle okun boyunu 

iĢaretleyiniz. 

 Uçtan baĢlamak üzere tek taraftan eğik 

çizgi çiziniz. 

 Ucun çok az gerisinden baĢlamak üzere 

diğer eğik çizgiyi çiziniz. 

 Okun içini boyayınız. 

 Ölçü çizgileri üzerinde sınır çizgilerini 

oluĢturunuz. 

 Sınır çizgileri arasına ölçü çizgilerini 

yerleĢtiriniz. Uçlarını ölçü oklarıyla 

sınırlandırınız. 

 Ölçü oklarının sınır çizgilerine tam 

temas etmesini sağlayınız. Bilgi 

sayfasındaki ölçü oku örneğinden 

faydalanınız. 

 Ölçü rakamlarının bütün resim üzerinde 

aynı boyutta olmasını, ölçü çizgisinin 

üstünde ve ortasında olmasını 

sağlayınız. 

 Gereksiz ölçü vermekten kaçınınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢağıda verilen Ģekillerin üzerlerinden 

ölçü alarak ölçülendirme iĢlemlerini 

yapınız. 
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 AĢağıda verilen Ģekillerin üzerinden ölçü 

alarak ölçü rakamlarını yazınız. 

 

 AĢağıda verilen Ģekilleri defterinize aynen 

çizerek ölçülendirme iĢlemini yapınız. 
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 Resimlerde gereksiz ölçüleri belirleyiniz. 

 Öğretmeninizden yanlıĢ ölçülendirilmiĢ 

resim temin ediniz. 

 Bu resimler üzerinde yanlıĢ 

ölçülendirilmiĢ kısımları belirleyiniz. 

Yaptığınız tespitleri,  ölçülendirme 

kurallarının anlatıldığı madde 1.1.5’ten 

okuyarak kontrol ediniz. 

 Ölçülendirme uygulamaları yapınız. 

 Ölçülendirilme yapılmamıĢ resimleri 

bulunuz. 

 Örnek resimler için çeĢitli teknik resim 

kitaplarından yararlanınız. 

 Bu resimleri resim kâğıtlarına çiziniz. 

 Çizdiğiniz resimler üzerinde 

ölçülendirme kurallarına göre 

ölçülendirme yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçülerin resim üzerinde dağılıĢını yaptınız mı?   

2. Resimlerde gerekli ölçüleri belirlediniz mi?   

3. Ölçülendirme uygulamaları yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Ölçü çizgileri ölçüsü alınan kenara paralel olmalıdır. 

B) Ölçü çizgileri ince sürekli çizgilerle çizilmelidir. 

C) Ölçü çizgileri birbirini kesmemelidir. 

D) Parça kenarları ve simetri eksenleri ölçü çizgisi olarak kullanılamaz. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Ölçü alma çizgileri baĢka çizgilerle kesiĢebilir. 

B) Ölçü alma çizgileri ince sürekli çizgilerle çizilmelidir. 

C) Eksen çizgileri ölçü alma çizgisi olarak kullanılabilir. 

D) Ölçü çizgilerini sınırlandıran okların ucu mutlaka ölçü alma çizgisine 

dokunmalıdır. 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Teknik resimlerde parçanın bitmiĢ hâldeki Ģekli çizilir ve ölçülendirilir. 

B) Teknik resimlerde her kenar sadece bir defa ölçülendirilir. 

C) Ölçülendirme yapılırken simetri ekseni veya bir köĢe temel olarak alınır. 

D) Bir teknik resimde birden fazla ölçülendirme sistemi kullanılamaz. 

 
4. Ölçü çizgileri aĢağıdaki çizgilerden hangisi ile çizilmelidir? 

A) Sürekli kalın çizgi 

B) Sürekli ince çizgi 

C) Kesik çizgi 

D) Noktalı 

 

5. AĢağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? 

A) Ölçü değeri sadece ölçü çizgisinin üstüne yazılır. 

B) Ölçü değerini belirten sayılar resimde kullanılan en ince çizgi çeĢidiyle yazılır. 

C) Harfler ölçü değeri yerine kullanılamaz. 

D) Ölçü değerini belirten sayılar mutlaka ortalı olarak yazılır. 

 

6. Ölçülendirme yapılan bir teknik resimde boyutlara ait rakamları nereye yazmalıyız? 

A) Resmin kenarına 

B) Ölçü çizgisinin üstüne 

C) Ölçü çizgisinin altına 

D) GörünüĢün içine 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Makine parçalarının imalatında kullanılan resimlerde, parçaların boyutları hakkındaki 

kesin bilgilere nasıl ulaĢırsınız? 

A) Resmi ölçerek 

B) Parçaya bakarak 

C) Ölçülendirmeye bakarak 

D) KarĢılaĢtırma yaparak. 

 

8. Bir makine parçasının teknik resminde ölçülendirme neden gereklidir? 

A) ġeklinin anlaĢılması için 

B) GörünüĢ tamlığı için 

C) Yeniden imalatı için 

D) Estetik olması için 

 

9. Dairesel parçaların ölçülendirilmesinde kullanılan “R” harfi ne anlama gelir? 

A) Yarıçap 

B) Çap 

C) Ovallik 

D) YaklaĢık 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi ölçülendirmenin faydalarından biri değildir? 

A) Üretimi kolaylaĢtırır. 

B) Zaman ve malzeme tasarrufu sağlar. 

C) Resimlerin anlaĢılabilirliğini artırır. 

D) Ġmalatı zorlaĢtırır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-2 
 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

ölçeklendirme yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki büyük fabrikaların imalat bölümlerinde çalıĢan teknik elemanlarla 

konuĢarak verilen iĢ emrindeki parçaların hangi ölçeklendirme çeĢitleri ile 

çizildiğini öğreniniz. 

 Çevrenizdeki mimar ve mühendisler odasına giderek bina, yol, köprü ve inĢaat 

çalıĢmalarında kullanılan ölçeklendirme çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Ġnternetten ölçeklendirme ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Bulduğunuz sonuçları öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

2. ÖLÇEKLER 
 

2.1. Tanımı ve Önemi 
 

Bir iĢ parçası boyutlarının, kendi resminin boyutları oranına ölçek denir. Teknik 

resimde her iĢ parçası muhakkak bir ölçek dahilinde çizilir. Resimler hangi ölçek ile çizilirse 

çizilsin, üzerine parçanın gerçek büyüklüğünü gösteren ölçüler konulur. Açıların çiziminde 

büyültme ve küçültme yapılamaz. 

 

Çok büyük bir parçanın resmini 1:1 ölçeğinde çizmeye çalıĢmak kâğıt masrafına ve 

zaman israfına sebep olacağı gibi çizimi çoğaltmakta problem yaratabilir. Öte yandan çok 

küçük bir resmi 1:1 ölçeğinde çizmeye çalıĢmak resmin anlaĢılabilirliğinin azalmasına hatta 

yok olmasına sebep olabilir. Bu sayılanları göz önüne alacak olursak ölçeğin önemi anlaĢılır. 

 

Ölçeğin gösterilmesinde büyültme ve küçültme oranları X kat sayısı olduğunda; 

Gerçek büyüklük de: Ölçek 1:1 

Büyültme ölçeğinde: Ölçek ○X :1 

Küçültme ölçeğinde: Ölçek 1:○X            olarak gösterilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2. Ölçek ÇeĢitleri 
 

Ölçek çeĢitlerini üç grupta inceleyebiliriz bunlar; 

 

 Gerçek ölçek   1:1 

 Küçültme ölçeği   1:2,5 , 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 , vb. 

 Büyültme ölçeği   2:1 ,5:1, 10:1 , 20:1 , 50:1, vb.  

 

2.2.1. Gerçek Ölçek 
 

Resim, iĢ parçasının büyüklüğünde ise o zaman ölçeği 1:1’dir. Çizilmesi ve okunması 

uygun büyüklükte olan parçalar ile tasarlama resimleri 1:1 çizilmelidir. 

 

2.2.2. Küçültme Ölçeği 
 

Birçok makine parçası büyük oldukları için resimleri de büyük olur. Bu da çizim ve 

muhafaza güçlükleri doğurur. Böyle büyük bir cismin resmi çizilirken belli bir oranda 

küçültülerek çizilir. Resim üzerindeki ölçüler, cismin gerçek boyut ölçülerini gösterir. 

Resmin altında ayrıca küçültme oranı örneğin “Ölçek 1:5” Ģeklinde yazılır. Bu bize resmin 5  

defa küçültülerek çizildiğini ifade eder. Buna göre resmin üzerindeki 5 mm’lik uzunluk 25 

mm’dir. 

 

Küçültmeler için ölçek oranları 1:2,5 – 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:50 – 1:100,1:200 – 1:500 

– 1:1000 – 1:10000 veya 1/2 – 1/5 – 1/10 – 1/20 – 1/50 – 1/100 – 1/200 – 1/500 – 1/1000 

Ģeklinde ifade edilir (ġekil 2. 1). 

 

Resmin ölçeği resmin altına veya resim tek bir levhaya bağımsız olarak çizilmiĢse yazı 

alanına yazılır. 
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ġekil 2.1: Küçültme ölçeği 

2.2.3. Büyültme Ölçeği 
 

Çok küçük parçaların normal büyüklükteki resimlerinin çizimi ve okunması çok güç 

olduğundan bu gibi parçaların resimleri büyültülerek çizilir. Büyültme ölçekleri 2:1 5:1 

10:1’dir (ġekil 2.2). Büyültme ölçeklerine göre çizilmiĢ resimlerde resmin bir yanına 

parçanın gerçek büyüklükte ve ölçülendirilmemiĢ bir resminin çizilmesi ve o resmin altına 

ölçek 1:1 yazılması uygun olur. 

 

ġekil 2.2: Büyültme ölçeği 
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2.3. Tek GörünüĢlü Resim Çizim 
 

AĢağıda 1:1 ölçeğinde verilen görünüĢü 1:2 – 1:5 ve 1:10 küçültülmüĢ ölçeklerle 

çizerek ölçülendiriniz (ġekil 2.3). 

 

 

ġekil 2.3: Tek görünüĢlü resim uygulaması 

AĢağıda 1:20 ölçeğinde verilen görünüĢü defterinize uygun ölçeklerle çizerek 

ölçülendiriniz (ġekil 1.4).    

 

ġekil 1.4: Ölçek uygulaması 



 

31 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre ölçeklendirme yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Resim kâğıdına göre uygun ölçek 

oranını belirleyiniz. 

 Teknik resim araç  gereçlerini hazırlayınız. 

 Resim kâğıdına göre ölçek oranlarından 

birini seçiniz. 

 Örnek resmi kâğıdın uygun bir yerine 

çiziniz. 

 Resim üzerinden ölçüleri belirleyiniz 

 Örnek resim üzerinden ölçüler alınız. 

 Aldığınız ölçüleri seçtiğiniz ölçek değerine 

getiriniz. 

 Resmi ölçekli çiziniz. 

 Bütün kenarları aynı oranda büyüterek 

resmi çiziniz. 

 Çizim üzerindeki ölçüler gerçek değerinde 

olmalıdır. 

 Çizdiğiniz resimle ilgili ölçek değerini 

kâğıdın antet kısmına ölçek yazısıyla 

birlikte yazınız. 

 AĢağıda 2:1 ölçeğinde verilen Ģekilleri 

defterinize 1:1 ölçeğinde çiziniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Resim kâğıdına göre uygun ölçek oranını belirlediniz mi?   

2. Resim üzerinden ölçüleri belirlediniz mi?   

3. Resmi ölçekli çizdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Bir iĢ parçası boyutlarının, kendi resminin boyutları oranına ……………denir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

2. AĢağıdaki değerlerden hangisi gerçek büyüklük ölçeğini ifade eder? 

A) 1:1 

B) 2:1 

C) 1:10 

D) 1:5 

 

3. Büyütme ölçekleri hangi resimlerin çizilmesi ve okunmasını kolaylaĢtırmak için 

kullanılır? 

A) Kesit resimler 

B) Küçük resimler 

C) Manzara resimleri 

D) Büyük resimler 

 

4. Ölçeğin gösterilmesinde büyültme ve küçültme oranları X katsayısı olduğunda 

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Büyültme ölçeğinde: Ölçek ○X :1 

B) Gerçek büyüklük de: Ölçek 1:1 

C) Küçültme ölçeğinde: Ölçek 1:○X  

D) Büyültme ölçeğinde: Ölçek 1:○X  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi bir küçültme ölçeğidir? 

A) 20:1 

B) 1:2 

C) 1:1 

D) 1:2,5 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. Resimler hangi ölçek ile çizilirse çizilsin, üzerine parçanın ………… büyüklüğünü 

gösteren ölçüler konulur. 

AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

7. Bir makine parçasının resmi büyültülerek çizilecektir. Ölçülendirme iĢleminde 

aĢağıdakilerden hangisini kullanmalıyız? 

A) Çizimde kullandığımız ölçüleri 

B) Konum ölçüleri 

C) Gerçek ölçüleri  

D) Sembolik (x, y, z) ölçüleri 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda TSE standartlarına ve teknik resim kurallarına göre 

perspektif görünüĢler çizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki farklı meslek gruplarından teknik elemanlarla görüĢerek 

kullandıkları perspektif yöntemlerini araĢtırınız. 

 Perspektif konusunda internet ve kütüphanelerden kaynak taraması yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri rapor ve sunum hâline getirerek öğretmeninize ve 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

3. PERSPEKTĠFLER 
 

3.1. Perspektif Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Cisimlerin gözümüzün gördüğü Ģekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) 

anlatımını bir görünüĢle ifade etmek için çizilen resimlere "perspektif resim” denir. Bu 

tanıma göre perspektif, cisimlerin birden fazla yüzeyli olarak tek düzlemde gösterilme 

Ģeklidir. 

 

Perspektif çeĢitleri; 

 

 Paralel perspektif 

 Aksonometrik perspektif 

o Ġzometrik perspektif 

o Dimetrik perspektif 

o Trimetrik perspektif 

 Eğik Perspektif 

 Konik perspektif 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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3.1.1. Paralel Perspektif  
 

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

Her iki perspektif çeĢidinin kullanım amaç ve yerleri farklıdır. 

 

 Aksonometrik perspektif 

 

Fotoğrafik bir görünüĢün aksine, parçaların düĢey kenarlarının olduğu gibi yatay 

kenarlarının da paralel olarak çizilmek suretiyle elde edilen iz düĢümlerine akĢonometrık 

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

konumlarda göstermek mümkündür. Ġyi bir anlatım, güzel bir görünüĢ ve çizim kolaylıkları 

nedenleriyle teknik resimlerde kullanılan aksonometrik çizimler bir takım usullere 

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

 

 Ġzometrik perspektif 

 

Ġzometrik perspektif, bütün kenarlardaki kısalma oranlarının ve perspektif ekseni 

açılarının eĢit olduğu bir aksonometrik iz düĢümdür. 

 

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

Kısalma oranı= a: b: c= 1: 1: 1 (ġekil 3. 1). 

 

α= 30° 

β= 30° 

 

 

ġekil 3.1: Ġzometrik perspektifte kenar açıları 
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 Ġzometrik perspektif çizimi 

 

ġekil 3.2'de verilen cismin izometrik çizimine, izometrik eksenlerden baĢlanır. T 

cetveli ve 30°lik gönye yardımıyla yatayla 30°lik açılar yapacak Ģekilde bir dik iki 30°lik 

eksenler çizilir  (ġekil 3. 2 a). Eksenler üzerine cismin ana boyutları, geniĢlik, yükseklik ve 

derinlik ölçüleri iĢaretlenir. Bu noktalardan 1 ve 2 arası geniĢliği, 1 ve 4 arası ise derinliği, 1 

ile 3 arası ise yüksekliği verir. ĠĢaretlenen bu noktalara paralel doğrular çizilerek dikdörtgen 

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

iĢaretlenip bu noktalardan da paralel doğrular çizilir (ġekil 3. 2 b). En son adım da 

dikdörtgen prizmanın üstünde bu defa 13, 14, 15, 16 ve 17 numaralı noktalar iĢaretlenir 

(ġekil 3. 2 c). ġekildeki fazlalıklar silinip Ģekil koyulaĢtırılarak perspektif çizimi tamamlanır 

(ġekil 3. 2 d). 

 

 

ġekil 3.2: Ġzometrik perspektif çizimi 
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Siz de aĢağıdaki örnekleri benzer Ģekilde defterinize çiziniz (ġekil 3.3). 

 

 

ġekil 3.3: Ġzometrik perspektif uygulaması 

 Merkezlerin gösterilmesi 

 

Ġzometrik perspektif üzerindeki dairelerin merkezleri, eksenler çizilerek belirtilir. 

Daire eksenleri izometrik eksenlere paralel çizilir (ġekil 3.4). Perspektif üzerinde çok sayıda 

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

üzerinde gösterilmeyebilir. 

 

ġekil 3.4: Ġzometrik perspektifte merkezler 
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Ġzometrik perspektifte küpün yüzeylerine dört merkezli elips çizmek için T cetveli ve 

30° x 60°lik gönyeden istifade edilir. Elips merkezlerinin bulunması için yüzeyleri meydana 

getiren eĢkenarlarda dar açı veren köĢelerini birleĢtiren doğrular çizilir. Küpün diğer 

köĢelerinden de 60°lik doğrular veya eĢkenarların orta noktalarından dikler çizilip küçük 

yayların merkezleri bulunur. Büyük ve küçük yaylar çizilerek küpün yüzeylerindeki 

dairelerin izometrik perspektifleri elde edilir (ġekil 3. 5). 

 

 

ġekil 3.5: Küpün yüzeylerindeki dairelerin elips çizimi 
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Problem: Siz de aĢağıda ġekil 3.6 ve  ġekil 3.7’deki perspektif uygulamalarını 

Ģekillerin altında bulunan ġekil 3.8’deki ölçekli kâğıda 1:1 ölçeğinde çiziniz.  

 

ġekil 3.6: Perspektif uygulamaları 

 

ġekil 3.7: DeğiĢik perspektif uygulamaları 
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ġekil 3.8: Ölçekli kâğıt 
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 Dimetrik perspektif 

 

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

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

denir. 

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

alınır (ġekil 3. 9 a). Çizimlerdeki kolaylık için 7° 10'lık ölçü 7°, 41° 25’lik ölçü de 42° 

olarak alınır. Bu değerlere göre elde edilen perspektif; resim, gerçek dimetrik iz düĢümden 

farklıdır. Bu sebeple bu resme dimetrik resim denir. 

 

Dimetrik perspektif çiziminde 7° ve 42°lik açıların iĢaretlenmesi için ġekil 3. 9 b’de 

görüldüğü gibi dik üçgen bağıntılarından da faydalanılır. 

 

ġekil 3. 9 c’de iki görünüĢü verilen parçanın kutu konstrüksiyonu metoduyla dimetrik 

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

1:2 oranında olacak Ģekilde dikdörtgenler prizmasının dimetrik perspektifi çizilir. GörünüĢler 

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

getirilir. Perspektif koyulaĢtırılarak çizim tamamlanır (ġekil 3. 9 d). 

 

 

ġekil 3.9 : Dimetrik perspektif çizim aĢamaları 

Problem: AĢağıda üç görünüĢleri verilen parçaların dimetrik perspektifini 1:1 

ölçeğinde defterinize çiziniz (ġekil 3. 10). 
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ġekil 3.10: Dimetrik perspektifi çizilecek üç görünüĢ uygulamaları 
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 Trimetrik perspektif 

 

Perspektif eksenlerinin resim düzlemiyle yaptığı açılar değiĢik ölçülerde ve perspektif 

eksenleri üzerindeki kenarların kısalma oranları birbirinden farklı ise meydana gelen 

aksonometrik iz düĢüme "trimetrik perspektif" denir. 

 

Trimetrik ifadesi üç ölçekli anlamına gelir. Trimetrik perspektif çizmek için cismin 

kenar uzunluklarından ve açılardan üç değiĢik ölçü kullanılmaktadır. 

 

ġekil 3. 11.'de, bir küpün trimetrik eksen konumları ve trimetrik perspektifi 

görülmektedir. Y ekseni yatayla 45°, X ekseni yatayla 30° açı yapan trimetrik perspektifin 

eksen açıları birbirine eĢit olmadığından kenarlara ait kısalma oranları da farklıdır. Kısalma 

oranları, X ekseninde 1 : 1 (tam boy), Y ekseninde 1 birim 6/7 ve Z ekseninde 1 birim 2/3 

olmaktadır. 

 

ġekil 3.11: Trimetrik perspektifte kenar açıları 

AĢağıda ġekil 3.12’de  iki görünüĢü verilen parçanın üzerindeki ölçülere göre 

trimetrik perspektifini çiziniz. 

 

ġekil 3.12: Trimetrik perspektifi çizilecek iki görünüĢlü parça 
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Trimetrik perspektiflerin pratik bir yönü ve kullanma alanı pek yoktur. Bu nedenle 

trimetrik perspektifle ilgili olarak bu kadarlık bilgiyle yetinilecektir. 

 

 Eğik perspektif 

 

Eğik perspektif, aksonometrik perspektifte olduğu gibi cismin kenarlarının paralel 

çizildiği perspektiftir. Ancak aksonometrik perspektifteki resim düzlemine dik bakıĢ 

doğrultusu ve ıĢınları kullanılmaz. Eğik perspektifin özelliği, uzaydaki cisme olan bakıĢ 

doğrultusunun resim düzlemine eğik olmasıdır. Buna göre cismin köĢelerinden geçen ıĢınlar 

iz düĢüm düzlemine eğiktir. Bu Ģekilde elde edilen iz düĢüme "eğik iz düĢüm" veya " eğik 

perspektif" denir. Cismin kenarları paralel olarak çizildiği için de "eğik paralel perspektif" 

adını alır. 

 

ġekil 3.13’te görüldüğü gibi cismin, ön ve arka yüzeyi alın iz düĢüm düzlemine 

paralel tutulur. Cismin yan yüzeylerini görmek içinse iz düĢüm düzlemine eğik bakılır. 

Böylece elde edilen iz düĢümle eğik perspektif meydana gelir. 

 

 

ġekil 3.13: Eğik perspektifin meydana gelmesi 
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Pratikte çizim kolaylığı bakımından kâğıt düzlemine paralel eksenler birbirine dik, 

üçüncü eksen ise bunlarla 45° (bazen 30° veya 60°) yapacak Ģekilde alınır. Çizim kuralları, 

genel olarak izometrik resim için verilmiĢ kurallar gibidir. 

 

ġekil 3.14’te eğik perspektif çeĢitleri ve kenarların küçültülme oranları görülmektedir. 

Genellikle Ģeklin güzel veya gerçekçi görülmesi için ġekil 3.12 – d’de görülen kabine 

perspektif çeĢidi kullanılmaktadır.  

 

ġekil 3.14: Eğik perspektifte kenarların küçültme oranları 
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ġekil 3.15’te verilen örnekte bir paralel eğik perspektif resmin çizim sırası 

görülmektedir. 

 

Bu sıraya göre: 

a) Önce eksenler çizilir. Eğik eksen yatayla 30°, 45° veya 60° yapacak Ģekilde 

alınır. Resimde eğim 45° alınmıĢtır. 

b) Cismin ön yüzü, (önden görünüĢü) eksenler üzerine çizilir. 

c) Yan yüzeyler çizilir. 

d) Arka yüze ait eğri kenarlar çizilir. 

e) Arka yüzle ön yüze ait çizgiler tamamlanır. Resim kontrol edildikten sonra 

çizgiler kalınlaĢtırılarak çizim tamamlanır. 

 

ġekil 3.15: Paralel eğik perspektif  çizim uygulaması 
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Siz de aĢağıda ġekil 3.16 ve ġekil 3.17’de görünüĢleri verilen parçaların eğik 

kavaliyer perspektifini verilen ölçülere göre defterinize çiziniz. 

 

ġekil 3.16: Eğik perspektifi çizilecek görünüĢ 

 

ġekil 3.17: Eğik perspektifi çizilecek farklı bir görünüĢ 
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3.1.2. Konik Perspektif 
 

Konik perspektif, paralel perspektiflerden farklı olarak cisimleri aslında nasıl 

görebiliyorsak aynı görünüĢü verebilen bir perspektif çeĢididir. Konik iz düĢüm metoduyla 

elde edilen perspektif Ģekli, gözümüzün cisimleri gördüğü Ģekle çok yakındır ġekil 3.18. 

Bunun için konik perspektif olarak çizilmiĢ cisimler daha hoĢ görünür. Buna karĢılık 

çizimleri, paralel perspektife göre daha zordur. Konik perspektif genellikle mimarlar ve yapı 

ressamları tarafından daha fazla kullanılır.  

 

 

ġekil 3.18: Konik (merkezi) iz düĢüm prensibi 

Konik perspektifler yukarıda belirtildiği gibi mimari alanda kullanıldığı için örnek 

üzerinde durulmamıĢtır (ġekil 3. 19). 

 

 

ġekil 3.19: Konik iz düĢüm uygulaması 

 



 

50 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 AĢağıda görülen parçanın izometrik perspektifini 1:1 ölçeğinde çiziniz  (ġekil 3. 

20). 

 

 

ġekil 3.20: Ġzometrik perspektifi çizilecek görünüĢ 

 AĢağıda görülen parçanın dimetrik perspektifini 1:1 ölçeğinde çiziniz  (ġekil 3. 

21). 

 

ġekil 3.21: Dimetrik perspektifi çizilecek görünüĢ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Üzerine resim çizilmemiĢ teknik resim 

kâğıdını çizim masasına sabitleyiniz. 

 Çizim masasını temizleyerek hazır 

duruma getiriniz. 

 Çizim takımlarını hazırlayınız. 

 T cetveli yardımıyla kâğıdı masanın 

üzerine sabitleyiniz.  

 Perspektif çizim çeĢitlerini uygulayınız. 

 GörünüĢleri inceleyerek parçanın 

görünüĢünü gözünüzde canlandırınız. 

 Kâğıt üzerinde perspektif çiziminin 

sığdırılabileceği bir alan belirleyiniz. 

 Perspektif çizimin yapılacağı yere 

parçanın köĢesinin oturtulacağı bir yer 

çizgisi (ince çizgi) çiziniz. 

 Çizimin tamamını yardımcı çizgiyle 

çiziniz. 

 Ġzometrik perspektif çizecekseniz yer 

çizgisinin ortasından sağına ve soluna 

doğru 30ºlik ince çizgiler çiziniz. 

 Üç görünüĢü verilen parçaların izometrik 

perspektifini çiziniz. 

 Dimetrik perspektif çizecekseniz yer 

çizgisinin soluna doğru 7ºlik ince çizgi 

çiziniz. 

 Üç görünüĢü verilen parçaların dimetrik 

perspektiflerini çiziniz. 

 Çizimin doğruluğunu kontrol ettikten 

sonra çizgi koyulaĢtırması yapınız. 

 Çiziminizi temizleyerek teslim ediniz 

 Çizim çalıĢmasının doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Silgiyle gerekli temizliği yapınız. 

 Çiziminizi öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üzerine resim çizilmemiĢ teknik resim kâğıdını çizim masasına 

sabitlediniz mi? 

  

2. Perspektif çizim çeĢitlerini uyguladınız mı?   

3. Çiziminizi temizleyerek teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü Ģekle benzer özelliklerdeki, üç boyutlu (hacimsel) 

anlatımını bir görünüĢle ifade etmek için çizilen resimlere ………… denir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

2. Dimetrik resimde yatay açıları kaç derece olmalıdır? 

A) 7° ve 42° 

B) 30° ve 30° 

C) 0° ve 45° 

D) 30° ve 60° 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi aksonometrik perspektifin çeĢidi değildir? 

A) Ġzometrik 

B) Konik 

C) Trimetrik 

D) Dimetrik 

 

4. Ġzometrik perspektif çizimlerinde kenar uzunlukları hangi oranda alınırlar? 

A) 1:2 

B) 5:8 

C) 1:1 

D) 1:4 

 

5. Eğik (Kavaliyer) perspektif çizimlerinde yatay açısı kaç derece olmalıdır? 

A) 40-45 derece 

B) 30-45-75 derece 

C) 40-50 derece 

D) 30-45-60 derece 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Ġzometrik perspektifin bütün kenarlardaki kısalma oranları ………… dir. 

 

7. ………… perspektif çizmek için cismin kenar uzunluklarından ve açılardan üç değiĢik 

ölçü kullanılmaktadır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 
 

1. Bir ölçü rakamıyla bir ölçü biriminden meydana gelen fiziksel 

büyüklüğe………..denir. 

 

AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

2. Ölçü oklarının sivriliği kaç derece olmalıdır? 

A) 30° 

B) 45° 

C) 60° 

D) 15° 

 

AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 
 

3. Ölçü rakamları ölçü çizgisinin……….. mm açığına yazılır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz 

 

4. AĢağıdaki ölçülendirme kurallarından hangisi yanlıĢtır? 

A) Kesik çizgiden ölçülendirme yapılmamalıdır. 

B) Her kenar veya uzunluk en az iki defa ölçülendirilir. 

C) Ġlgili boyutların ölçüleri aynı görünüĢte verilmelidir. 

D) Ġmalat sırasında kendiliğinden oluĢan yerlere ölçü verilmemelidir. 

 

5. Ölçü sınır çizgisi nasıl bir çizgidir? 

A) Sürekli kalın 

B) Sürekli kesik çizgi 

C) Sürekli ince 

D) Sürekli eksen çizgisi 

 

6. Bir makine parçasının resmi büyültülerek çizilecektir. Ölçülendirme iĢleminde 

aĢağıdakilerden hangisini kullanmalıyız? 

A) Çizimde kullandığımız ölçüleri 

B) Konum ölçüleri 

C) Sembolik (x, y, z) ölçüleri 

D) Gerçek ölçüleri  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Makine teknik resminde hangi perspektif çeĢidi kullanılmaz? 

A) Konik perspektif 

B) Eğik perspektif 

C) Ġzometrik perspektif 

D) Dimetrik perspektif 

 

8. Trimetrik perspektifte yatay açıları kaç derecedir? 

A) 45° ve 45° 

B) 45° ve 30° 

C) 30° ve 75° 

D) 0° ve 45° 

 

AĢağıdaki cümlede boĢ bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız. 
 

9. Ġzometrik perspektif, bütün kenarlardaki kısalma oranlarının ve perspektif ekseni 

açılarının eĢit olduğu bir………….. iz düĢümüdür. 

 

AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi paralel perspektifin çeĢidi değildir? 

A) Eğik Perspektif 

B) Konik perspektif 

C) Trimetrik perspektif 

D) Dimetrik perspektif 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

6 B 

7 C 

8 C 

9 A 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ölçek 

2 A 

3 1-1,5 

4 D 

5 B 

6 Gerçek 

7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Perspektif 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 1:1 

7 Trimetrik 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Ölçü 

2 D 

3 1-2 mm 

4 B 

5 C 

6 D 

7 A 

8 B 

9 Aksonometrik 

10 B 
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