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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Proses 

MODÜLÜN ADI  
Proses Akış Şeması 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; çizim araç ve gereçlerini kullanabilme ve Proses 

akış şemasındaki ekipmanları uygulayabilme ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Proses Akış Şeması Kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, çizim araç 

gereçlerini kullanabilecek, proses akış şemasını 

uygulayabilecektir. 

Amaçlar 

1. Çizim araç ve gereçlerini kullanabileceksiniz. 

2. Proses akış şemasındaki ekipmanları 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

1. Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım 

ve tüm donanımın bulunduğu laboratuar 

2. Kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: 

Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım malzemeleri, 

sabun, personel dolabı, akış şeması, akış şeması 

ekipmanları, çizim araç gereçleri 

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 vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

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

ortaya çıkmıştır. Makineler, araçlar, tesisler, anlatılarak, hareketlerle veya yazıyla tarif 

edilerek yapılamaz. Bu tip yapıtlar ancak teknik resim yardımıyla ifade edilebilir. Bu 

nedenle teknik resmi bilen insanlar, hangi dili konuşursa konuşsun teknik resmi bilen başka 

bir insanla dünyanın her yerinde rahatlıkla iletişim kurabilir. 

 

Teknik resmin öneminden dolayı resim uygulamalarında kullanılması zorunlu olan 

yazı, rakam ve çizgilerin standardında ve uluslararası normlara uygun olarak bilinmesi 

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

çizeceğiniz resmin anlaşılır olması ve doğru bilgiler anlatması gerekir. 

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde resim araç ve gereçlerini daha iyi tanıyacak, 

geometrik çizim uygulamalarını başarı ile yapabileceksiniz. Bununla birlikte görünüş 

çıkarmayı pekiştirecek ve proses akım şeması kavramını, kapsamını öğrenmiş olacaksınız. 

Bu modülde öğreneceğiniz proses akım şemasında kullanılan sembollerle daha rahat şema 

çizimi yapabileceksiniz. Bu modül sayesinde kazanacağınız beceriler iş hayatının yanı sıra 

günlük yaşantıda da sizlere artı değer sağlayacaktır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çizim araç ve gereçlerini 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Teknik resmin endüstrideki yerini ve önemini öğretmeninizin rehberliğinde 

araştırarak bilgi toplayınız. Topladığınız materyalleri sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Teknik resmin endüstride hangi dallarda kullanıldığını araştırınız. Topladığınız 

materyalleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TEKNİK RESİM  
 

Teknik resim; çeşitli mesleklerin özelliğine göre değişen anlatım farklılıklarının 

belirlenmesi gerekir. Makine imâlatı, elektrik ve elektronik, mimârî, inşaat vb. meslek 

dallarında kullanılan resimlerin farklılığı bu düşünceden kaynaklanmaktadır. Ancak, teknik 

resim, sadece makine parçalarının çizimi için kullanılmaz. Perspektif, görünüşler, ölçekler, 

montaj çizimleri, krokiler, diyagramlar, çizgiler, yazılar vb. bütün meslek dallarındaki ortak 

kuralları kapsadığından genel bir anlam taşır. Bu sebeple teknik resim, teknikle ilgili bütün 

mesleklerin kullandığı “ortak çizim grameri” olarak da kabul edilir. 

 

Teknik resimde, kâğıt üzerindeki çizgilerle anlatımın doğru ve temiz olması gerekir. 

Çizgi ve yazıda aranan özellikler için uygun araç ve gereçlerden yararlanılır. 

 

Teknik resim takımlarının kaliteli ve aranan özelliklerde olması, yapılacak çizimlerin 

doğru ve hızlı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda özelliğini kaybetmeden uzun süre 

kullanılması mümkün olur. Bu resim takımları ayrı ayrı ele alınıp özellikleri ve çeşitleri 

tanıtılacaktır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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1.1. Cetveller 
 

Cetveller aşağıdaki gibi çeşitlendirilmiştir. 

 

1.1.1. “ T ” Cetveli 
 

Resim masasında çizim yaparken, yatay çizgilerin kolaylıkla çizilmesini sağlar. 

Ayrıca gönyelere kızaklık yaparak gönyelerle çizilebilen dikey ve açılı çizgilerin çizilmesini 

kolaylaştırır. 

 

Plastik veya ağaç malzemeden yapılır. “T” cetvelin baş kısmı, resim masasının sol 

kenarına dayandırılarak sol el ile aşağı yukarı hareket ettirilir. 

 

Şekil.1.1: “T” cetvel çeşitleri 
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Şekil 1.2: “T” cetvel ve “T” cetvelin kullanımı 

1.1.2. Ölçü ve Ölçek Cetvelleri   
 

Ölçü cetvelleri, resim üzerinden ölçü almak ve ölçülü resim çizmek için kullanılır. 

Üzerinde milimetrik bölüntüler bulunur. 

 

Resim 1.1: Çeşitli cetvel türleri 

 

Ölçek cetvelleri ise kenarları birden fazla ölçek ile bölümlendirilmiş ve üçgen kesitli 

bir cetvel türüdür. Resimlerin büyültme veya küçültme yapılarak çizilmesinde kullanılır. 

Tespit vidası 

Cetvel 
Baş 



 

 6 

1.1.3. Eğri Cetvel (Pistole)  
 

Elips, parabol, hiperbol, helis, evolvent, sinüs vb. eğrilerin birleştirilmesinden 

oluşturulan bir cetvel türüdür. Çeşitli eğrilerin çiziminde kullanılır. 

 

 

Resim 1.2: Eğri cetvel (Pistole) 

1.1.4. Paralel Cetvel  

 
Genellikle resim masalarının bir aparatı olarak kullanılan ve iki ucundaki 

makaralardan geçirilen iplerle masa üzerine bağlanan bir cetvel türüdür. 

 

1.1.5. 30
o
 ve 45

o
’lik 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: 45
o
 ve 30

o
–60

o
 Gönye 
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“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. 

 

1.1.6. Daire şablonu 
 

 Daire ve yay şablonları: Belirli ölçülerde daire ve yay çizmek için 

kullanılan şablonlardır. 

 

a)Daire şablonu      b) Yay şablonu 

Resim 1.4: Şablon çeşitleri 

 Elips şablonları: İzometrik, dimetrik, trimetrik perspektif, açı ve 

ölçülerin çiziminde kullanılır.  

 

Resim 1.5: İzometrik elips şablonu 
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 Yazı şablonu: Standart harflerin ve rakamların cins ve büyüklüklerine 

göre mika üzerine delinmesiyle yapılmış şablonlardır. Standart, düzgün 

ve temiz bir yazı için kullanılır. 

 

Resim 1.6: Yazı şablonu 

 Sembol şablonları: Her meslek grubuna özel olarak imal edilen ve o 

mesleğe özgü sembollerin bulunduğu şablondur. 

 

Resim 1.7: Elektrik-elektronik sembol şablonu 

 İletki (Açıölçer) 

 

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 1.8: Açı ölçerler 
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1.2. Kalemler 
 

 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. 

  

Resim 1.9:  Kurşun kalemler 

1.2.1. HB  
 

 Sert kalemler: İngilizce hard (sert) kelimesinin ilk harfi ile ifade edilir. Sertlik 

derecesini ifade eden rakamlar harfin soluna konur (2H, 3H, 4H.). 

 

 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. H harfi ile ifade edilir. Sertlik derecesini ifade eden rakamlar harfin 

soluna konulur (2H, 3H). 

SERT  ORTA  YUMUŞAK 

Madeni levha ve taş gibi 

sert cisimler üzerinde 

resimler çizilirken, 

Grafik ve diyagramlar 

çizilirken,  

Resimler kopya 

edilirken, 

 

 

 

 

 

SERT KALEM SERİSİ 

9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H 

2H, 3H ince sürekli, kesik 

çizgilerin ve ince noktalı kesik 

çizgilerin ve çiniye çekilecek 

resimlerin çizilmesinde, 

F ve H orta kalınlıktaki çizgilerin 

çizilmesinde, 

HB, B kalın dolu çizgilerin 

çizilmesinde, 

Yazı ve rakamların yazılmasında 

Serbest elle resimlerin 

çizilmesinde kullanılır. 

 

ORTA KALEM SERİSİ 

3H, 2H, H, F, HB, B 

Serbest elle araştırma 

resimlerinin çizilmesinde, 

Pürüzsüz ve parlak yüzlü 

kâğıtlara resimlerin 

çizilmesinde, 

Artistik resimlerde 

Gölgelendirmede 

kullanılır. 

 

 

 

 

YUMUŞAK KALEM 

SERİSİ 

2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B 

Tablo 1.1: Kalem sertlik dereceleri 
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1.2.2. Takma Uçlu Kalemler 
 

0,3 – 0,5 – 0,7 – 0,9 mm kalınlığında grafit uçların bir boru içinden geçirilmesiyle 

oluşturulan kalemdir. Aynı kalınlıkta çizgi çizilebildiği için genellikle tercih edilir. 

 

1.2.3. Teknik Çizim Kalemleri 
 

Genellikle proje çalışmalarında çini mürekkebi ile kullanılan, aynı kalınlıkta yazılıp 

çizilebilen kalemlerdir. İlk olarak 1928 yılında Rapido ismiyle çıkartılmıştır. Bu nedenle 

genellikle rapido kalemi olarak isimlendirilir. 

 

1.3. Kâğıtlar 
 

Resim kâğıtları, teknik resim çizimlerinin yapıldığı standart ölçülerdeki kâğıtlardır. 

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

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

Kâğıtların ismi ile kalınlıkları da standartlaştırılmıştır. 1m
2 

sinin ağırlığı (gr/m
2
) o kâğıdın 

kalınlığı olarak söylenir. 60 gr, 70 gr, 80 gr, 90 gr, 120 gr vb. 

 

1.3.1. Düz Beyaz Resim Kâğıdı 
 

Beyaz renkli, I. hamur selülozdan yapılmış kâğıtlardır. Resim kâğıtları silinmeye ve 

yırtılmaya karşı dayanıklıdır, üzerine çini mürekkebi veya boyalı kalemlerle çizim 

yapılabilmektedir. 

 

Resim1.12: Düz Beyaz Resim Kâğıt 
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1.3.2. Eksiz Kâğıdı 

 

Resim1.13: Eskiz kâğıdı 

Nebâtî yağlara batırıldıktan sonra havada kurutularak elde edilen bir kâğıt cinsidir. 

Ucuz ve ışık geçirme özelliğine sahip olduğundan çizilen resimlerin ozalit makinesinde 

çoğaltılması mümkündür. Çini mürekkebi ile çizim yapılabilir. 

 

1.3.3. Aydınger Kâğıdı 
 

Gri renkte, şeffaflık özelliği bulunan, çini mürekkebiyle çizim yapmaya uygun olan ve 

silmeye, kazımaya karşı dayanıklı olan resim kâğıdıdır. 

 

Işığı çok iyi geçirdiği için ozalit makinelerinde çoğaltma ve orijinal kâğıt olarak 

kullanılır. Rutubetli ortamlarda dalgalanması ve kabarması, sıcak ortamlarda ise sertleşip 

kırılganlığının artmasıyla özelliğini kaybeder. Muhafaza edilirken bu durumlara dikkat 

edilmesi gerekir. Aydınger kâğıtları katlanmadan rulo olarak veya tabaka şeklide saklanır. 

 

Resim1.14: Aydınger Kâğıdı 
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1.3.4. Ozalit Kâğıdı 
 

Genellikle rulo şeklinde olup bir yüzeyine ışıktan etkilenen kimyasal madde 

emdirilmiş kâğıttır. Ozalit makinelerinde orijinal olarak hazırlanmış aydınger kâğıdı ile 

birlikte ışıktan ve amonyak veya ilaçtan geçirilerek kimyasal maddenin mavi, kahverengi 

veya siyaha dönüşmesiyle resimlerin çoğaltılmasında kullanılan bir kâğıttır. Güneş ve ışıktan 

korunmalı, kısa sürede kullanılmalıdır.  

 

Resim1.15: Ozalit Kâğıdı 

1.3.5. Muşamba Kâğıt 
 

Muşamba kâğıtlara yıpranmaması istenilen resimler çizilir. İçlerinde ince bez 

bulunduğu halde ışığı iyi geçirirler. Yırtılma ve silinmeye karşı dayanıklıdırlar. Çizim 

çalışmalarında kurşun kalem ve çini mürekkebi kullanılır. 

 

1.3.6. Standart Kâğıt Ölçüleri ve Çeşitleri 
 

Resim kâğıtlarının ölçüleri Nisan 1997’de yayınlanan TS ISO 5457’ye göre 

standartlaştırılmıştır. Teknik resimdeki en büyük resim kâğıdı A0’ın alanı m
2
 kabul 

edilmiştir. Resim kâğıtları dikdörtgen olarak kullanılır. Dikdörtgenin bir kenarı X=841 mm, 

diğer kenarı Y=1189 mm ölçüsündedir. X.Y=1m
2
=1000000 mm

2’
dir.  

 

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

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

 

Tablo 1.2: Tıraşlanmış resim kâğıtlarının ölçüleri 
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Kesilmemiş A4                                     b) Dik A4                                  c) Yatık A4 

Şekil 1.3: A4 kullanış şekilleri 

Orijinal çizimlerin boyutunun seçimi ve bunların kopyaları standart ölçülerde 

olmalıdır. TS 506 EN 20216’dan belirtilmiş ISO-A ana serisinden seçilen tıraşlanmış 

tabakaların tercih edilen boyutları Şekil 1.3 de görülmektedir. 

 

1.3.7. Pergel 
 

Daire ve yayların çizilmesinde kullanılan pergel, teknik resim çizimi yapan herkesin 

yanında bulunması gereken önemli bir alettir. 

 

Pergeller, piyasada tek olarak bulunduğu gibi komple bir takım olarak da bulunur. 

 

Genel olarak metal veya metal–plastik karışımı gereçlerden yapılır. 

 

 Normal pergel 

 

 İğne uçlu pergel 

 Uzatma ayağı 

 Mürekkep çizim ucu 

 Tirlin 

 

 Pergel çeşitleri:  

 

 Dairelerin ve dairesel yayların çizilmesinde; daire pergelleri,  

 Küçük çaptaki dairelerin çizilmesinde; küçük daire pergelleri, 

  Ölçülerin cetvel kullanılmadan bir çizimden diğerine taşınmasında, 

işaretlenmesinde ve bölünmesinde; ölçü pergelleri, 

  Yarıçapı çok küçük dairelerin çizilmesinde; nokta pergelleri, 

 Yarıçapı çok büyük olan dairelerin çizilmesinde; çubuklu pergeller olmak 

üzere çok fonksiyonlu ve çeşitli olabilirler. 
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1.3.8. Silgiler 
 

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

Kurşun kalemle yapılan çizimlerin temizlenmesinde yumuşak silgiler tercih edilir.  

 

Aydınger, resim kâğıdı veya çizim folyeleri üzerindeki mürekkeple yapılan çizimlerin 

temizlenmesinde sert plastik silgiler kullanılır. Yumuşak ve sert silgiler,  çeşitli firmalar 

tarafından özel olarak üretilip özel numaralarıyla piyasada bulunurlar. 

 

a)       b) 

Şekil 1.5: a) Yumuşak silgiler  b) Sert silgiler 

1.4. Yazı ve Rakamlar 
 

Teknik resimlerde kullanılan, belli biçim ve boyutlarda, bir düzen içinde yazılan yazı 

veya rakamlara “ standart yazı ve rakamlar ” denir. 

 

Tasarlanan bir konunun çizimle ifade edilebilmesi için hazırlanan resimlerin takdim 

edilmesinde gerekli açıklamalar yazı, boyutların ölçülendirilmesi de rakamla yapılır. Resmin 

tamamlayıcısı olan bu yazı ve rakamların uygulamada kolaylık getirebilmesi için, basit ve 

sâde olması, kolay ve çabuk yazılabilmesi, rahat okunabilmesi ve şekil olarak da resme 

uyması gerekir. 

 

Sâde ve güzel görünüşlü bir yazıyı elde edebilmek için harflerin genişlik ve 

aralıklarının uyumlu bir şekilde aynı çizgiye yerleştirilmesine önem verilmelidir. Bu 

düzgünlüğün sağlanabilmesi için teknik resimde kullanılan yazı ve rakamlar 

standartlaştırılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü Nisan 1993’te yayınlanan yazılar 

standardında ISO 3098/1’e uygun teknik yazı standardına göre kullanılacak yazı şekli ve 

ölçüleri aşağıda açıklanacaktır. 

 

1.4.1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri 
 

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

 Mikrofilm ve diğer foto grafik çoğaltmalar için uygun olmalı ve harf veya 

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

 Harf ve rakamların, çok ince yazılarda dahi, karışıklığa sebep olmadan fark 

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

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

kalınlığının iki katı olmalıdır. 

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

verdiğinde yarıya indirilebilir. 

 Yazı kalınlığı, yazının büyüklüğüne göre seçilir. Yazının birleşen köşeleri 

keskin ve tam birleşmiş olmalıdır. 

 

1.4.2. Teknik Resimlerde Kullanılan Terimler 
 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, yazıyla ilgili harf yükseklikleri, harf ve kelimeler 

arasındaki boşluk, satır arası boşluk ve çizgi kalınlıkları boyutlandırılmıştır. 

 

1.4.2.1. Yazı Yüksekliği (h) 

 

Büyük harf yüksekliğidir. Yazının anma boyutudur. 

 

1.4.2.2. Büyük Harf Yüksekliği (h) 

 

Yazıda büyük harf yükseklik ölçüsü ile üst uzantısı olan b, d, f, h, k, l, t, ve alt uzantısı 

olan g, j, p, y küçük harflerin yükseklik (h) ölçüsüdür. 

 

1.4.2.3. Küçük Harf Yüksekliği (c1) 

 

Küçük harflerin gövde yüksekliğidir. Uzantısı olmayan a, c, e, ı, m, n, o, r, s, u, v, z ile 

uzantısı ve noktası olan harflerin gövde yükseklik (c1) ölçüsüdür. Küçük harflerin alt uzantı 

ölçüsü (c2), üst uzantı ölçüsü (c3)’tür. 

 

Şekil 1.6: Yazının boyutlandırılması 
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1.4.2.4. Harfler Arasındaki Boşluk (a) 

 

İki harf arasındaki boşluk ölçüsüdür. Boşluğun değeri, yazı yüksekliği veya çizgi 

kalınlığına göre değişir. Harf ve rakamlar arasındaki boşluk, yazıya daha iyi görünüm 

kazandırıyorsa (a) ölçüsü yarıya indirilebilir. 

 

1.4.2.5 Satır Aralığı 

 

Harf ve rakamların alt alta yazılmasında, harflerin satır çizgileri (tabanları ) arsındaki 

mesafedir. Yazının sıklığına veya seyrekliğine bağlı olarak satırlar arası üç ölçü olarak 

alınmıştır. 

 

En fazla satır aralığı (b1), normal satır aralığı (b2) ve en az satır aralığı (b3) ölçüsüyle 

seçilir. 

 

1.4.2.6. Kelimeler Arasındaki Aralık (e) 

 

Yazılarda kelimeler arasında bırakılması gereken aralıktır. Yazıların sıklığına bağlı 

olarak aralık ölçüsü daha büyük alınabilir. 

 

1.4.2.7. Yazı Kalınlığı (d) 

 

Yazının harf ve rakamlarının çizgi kalınlığıdır. Yazı kalınlığı harf yüksekliğine bağlı 

olarak değişir. A tipi yazıda 0,07.h ve B tipi yazıda 0,1.h ölçüsündedir. 

 

1.4.3.Yazı Çeşitleri ve Boyutları 
 

1.4.3.1. Yazı Çeşitleri 

 

Yazılar dik veya sağa doğru 15
o
’lik açı altında italik olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Yazılar, dik yazılabileceği gibi yataya 75
o
 eğik de yazılabilir. Teknik resim derslerinde 

yeni EN ISO 3098/1-2 standardına göre dik yazı tercih edilecektir. 

 

Standart yazı, A tipi ve B tipi olmak üzere iki çeşittir. Burada yazının farkı çizgi 

kalınlığının d/h için 1/14 ve 1/10 olmasıdır  
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A tipi daha ince, B tipi daha kalın yazıdır. 1/14 oranı mikrofilm uygulamalarında daha 

çok kullanılmaktadır. 1/10 oranı daha kalın ve dolgun göründüğünden teknik resim 

çizimlerinde kullanılır. 

 

Şekil 1.7: A ve B tipi yazının çizgi kalınlıkları 

1.4.3.2. Yazı Boyutları 

 

 Büyük harf yüksekliği h, boyutlandırmada esas olarak alınır. 

 Yazı yüksekliği h değeri anma büyüklüğü serisine uygun olmalıdır. Anma 

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

 Anma büyüklüğü serisi oranı ile standartlaştırılmıştır. Bu oran, resim kâğıdı 

boyutlarına ve çizgi kalınlıklarına ait standart seriden oluşturulmuştur (TS 506). 

Yazı yüksekliğinin 20 mm’den daha büyük olması halinde katı olarak 

alınmalıdır. 

 h ve c yükseklikleri 2,5 mm’den küçük alınmamalıdır. Özel durumlarda, h 

yüksekliği 2,5 mm alındığında, küçük harf yüksekliği olan c ölçüsü 1,75 mm 

alınır. 

 Yazı kalınlığında d/h için 1/14 ve 1/10 oranları, çizgi kalınlığı bakımından en 

uygun değerlerdedir. Mikrofilm yazıları için daha ince olan 1/14h oranı tercih 

edilir. 

 

1.4.4. Yazı Yazma 
 

1.4.4.1. Serbest Elle Yazma 

 

Elle yazı yazılırken, kurşun uçlu veya mürekkepli kalem kullanılır. Kurşun kalemin uç 

sertliği F, HB veya B olmalıdır. Yazı kalınlığı da çizgi kalınlığına göre seçilmelidir. 

 

Mürekkeple yazı için genellikle teknik çizim kalemleri kullanılır. Bu kalemle yazı 

yazarken ucun dik tutulması gerekir. Bu şekilde yazı yazmak zorlaşır. Bunun için mafsallı 

kalem adaptörleri kullanılır. 

 

Harf ve rakamların düzgün yazılabilmesi için satır, büyük harf yüksekliği, küçük harf 

yüksekliği çizgilerinden faydalanılır. Eğik yazılarda 75
o
’lik açının gösterilmesi ve 75

o
’lik 

açının gönyelerle ve kareler yardımıyla bulunması şekilde görülmektedir. 
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Şekil 1.8:Yazı şekilleri  

Serbest elle standart yazı için aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 

 

 Harf, rakam ve işaretlerin standart biçimlerini iyi bilmek, 

 Her harf ve rakam için kalemin hareket sırasını ve yönünü doğru uygulamak 

gerekir. 

 

1.4.4.2. Şablonla Yazı Yazma 

 

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 2,5-3,5-5-7-10-14 ve 20 mm harf 

yüksekliklerinde, dik, eğik ve A ile B tipi olmak üzere standart hale getirilmişlerdir. 

 

Yazı şablonları üzerinde harf ve rakamlara göre kanal açılmıştır. Kalem ucu bu harf 

veya rakama göre bu 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 olması gerekir. 
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1.5. Çizgi ve Çeşitleri 
 

1.5.1. Tanımı 
 

Teknik resimde, cisimlerin ifade edilmeleri çizgilerle olmaktadır. Şekillerin kâğıt 

üzerindeki anlatımı çizgi çeşitleriyle meydana gelir. Çizgiler teknik resmin alfabesidir 

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

özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekir. 

 

Doğru; eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki başlangıç noktasını bir 

bitiş (son) noktasıyla birleştiren ve uzunluğu, çizgi genişliğinin yarısından fazla olan bir 

geometrik şekil elemanıdır. 

 

Uzunluğu çizgi genişliğinin yarısına eşit veya daha küçük olan çizgi bir nokta olarak 

adlandırılır. 

 

1.5.2. Çizgi Çeşitleri 
 

Teknik resimde kullanılan çizgilerin bütününü kapsayan çizgi çeşitleri aşağıda 

görülmektedir. TS 88-20 ISO 128-20/Şubat 2000’de yayınlanan standartta teknik resim 

çizgilerinin özellikleri açıklanmıştır. Bu standardın amacı, teknik resimlerin 

düzenlenmesinde çizgi bakımından birliği sağlamaktadır. 

 

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

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

ait esasları kapsar. 
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Çizelge1 2:Çizgi tipleri ve kullanıldığı yerler 
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1.5.3. Çizgi Boyutları 
 

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

olarak aşağıdaki seriden seçilmelidir. Bu seri 1:√2 ortak oranına göre düzenlenmiştir. Temel 

çizgi genişlikleridir. 

Çizimlerde çizgi genişlikleri çok geniş, geniş ve dar çizgilerin genişlik oranları 

4:2:1’dir. Örneğin; çok geniş çizgi, 1mm, geniş çizgi 0,5 mm, dar çizgi 0,25 mm olur. Bir 

çizginin çizgi genişliği, bütün çizgi boyunca sâbit kalmalıdır. 

 

Elle çizilen teknik resimlerde, çizgi elemanlarının uzunlukları çizelgede verilen 

değerlere uygun olmalıdır. 

 

Sürekli çizgilerin dışındaki çizgilerde şekil ve biçim bakımından standart ölçüler 

dikkate alınmalıdır. Çizgiler ölçülerek çizilmezler. Kalem hareket ederken el becerisi ve göz 

ayarı ile kesik kesik, noktalı kesik, iki noktalı kesik ve serbest el çizgileri meydana getirilir. 

 

Şekilde elle çizilen resimlerde çizgilerin yaklaşık ölçülerine göre çizilmiş örnekler 

görülmektedir. 

 

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

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

kolaylaştırır. 

 

1.5.4. Çizgilerin Çizilmesi 
 

 Çizilen resimlerin güzel görünmesi, çizgilerin özelliklerine uygun çizilmesiyle 

sağlanır. Bunun için dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar aşağıda 

açıklanmıştır. 

 Çizgi genişlikleri, standartlarda belirtilen şekil ve genişliklerde olmalıdır. 

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

çizgi grubunun çizgi genişliğiyle tamamlanmalıdır. 

 Çizgiler standart genişlikteki uçlarla çizilmelidir. Kurşun kalemle çizimlerde 

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

açılmış şekilde çizilmelidir. 

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

ayrıca resim büyüklüğüne uygun olmalıdır. 
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 Paralel çizgilerin aralığı, en az 0,7 mm değerinde olmalıdır. 

 

Şekil 1. 9: Paralel çizgilerin en az aralığı 

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

ana çizgiden 3-6 mm’den fazla dışarıya uzatılmalıdır. 

 

Şekil 1.10: Eksen çizgilerinin aralığı 

Noktalı uzun kesik çizgilerin, birleşme noktalarındaki durumları ve çizilme örnekleri 

şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 1.11: Çizgilerin kesişmesi ve birleşmeleri 

1.6. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 
 

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

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

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

için geometrik çizim metotlarının bilinmesi gerekir. 



 

 23 

1.6.1. Paralel Doğruların Çizilmesi 
 

1.6.1.1. “T” cetveli ve Gönye Yardımıyla Paralel Doğruları Çizme 

 

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

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

düşey (dik) ve 30
o
, 45

o
 ve 60

o
’lik eğik paralel doğrular çizilir. 

 

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

eğik paralel doğrular çizmek mümkün olur. 

 

Şekil 1.12: “T” cetveliyle paralel doğru çizimi  Şekil 1.13: İki gönye ile paralel doğru çizimi. 

 

1.6.1.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Geçen Paralel Doğru Çizme 
 

Gönyenin bir kenarı paralel çizilecek doğruya ayarlanır. Diğer gönye veya “T” cetveli 

ayarlanmış gönyeye dayatılıp sâbitleştirilir. Üstteki gönye noktaya kadar kaydırılarak bu 

noktadan geçen doğru çizilir. 

 

Şekil 1.14: “T” cetveli ve gönyeyle paralel doğru çizimi 
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1.6.1.3. Pergel Yardımıyla Paralel Doğru Çizme 

 

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

belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak gerekir, 

 

 AB doğrusu üzerinde bir C noktası alınır. 

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

noktası bulunur. 

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

noktaları birleştirilerek AB doğrusuna paralel doğru çizilir. 

 

Şekil 1.15: Doğru dışındaki P noktasından doğruya paralel çizmek 

1.6.1.4. Doğruya Belirli Uzaklıktan Paralel Doğru Çizme 

 

 Pergel, uzaklık ölçüsü (a) kadar açılır. 

 AB doğrusu üzerine işaretlenen C ve D noktaları merkez olmak üzere iki yay 

çizilir. 

 Çizilen bu yaylara dıştan gönye veya “T” cetveli yardımıyla EF teğeti çizilir. 

 Böylece AB doğrusuna paralel doğru çizilmiş olur. 

 

Şekil 1.16: Doğruya belirli uzaklıktaki noktadan paralel çizmek 
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1.6.2.1.1. Gönye Yardımıyla Dikme Çıkma 

 

 Verilen doğruya çakışacak şekilde gönyenin dik kenarlarından biri ayarlanır. 

 Gönyenin diğer kenarına ikinci bir gönye veya “T” cetveli çakıştırılır. 

 Gönye kaydırılarak dik kenarıyla doğruya üzerindeki noktadan geçen dik doğru 

çizilir. 

 Dik çıkılacak doğru yatay konumdaysa “T” cetveli üzerindeki gönyenin dik 

kenarıyla noktadan dik doğru çizilir. 

 

Şekil 1.17: Doğru üzerindeki noktadan dik doğru çizmek 

1.6.2.1.2. Pergel Yardımıyla Dikme Çıkmak 

 

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

bulunur. 

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

noktası elde edilir. 

 4D noktası doğru üzerindeki A noktasıyla birleştirildiğinde dik doğru çizilmiş 

olur. 

 

Şekil 1.18: Dikme çıkmak 
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1.6.2.3. Bir Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak 

 

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

işaretlenir. 

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

noktası bulunur ve D noktası merkez olacak şekilde çember çizilir. 

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

edilir. 

 E noktası ile B noktası birleştirildiğinde doğrunun ucundan dikme çizilmiş olur. 

 

Şekil 1.19: Doğrunun ucundan dikme çıkmak 

1.6.3.1. Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek 
 

 Pergel, doğrunun yarısından fazla açılır. 

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

(C, D) çizilir. 

  Yayların kesişme noktaları birleştirildiğinde doğru iki eşit parçaya bölünmüş 

olur. 

 Aynı işlemler tekrarlanarak doğruyu dört ve sekiz eşit parçaya bölmek 

mümkündür. 

 

Şekil 1.20: Bir doğruyu pergel yardımıyla iki eşit parçaya bölmek 
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1.6.4. Üçgen Çizimleri 
 

1.6.4.1. Pergel Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizme 

 

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

çizilir. 

 Yaylar A ve B noktalarıyla birleştirildiğinde ABC eşkenar üçgeni çizilmiş olur 

 

Şekil 1.21: Eşkenar üçgen çizmek 

1.6.4.2.Gönye Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek 

 

30
o
-60

o
’lik gönyeyle A ve B noktalarından geçen, yataya 60

o
 olan iki doğru çizip C 

noktası bulunur. A ve B noktalarıyla bulunan C noktası birleştirilerek eşkenar üçgen çizilmiş 

olur. 

 
Şekil 1.22: Gönye yardımıyla eşkenar üçgen çizmek 
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1.6.4.3. Çemberi Üç Eşit Parçaya Bölmek veya İçine Eşkenar Üçgen Çizmek 

 

 Pergel çemberin yarıçapı R ye göre ayarlanır. 

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

çizilip B ve C noktaları bulunur. 

 A noktasının karşısındaki D noktasıyla B ve C noktaları birleştirildiğinde 

çember içine eşkenar üçgen çizilmiş olur.  

 

 
Şekil 1.23: Daire içine üçgen çizmek 

1.6.4.4. Pergel Yardımıyla Kare Çizmek 

 

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

doğru çizilir. 

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

bulunur. 

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

noktası elde edilir. 

 Bulunan noktaların birleştirilmesiyle kare çizimi tamamlanır. 

 

Şekil 1.24: Bir kenarı verilen kare çizmek 
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1.6.4.5. Gönye Yardımıyla Kare Çizmek 

 

 A ve B noktalarından gönyeyle doğruya dikler çizilir. 

 45
o
 lik gönyeyle A ve B noktalarından geçen 45

o
 lik doğrular çizilir. 

 45
o
 lik doğrularla dik doğruların kesiştiği C ve D noktaları bulunur. Bu noktalar 

A ve B noktalarıyla birleştirilerek kare çizimi tamamlanır. 

 

Şekil 1.25 : Bir kenarı verilen kare çizmek 

1.6.4.6.Çember Dışına Kare Çizmek 

 

 Çember çizilir. 

 “T” cetveli ve gönye yardımıyla çembere dıştan teğet olan yatay ve dikey 

çizgiler çizilir. 

 Çembere teğet çizgilerin kesişme noktaları karenin köşeleri olarak bulunur. 

 Noktalar birleştirilerek kare çizimi tamamlanır.  

 

Şekil 1.26: Gönye yardımıyla kare çizmek 
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1.6.4.7.Çember İçine Beşgen Çizmek 

 

 O merkezine göre çember çizilir. 

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

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

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

sırayla işaretlenip çember beşe bölünür.  

 Bulunan noktalar birleştirilerek beşgen tamamlanır.  

 

Şekil 1.27: Çember içine beşgen çizimi 

1.6.4.8.Pergel Yardımıyla Altıgen Çizimi 

 

 R yarıçaplı çember çizilir. 

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

çizilerek çember üzerinde altıgenin diğer noktaları bulunur. 

 Çember üzerinde bulunan noktalar ile A ve B noktaları sırasıyla birleştirilerek 

altıgen çizimi tamamlanır. 

 

Şekil 1.28: Çember içine altıgen çizimi 
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1.6.4.9.Gönye Yardımıyla Altıgen Çizimi 

 

 Çember çizilir. 

 30
o
-60

o
’lik gönyeyle merkezden geçer şekilde çemberi kesen doğrular çizilip 

altıgene ait A, B, C ve D noktaları bulunur. 

 30
o
-60

o
’lik gönyeyle bu noktalar birleştirilip altıgen çizimi tamamlanır.  

 

Şekil 1.29: Gönye yardımıyla altıgen çizimi 

1.6.4.10.Çember İçine Yedigen Çizimi 
 

 R yarıçaplı çember çizilir. 

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

noktalarında kesen yay çizilir. 

 B ve C noktalarının birleştirilmesiyle eksen üzerinde D noktası bulunur. 

 Bulunan BD mesafesi yedigenin kenar uzunluğudur. Pergel BD kadar açılarak 

çember yedi eşit parçaya bölünür. 

 Bulunan noktalar birleştirilerek yedigen çizimi tamamlanır. 

 

Şekil 1.30: Çember içine yedigen çizimi 



 

 32 

1.7. İz düşüm 
 

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

metoda iz düşüm metodu denir. 

 

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

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

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

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

getirdiği şekil, cismin o düzlemdeki iz düşümü başka bir deyişle de görünüşüdür.  

 

Şekil 1.31: İz düşümün anlatılması 

Şekilde görüldüğü gibi bir masa üzerine dik gelebilecek şekilde bir düzlemi ve 

masanın öbür ucuna bir mum ışığı koyalım. Üzerinde A deliği bulunan IŞIK GEÇİRMEZ 

BİR DÜZLEMİ, mum ışığı ile düzleminin arasında tutarsak ışığın A deliğinden geçip 

düzleminin üzerine düştüğünü ve orada bir iz bıraktığını görürüz.  İşte karanlıkta yapılan bu 

deney, iz düşümün temel prensibini açıkça ortaya koymaktadır. 
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1.7.1. İz Düşüm Elemanları 
 

Bir iz düşümün meydana gelebilmesi için şu unsurların birlikte bulunması ve 

kullanılması gerekir: 

 

 Cisim 

 İz düşüm düzlemi  

 Işık kaynağı (gözlem-bakış-noktası) 

 

Şekil.1.32: İz düşümü oluşturan elemanlar 

1.7.2. İz düşüm Çeşitleri 
 

Aşağıda iz düşüm çeşitleri açıklanmıştır. 
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 Merkezi ( Konik) İz düşüm 

 

Bir merkezden çıkan ışınların açı oluşturarak, cismin çevre ve kenarlarından geçerek, 

düzlem üzerinde bir görüntü meydana getirmesiyle oluşur. İz düşüm düzlemine sonsuz 

uzaklıkta olmayan bir gözlem noktasından ışınlar gönderilerek, bir cismin iz düşüm düzlemi 

üzerindeki görüntüsünü bulma yoluna merkezi iz düşüm adı verilir. 

 

Şekil 1.33: İz düşümü oluşturan elemanların konik iz düşümle gösterilmesi 

 

 Paralel İz Düşüm 

 

Bakış noktası cisme sonsuz uzaklıkta ise, bakış noktasından çıkan ışınlar birbirine 

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

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

ayrılır. Bunlar; 

 

 Paralel dik iz düşüm 

 Paralel eğik iz düşüm 
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Bu metotta ışınlar birbirine paralel olarak cismin çevre ve kenarlarından geçer ve 

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

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

paralel, iz düşüm düzlemine ise dik olarak gelir. Cismin duruşunun sâbit olması halinde, 

düzlem ve cisim arasındaki mesafe değişse bile iz düşümde herhangi bir değişiklik meydana 

gelmez. Gelen ışınlar birbirine paralel kabul edilebileceğinden cismin iz düşümünde 

kendisine göre bir büyüme veya küçülme meydana gelmez. 

 

Şekil 1.34: Paralel dik iz düşüm  

1.7.2.1.Paralel Eğik İz düşüm: 

 

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

90°’den farklı bir açıda gelirse, görüntüye paralel eğik iz düşüm denir. Bu metotta ışınlar 

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

olduğu halde, ışınlar 90°’den farklı bir açıyla iz düşüm düzlemine gelir. 

 

Yukarıdaki şekilde görüleceği gibi cisme gelen ışınlar, sonsuzdan gelmektedir. Aynı 

zamanda cisim iz düşüm düzlemine paralel olarak durmaktadır. Böylelikle ışınlar cisme ve 

düzleme paralel olarak gelir ve iz düşüm düzlemindeki görüntü cisimle aynı büyüklükte olur. 
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Bu metotta iz düşümün gerçek büyüklükte çıkmasını temin için parça iz düşüm 

düzlemine paralel olarak tutulması gerekmektedir. Aksi halde gelen ışınların paralel 

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

cisimle aynı büyüklükte olmayacaktır. Şekilde görüldüğü gibi A, B, C, D dörtgeni iz düşüm 

düzlemine paralel konumdadır. İz düşümü de kendisi ile aynı büyüklüktedir. Fakat A, B, C 

üçgeni iz düşüm düzlemine eğik konumlu olduğundan onun iz düşümü kendi büyüklüğünden 

farklı çıkmaktadır. 

 

Şekil 1.35: Paralel dik ve eğik İz düşüm  

1.7.2.2. Dik İz düşüm metodunun bazı önemli sonuçları: 

 

 Cisim iz düşüm düzlemine paralel olacak şekilde durursa, ışınlar iz düşüm 

düzlemine dik olduklarından ona paralel olan yüzeyler de dik olur. Böylelikle 

yüzeyinin de iz düşümü “Gerçek Büyüklükte” olur. “GB” ile ifade edilir. 

 Eğer bir düzlem yüzey, iz düşüm düzlemine paralel tutulmazsa, bu yüzeyin iz 

düşümü gerçek büyüklükte olmaz. Bu yüzün iz düşümü, gerçek büyüklükte 

olmayıp daha küçük bir yüzey olur. 

 Cismin yüzeylerinden biri iz düşüm düzlemine dik durursa bu yüzün iz düşümü 

bir çizgi olur. Buna; (Bu gibi çizgilere):yüzeylerin “Çizgi Görüntüleri” adı 

verilir. “ÇG” ile ifade edilir. 

 Bir doğru çizgi uzayda iz düşüm düzlemine paralel konumlu ise iz düşümünün 

uzunluğu doğrunun “Tam Boyunda” olur ve “TB” ile gösterilir. 

 Eğer bir doğru çizgi, iz düşüm düzlemine dik konumlu ise, bu doğrunun iz 

düşümü bir nokta olur. Bu noktaya doğrunun “Nokta Görüntüsü” ismini verilir 

ve “N.G.” ile gösterilir. Cismin derinlik ölçüsü, iz düşüm düzlemine dik 

durduğundan bu iz düşümde derinlik hiç görülmez. 

 İz düşüm düzlemine paralel olarak durmayan uzunlukların tam boylarını 

göremeyiz. Açıkça görülüyor ki, yükseklik, genişlik ve derinlik (veya en, boy, 

yükseklik) doğrultuları birbirine dik olduğundan, bir cismin bu üç temel 

ölçüsünü bir tek iz düşüm düzlemi üzerinde tam boyda görmek mümkün 

değildir. 
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1.8. Görünüş Çıkarma 
 

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

denir. Cisimlerin temel iz düşüm düzlemlerine görünüşlerin 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 konumda 

bol miktarda alıştırma yapmayı gerektirir. 

 

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

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

resminde çizilmesi gerekir. Bunun için değişik yapıda parçaları değişik 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 cisim boyutları 

ve görünüşlerin birbiriyle ilişkileri belirlemeye çalışılır. Görünüşlerde delikler veya kesik 

çizgiler (görünmeyen kısımlar) varsa, ifade ettikleri yerler belirlenerek inceleme tamamlanır. 

Yapılan bu inceleme sonunda cismin şekli ve boyutları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. 
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1.8.1. Üç Görünüşte Çizilmiş Resimlerin İncelenmesi 
 

Karışık şekilli makine parçalarını anlatabilmek için iki görünüş yeterli olmayabilir. 

Parçanın görünüşlerle anlatımında belirsizlikler olduğu zaman görünüş sayısı arttırılır. Şekil 

1.36’da perspektifi ve üç görünüşü çizilmiş bir parça görülmektedir. Burada görünüşlerden 

biri eksik olursa parçanın anlatımında eksiklik ve belirsizlik ortaya çıkacaktır. Şöyle ki; şekil 

1.37’deki parçanın üst görünüşü çizilmemiş olsaydı, parça üzerindeki ayakların biçimleri 

şekil 1.37’deki gibi farklı olabilirdi. 

   

Şekil 1.36:Üç Görünüşle İfade Edilebilen Parça  Şekil 1.37: Üstten Görünüşün Gerekliliği 

1.8.2. Perspektiflerden Görünüş Çıkarma 
 

Perspektifi verilen parçayı en iyi ifade edebilecek ön (esas) görünüşü çizmek için ön 

bakış yönü seçilir. Ön bakış yönünde görülen yüzeyler, çizimde kolaylık olması amacıyla, 

renkli veya kurşun kalemle taranabilir. Ön bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi 

çizilerek ön görünüş tamamlanmış olur. 

 

Perspektife üstten bakıldığında görülen yüzeyler, ön görünüşte kullanılan renkten veya 

tarama şeklinden farklı taranabilir. Böylece ön ve üst görünüşte görülen yüzeyler ayırt 

edilmiş olur. Üstten bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek üstten görünüş 

elde edilir Perspektife sol yandan bakıldığında görülen yüzeyler, ön ve üst görünüşte 

kullanılan renklerden veya tarama şekillerinden farklı taranabilir. 

 

Böylece ön, üst ve sol yandan görünüşte görülen yüzeyler ayırt edilmiş olur. Sol yan 

bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek soldan görünüş tamamlanmış olur. 

Böylece perspektifi verilen bir parçanın üç görünüşü çizilmiş olur. 
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Şekil 1.38: Perspektifi Verilen Parçanın Üç Görünüşünün Çizilmesi 

Model parçaların görünüşlerinin çizilmesi imâlata yönelik ilk uygulamalardandır. 

Verilen model parçanın görünüşlerini çizebilmek için üzerinden ölçülerini almak gerekir. 
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Model parçanın boyutlarını ölçme araçları (çelik cetvel, kumpas, mikrometre vb.) 

yardımıyla ölçeriz. Görünüşleri çizilecek model parça küçük ölçülerde olduğu zaman elle 

tutulup döndürülerek görünüşleri çizilir. Görünüşleri çizilecek model parçayı en iyi ifade 

edebilecek ön (esas) görünüşü çizmek için ön bakış yönü seçilir. Seçilen ön bakış yönüne 

göre parça göz hizasına getirilir ve görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek ön görünüş 

tamamlanmış olur. Üstten görünüş için model parça öne doğru 90º döndürülerek göz 

hizasına getirilir ve görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek üst görünüş tamamlanmış olur. 

Yandan görünüş için model parça sağa doğru 90º döndürülerek göz hizasına getirilir ve 

görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek yan görünüş tamamlanmış olur. Böylece model 

parçaya ait üç görünüş çizilmiş olur. 

 

Şekil 1.39: Model Parçanın Üç Görünüşünün Çizilmesi 



 

 41 

UYGULAMA FAALİYETİ  
Çizim Araç ve Gereçlerini Kullanınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler:  Cetvel, kalem, teknik resim kâğıdı, pergel 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygun kalem seçiniz. 

 Çizim ortamınızı kontrol edip hazır hale getiriniz 

(temiz değilse temizleyiniz). 

 Çizim araçlarınızı ve kağıdınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği tedbirlerini göz önünde bulundurunuz. 

 Standart resim kâğıdı ölçülerini kontrol ediniz. 

 Bant kullanarak “T” cetveli yardımıyla kâğıdınızı 

masaya sâbitleyiniz. 

 Çizim için kullanacağınız kalem, silgi, bant, resim 

kâğıdı vb. Araçlarınızı kontrol edip hazırlayınız.  

 Teknik resim kâğıdı seçiniz. 
 Resim kâğıdınızı, “T” cetveli kullanarak düzgün bir 

şekilde masanıza bant kullanarak sâbitleyiniz 

 .Cetvel ile çizgi çiziniz. 
 Çizimini yapacağınız geometrik şekil için uygun 

çizim takımlarını belirleyiniz. 

 Pergel ile daire ve yay 

çiziniz. 

 Pergelinizin uçlarını kontrol ediniz. 

  Çizimini yapacağınız geometrik şekil için uygun 

çizim takımlarını belirleyiniz. 

 Temel geometrik şekilleri 

çiziniz. 

 Şekli çizilecek kâğıt üzerinde sağ, sol ve üstten 

orantılı boşluk olacak şekilde çizim alanını tespit 

ediniz. 

 Merkezi iz düşüm çıkartınız. 
 Öğrenme faaliyetinde anlatılanları dikkatle 

inceleyiniz. 

 Paralel iz düşümü çıkartınız. 

 Çizgi kalınlıklarının çizgi boyunca aynı olması için 

çizgi çizerken kalemi kendi etrafında eşit hızla 

döndürünüz. 

 Eğik iz düşüm çiziniz. 

 Çizim kurallarına uyunuz. 

  Çizim yaparken kâğıdın kirlenmemesine dikkat 

ediniz. 

 Üç Görünüşleri çıkartınız. 

 Çizimini yapacağınız geometrik şekillerin çizim 

aşamalarını gözden geçiriniz. 

 Geometrik şekillerin çizim metotlarını, sırasına göre 

uygulamaya özen gösteriniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız.  Hazırladığınız raporu öğretmeninize teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun kalem seçtiniz mi?   

2. Teknik resim kâğıdı seçtiniz mi?   

3. Pergel ile daire ve yay çizdiniz mi?   

4. Temel geometrik şekilleri çizdiniz mi?   

5. Merkezi iz düşüm çıkarttınız mı?   

6. Paralel iz düşümü çıkarttınız  mı?   

7. Eğik iz düşüm çizdiniz mi?   

8. Üç görünüşleri çıkarttınız mı?   

9. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi resim masasında çizim yaparken yatay çizgilerin kolaylıkla 

çizilmesini sağlayan cetvel türüdür? 

A) “T” cetvel 

B) Eğri Cetvel 

C) Cetvel 

D) Ölçü ve Ölçek Cetvel 

 

2. Genellikle resim masalarının bir aparatı olarak kullanılan ve iki ucundaki 

makaralardan geçirilen iplerle masa üzerine bağlanan cetvel türü hangisidir? 

A) Eğri Cetvel 

B) Ölçü ve Ölçek Cetvel 

C) Paralel Cetvel 

D) “T” cetvel 

 

3. Aşağıdaki şıklardan hangisi sert kalemlerin harfle ifadesidir? 

A) D 

B) H 

C) M 

D)  C 

 

4. 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 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? 

A) Kurşun kalem 

B) Tükenmez kalem 

C) Takma uçlu kalem 

D) Rapido 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir? 

A) Ölçü cetvelleri 

B) Pistole 

C) Paralel cetvel 

D) Açıölçer 

 

7. Elektrik–elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır? 

A) Dik yazı 

B) Eğik yazı 

C) Kalın yazı 

D) Yamuk yazı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir? 

A) D 

B) A 

C) c1 

D) h 

 

9. 45° ve 30°–60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez? 

A) 15° 

B) 30° 

C) 70° 

D) 105° 

 

Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

 

10. (   ) Resim kâğıtları, teknik resim çizimlerinin yapıldığı standart ölçülerdeki 

kâğıtlardır. 

 

11. (   ) Eskiz kâğıdı resim kâğıdı çeşitlerinden biri değildir. 

 

12. (   ) Kâğıtlar, genişlik ve uzunluk ölçülerine göre uygun standart ölçülerinde 

kesilmeyip değişik genişlik ve uzunluk ölçülerinde kesilirler. 

 

13. (   ) Bazı cisimler için bir veya iki görünüş yeterli olurken bazı cisimler için üçten 

fazla görünüş gerekebilir. 

 

14. (   ) Boşlukta yer kaplayan her cismin sadece yükseklik ve genişlik olmak üzere iki 

boyutu vardır. 

 

15. (   ) Cisimlerin genel biçimleri hakkında bilgi vermek için çizilen resimlere perspektif 

resimler denir. 

 

16. (   ) Perspektiften görünüş çıkarırken önce yan görünüş veya üst görünüş çizilir.  

 

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 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Proses akış şemasındaki 

ekipmanları uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan fabrikaların işletme şemalarını araştırınız. 

 

2. PROSES AKIŞ ŞEMASI KAVRAMI  
 

2.1. Proses Akış Şeması Kapsamı 
 

Bir parçanın imâlatı, bir ürünün montajı gibi belirli bir amaca yönelik işlemlerin 

süreklilik sırasıdır. Örneğin; çimento üretimi, satın alma prosesi gibi. Bir işletmede ham 

madde girişinden mamul madde çıkışına kadar geçen bir çalışma bandıdır. Ham madde 

girişi; ilk proses, çeşitli imâlat bölümleri; prosesler, mamul madde çıkışı-son proses olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

2.2. Proses Akış Şemasında Kullanılan Semboller 
 

Proses ve operasyonları göstermek için genellikle basitleştirilmiş akım şemaları 

hazırlanır. Bunlar proses ve operasyonlarının sadece önemli kısımlarını göz önüne sererler. 

Bunlarda, kimyasal operasyonlar ve prosesler, bunları birbirine bağlayan boru ve pompalar, 

ham maddeler ve ara ürünlerdir. Akım şemalarında yer alan proses ve operasyon cihazları 

dış görünüşleri ile, az çok endüstride kullanılanlara benzerler. Bu amaçla kullanılan 

semboller az çok standart bir durum almıştır. Aşağıda bazı akım sembolleri mevcuttur.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2. 1: Proses akım şemasının sembolleri 

 

Şekil 2.2: Gaz Faz Prosesi (YYPE/LAYPE) 
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Şekil 2.3: Gaz Sızıntı Kontrol Ünitesi 

 

Şekil 2.4:Basınç Kontrol Şalteri Montajı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Proses Akış Şemasındaki Ekipmanları Kullanınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler: Çizim araç gereçleri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Proses akış şemasında ekipmanların 

gösteriliş şekillerini çiziniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Boru hattı sembolü çiziniz.  Akış yönünü hat üzerinde gösteriniz. 

 Fırın sembolünü çiziniz. 

 

 Proses akım şeması sembollerine ve çizim 

kurallarına dikkat ediniz. 

 Vananın sembolünü çiziniz. 

 

 Vananın sembolünü boru hattı üzerinde 

gösteriniz. 

 Destilasyon kolonunun sembolünü 

çiziniz. 

 

 Sembolleri tablodan kontrol ediniz. 

 Kompresörün sembolünü çiziniz. 

 

 Akış hattına bağlanmış olarak çiziniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz  

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Proses akış şemasında ekipmanların gösteriliş şekillerini 

çizdiniz mi? 
  

3. Proses akış şemasında ekipmanların gösteriliş sembollerini 

çizdiniz mi? 
  

4. Raporunuzu teslim ettiniz 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 
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

 

1. (   ) Proses bir parçanın imâlatı, bir ürünün montajı gibi belirli bir amaca yönelik 

işlemlerin sürekli sırasıdır. 

 

2. (   ) Çimento üretimi proses için geçerli sayılmaz. 

 
3. (   ) Proseste işlem belirli adımlardır. Malzemenin fiziksel yapısında veya konumunda 

değişiklik yapılan ya da bilginin oluşturduğu bir safhadır. 

 
4. (   ) Proses işleme örnek olarak malzeme kesimi gösterebiliriz. 

 
5. (   ) Eleman bir işlemin ayrıntılı analiz amacıyla seçilerek ayrılmış olan kısımlarıdır. 

Başlangıç ve bitiş anları belirtilmez. 

 
6. (   ) Özümleme tanklarında en fazla 4000 m

3
 gaz depolayabiliriz. 

 
7. (   ) Proses akım şeması kapsamı bir işletmede ham madde girişinden mamul madde 

çıkışına kadar geçen bir çalışma bandıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

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

 

1. B harfi ile ifade edilen harfin soluna konan rakamlar büyüdükçe yumuşaklığı artan 

kalem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sert Kalemler 

B) Orta Sertlikte Kalemler 

C) Yumuşak Kalemler 

D) Takma Uçlu Kalemler 

 

2. Genellikle kalın ve koyu çizgi çizerken kullanılan orta sertlikteki kalem çeşidi 

aşağıdaki çeşitlerden hangisidir? 

A) B veya 2B 

B) B veya HB 

C) B 

D) HB 

 

3. İlk olarak 1928 yılında üretilen ve ismi Rapido olan kalem çeşidi hangisidir? 

A) Takma Uçlu Kalemler 

B) Sert Kalemler 

C) Yumuşak Kalemler 

D) Teknik Çizim Kalemleri 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

4. (   ) “T” cetveller plastik veya ağaç malzemelerinden yapılırlar. 

 

5. (   ) “T” cetvelin baş kısmı resim masasının baş kısmına dayandırılarak sol el ile 

hareket ettirilir. 

6. (   ) Ölçek cetvelleri üçgen kesitli bir cetvel türüdür. 

 

7. (   ) Kurşun kalemler sertlik yönünden 4’e ayrılırlar. 

 

8. (   ) Kroki ve ölçülendirme çizimlerinde orta sertlikteki kalemler kullanılır. 

 

9. (   ) Kâğıtların isimleri standart, kalınlıkları ise standartlaştırılmamıştır. 

 

10. (   ) Düz beyaz resim kâğıtları selülozdan yapılmıştır. 

 

11. (   ) Doğrular tek veya iki harfle ifade edilirler. 

 

12. (   ) İz düşüm ışınlarının çıktığı noktaya bakış noktası denir. 

 

13. (   ) görünüş çıkarma sırasında önce cismin incelenmesi önemlidir. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. (   ) Eleman prosesteki belirli adımlardır. 

 

15. (   ) İşlem prosesteki bir işlemin ayrıntılı analizi amacıyla ayrılmış olan kısımlardır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 



 

 54 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 B 

5 B 

6 D 

7 B 

8 A 

9 C 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 
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