
ÖTELEME: 

 Bir şeklin duruşunun, biçiminin, 

boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o 

şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, 

yön değişmez. Yer değişir. 

 Bir şekil ötelendiği zaman şekil 

üzerindeki bütün noktalar aynı miktarda yer 

değiştirmiş olur. 

 Öteleme ile elde edilen şekiller birbirine 

eşittir. Üst üste çakışır. 

 

ÖRNEK: 

 
            Yukarıdaki A şekli 6 birim sağa ve 3 

birim yukarıya ötelenmiştir. 

 

A)Öteleme altında oluşan şekiller birbirine eş ve 

simetriktir. Bu tür bir simetri, doğruya göre 

simetriden farklı olarak ÖTELEME SİMETRİSİ 

şeklinde adlandırılır. 

 

B)Öteleme ile süslemede yapılır. 

ÖRNEK: 

 
 Yukarda ki A şekli 8 birim sağa ve 9 

birim aşağıya ötelenmiştir. 

 

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. 

 
 

2)GEOMETRİK HAREKETLER 

 

A)KOORDİNAT DÜZLEMİNDE ÖTELEME 

HAREKETİ 

 Bir doğruya göre öteleme yaptırılırken  

X ve Y eksenleri boyunca belirtilen yönde ve 

belirtilen birim kadar bütün noktalar paralel 

olarak ötelenir. Yani kaydırılır. Sağa ve sola 

öteleme hareketi X eksenine yani apsis eksenine 

paralel olarak yapılır. Yukarı ve aşağı doğru 

öteleme hareketi Y eksenine paralel olarak 

yapılır. Buna göre; 

 

A–1)SAĞA DOĞRU ÖTELEME: 

 Noktalar X eksenine paralel olarak sağa 

doğru “a” birim ötelenirse X koordinatı “a” birim 

artar. (Apsis ile öteleme miktarı toplanır.) 

 

A–2)SOLA DOĞRU ÖTELEME: 

Noktalar X eksenine paralel olarak sola 

doğru “a” birim ötelenirse X koordinatı “a” birim 

azalır. (Apsisten öteleme miktarı çıkarılır.) 

 

A–3)YUKARI DOĞRU ÖTELEME:  

Noktalar Y eksenine paralel olarak yukarı 

doğru “b” birim ötelenirse Y koordinatı “b” birim 

artar. (Ordinat ile öteleme miktarı toplanır.) 

 

A–4)AŞAĞI DOĞRU ÖTELEME:  

Noktalar Y eksenine paralel olarak aşağı 

doğru “b” birim ötelenirse Y koordinatı “b” birim 

azalır. (Ordinattan öteleme miktarı çıkarılır.) 

NOT: Sağa veya Sola öteleme dendiğinde X 

eksenine yani apsis eksenine paralel öteleme 

yapılıyor, Aşağı veya Yukarı öteleme dendiğinde 

ise Y eksenine yani ordinat eksenine paralel 

öteleme yapılıyor demektir. 



ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ABC 

üçgenini X eksenine paralel olarak sola doğru 7 

birim öteleyiniz? 

 

Sola dediği için,Apsisten 7 çıkarıldı.  

 
 

A(4;6)  İse  A’(4-7;6)=A’(-3;6) 

B(1;2)  İse  B’(1-7;2)=B’(-6;2) 

C(6;2)  İse   C’(6-7;2)=C’(-1;2) 

 

 

 

 
Şekil 1 

Sola ötelemede apsisten çıkarma işlemi 

yapıldı.  

 

 

 

 

ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen DEF 

üçgenini X eksenine paralel olarak sağa doğru 8 

birim öteleyiniz? 

 

Sağa dediği için, Apsis 8 ile toplandı.  

 
 

D(-6;-7)  İse D’(-6+8;-7)=D’(2;-7) 

E(-1;-8)  ise  E’(-1+8;-8)= E’(7;-8) 

F(-2;-3)  ise  F’(-2+8;-3)= F’(6;-3) 

 

 

 
Şekil 2 

Sağa ötelemede apsis ile toplama işlemi 

yapılır. 

 

 

 



ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ABC 

üçgenini Y eksenine paralel olarak Yukarı doğru 

10 birim öteleyiniz? 

 
Şekil 3 

A(2;-2)  ise A’(2;-2+10)=A’(2;8) 

B(3;-8)  ise B’(3;-8+10)=B’(3;2) 

C(9;-6)  ise C’(9;-6+10)=C’(9;4) 

 

 

Yukarı dediği için,Ordinat 10 ile toplanır.  

 
Şekil 4 

 Yukarı ötelemede ordinat “Y”  ile 10 

toplama işlemi yapılır. 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ABC 

üçgenini Y eksenine paralel olarak Aşağıya doğru 

10 birim öteleyiniz? 

(Şekil 5) 

 

Aşağı dediği için, Ordinattan 10 çıkarılır.  

 
Şekil 6 

A(-5,9)  ise  A’(-5,9-10)=A’(-5,-1) 

B(-7,2)  ise  B’(-7,2-10)=B’(-7,-8) 

C(7,5)   ise  C’(7,5-10)=C’(7,-5) 

 

 

 
Şekil 7) 

 
Aşağı ötelemede ordinattan “Y”  den 10 sayısı 

çıkarılır. 

 

 

 

 



ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen 

ABCD dikdörtgenini 8 birim sağa doğru 

öteleyiniz? Koordinat düzleminde grafiğini 

gösteriniz? 

 
Şekil 8 

A(-7,9)   ise  A’(-7+8,9)=A’(1,9) 

B(-7,2)   ise   B’(-7+8,2)=B’(1,2) 

C(-2,2)   ise   C’(-2+8,2)=C’(6,2) 

D(-2,9)   ise   D’(-2+8,9)=D’(6,9) 

 

Sağa ötelemede apsise 8 eklendi. 

 
Şekil 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen 

ABCD dikdörtgenini 10 birim AŞAĞIYA doğru 

öteleyiniz? Koordinat düzleminde grafiğini 

gösteriniz? 

 

 

Aşağıya doğru ötelemede ordinattan yani “Y” 

den 10 çıkarıldı. 

 

 

 

 
Şekil 10 

A(-7,9)   ise  A’(-7,9-10)=A’(-7,-1) 

B(-7,2)   ise   B’(-7,2-10)=B’(-7,-8) 

C(-2,2)   ise   C’(-2,2-10)=C’(-2,-8) 

D(-2,9)   ise   D’(-2,9-10)=D’(-2,-1) 

 

 
Şekil 11 

 

 



ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ABC 

Üçgenini 12 birim sağa ve 11 birim AŞAĞIYA 

doğru öteleyiniz? Koordinat düzleminde grafiğini 

gösteriniz? 

 

 

Şekil 12 birim sağa ötelenirken apsis 12 

ile toplanır. Şekil 11 birim aşağıya ötelenirken 

ordinattan 11 çıkarılır. 

 

 
Şekil 12 

 

 

A(-9,9)  ise A’(-9+12,9-11)=A’(3,-2) 

B(-5,3)  ise B’(-5+12,3-11)=B’(7,-8) 

C(-3,8)  ise C’(-3+12,8-11)=C’(9,-3) 

 
 

 

 

 

 

 

B-) X VE Y EKSENLERİ BOYUNCA ÖTELEME 

HAREKETİ 

 

ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ve 

koordinatları A(-5,-3),B(-2,-5),C(-1,-2),D(-

2,-1) olan ABCD çokgeni X eksenine paralel 

olarak 6 birim sağa, Y eksenine paralel olarak 5 

birim yukarı ötelenmiştir. Şeklini çiziniz. 

Koordinatlarını üzerine yazınız. 

 

A(-5,-3),A’(-5+6,-3+5),A’(+1,+2) 

B(-2,-5),B’(-2+6,-5+5),B’(+4,0) 

C(-1,-2),C’(-1+6,-2+5),C’(+5,+3) 

D(-2,-1),D’(-2+6,-1+5),D’(+4,+4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖRNEK: Köşelerinin koordinatları A(3,6), B(7,-

6),c(6,-4),D(4,-4) olan ABCD Yamuğunun Y 

eksenine paralel 9 birim yukarı ve X eksenine 

paralel 10 birim sola ötelenmiştir. ABCD 

yamuğunun ötelenmiş şeklini çiziniz. Köşelerinin 

koordinatlarını yazınız? 

 

 

ABCD Yamuğu Y eksenine paralel 9 birim yukarı 

ÖTELENDİ. Y ile 9 toplandı. 

 

A(3,6)  A’(3,-6+9)=A’(3,3) 

B(7,-6) B’(7,-6+9)=B’(7,3) 

C(6,-4) C’(6,-4+9)=C’(6,5) 

D(4,-4) D’(4,-4+9)=D’(4,5) 

 

ABCD Yamuğu X eksenine paralel 10 birim sola 

ötelendi. X ten 10 çıkarıldı. 

 

A(3,6)  A’’(3-10,-6)=A’’(-7,-6) 

B(7,-6) B’’(7-10,-6)=B’’(-3,-6) 

C(6,-4) C’’(6-10,-4)=C’’(-4,-4) 

D(4,-4) D’’(4-10,-4)=D’’(-6,-4) 

 

Yukarı ve sola öteleme ikisi birlikte 

yapılabilir. 

A(3,6)  A’’(3-10,-6+9)=A’’(-7,+3) 

B(7,-6) B’’(7-10,-6+9)=B’’(-3,+3) 

C(6,-4) C’’(6-10,-4+9)=C’’(-4,+5) 

D(4,-4) D’’(4-10,-4+9)=D’’(-6,+5) 

 

 
 

 

 

 

C-)KOORDİNAT DÜZLEMİNDE YANSIMA 

HAREKETİ 

 Doğruya göre simetri veya ayna 

simetrisine yansıma denir. Bir şeklin 

yansımasında şeklin boyutu ve biçimi değişmez. 

Şeklin yeri ve yönü değişir. Bir şeklin kendisi ile 

yansıması eşittir. Yansıma doğruya göre 

simetridir. 

 

C-1) X (APSİS) EKSENİNE GÖRE YANSIMA 

HAREKETİ: 

 Koordinat düzleminde (sisteminde)bir 

geometrik şekil; X eksenine göre yansıtıldığında 

şekil üzerindeki herhangi bir A(X;Y) noktasının 

görüntüsü A’(X-Y) olur. Kısaca bir noktanın X 

eksenine göre yansımasını almak için sadece Y 

ordinatının işareti değişir. 

 

ÖRNEK: Köşelerinin koordinatları 

A(-5,2),B(-2,2),C(-2,5) olan ABC üçgeninin X 

eksenine göre yansıması altındaki görüntülerinin 

köşe noktalarının koordinatlarını yazınız. 

 

A(-5,2) ise A’(-5,-2) 

B(-2,2) ise B’(-2,-2) 

C(-2,5) ise C’(-2,-5) 

 

Bir noktanın X eksenine göre yansıması 

alınırken sadece Y nin işareti değişir. 

 

 
Şekil 13 

 

 



C–2) Y (ORDİNAT) EKSENİNE GÖRE YANSIMA 

HAREKETİ: 

         Koordinat düzleminde (sisteminde)bir 

geometrik şekil; Y eksenine göre yansıtıldığında 

şekil üzerindeki herhangi bir A(X;Y) noktasının 

görüntüsü A’(-X,Y) olur. Kısaca bir noktanın Y 

eksenine göre yansımasını almak için sadece X in 

yani apsisinin işareti değişir. 

 

ÖRNEK: Köşelerinin koordinatları A(-5,2) , B(-

2,2),C(-2,5) olan ABC üçgeninin Y eksenine göre 

yansıması altındaki görüntülerinin köşe 

noktalarının koordinatlarını yazınız. 

 

Bir noktanın Y eksenine göre yansıması 

alınırken sadece X in işareti değişir. 

 
Şekil 14 

A(-5,2) ise A’(+5,2) 

B(-2,2) ise B’(+2,2) 

C(-2,5) ise C’(+2,5) 

 

 
Şekil 15 

C–3) ORİJİNE GÖRE YANSIMA 

HAREKETİ: 
 Koordinat düzlemindeki herhangi bir 

noktanın orijine göre yansımasını almak için hem 

“X” in hem de “Y”  nin işareti değişir. 

 

ÖRNEK: Köşelerinin koordinatları A(-5,2) , B(-

2,2),C(-2,5) olan ABC üçgeninin Orijine göre 

yansıması altındaki görüntülerinin köşe 

noktalarının koordinatlarını yazınız. 

 

Bir noktanın Orijine göre yansıması 

alınırken hem X in işareti ve hem de Y nin 

işareti değişir. 

 

A(-5,2) ,A’(+5,-2) 

B(-2,2), B’(+2,-2) 

C(-2,5), C’(+2,-5) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C–4) ÖTELEMELİ YANSIMA VEYA 

YANSIMALI ÖTELEME: 
 Bir şeklin bir doğru boyunca 

yansımasından sonra ötelenmesi ile 

ötelenmesinden sonra yansıması aynıdır. 

 

ÖRNEK: Bir düzgün altıgeni bir d doğrusu 

boyunca 4 birim sağa öteleyip yansımasını 

çizelim. 

 

 
Şekil 16)ÖTELEYİP YANSIMA 

 

ÖRNEK: Bir düzgün altıgeni bir d doğrusu 

boyunca ÖNCE yansımasını alıp sonra 4 birim 

sağa öteleyip çizelim. 

 

 
Şekil 17)YANSIYIP ÖTELEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: Aşağıda verilen şekli bir d doğrusu 

boyunca ÖNCE yansımasını alıp sonra yansıma 

altındaki görüntüsünü 5 birim sağa öteleyip 

çizelim. 

 

 
 

Çizim Yapıldı. 

 
Şekil 18)YANSIYIP ÖTELENDİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖRNEK: Aşağıda verilen şekli bir d doğrusu 

boyunca ÖNCE 5 birim sağa öteleyelim. Öteleme 

altındaki görüntüsünün d doğrusuna göre 

yansımasını alalım. 

 

 
 

Çizim Yapıldı. 

 

 
Şekil 19) ÖTELEYİP YANSIMA 

 

NOT: Bir şeklin ötelenmesinden sonra 

yansıması ile bir doğru boyunca yansımasından 

sonra ötelenmesi aynıdır. 

 

 

 

 

 

 

D)KOORDİNAT DÜZLEMİNDE DÖNME 

HAREKETİ 

 

D–1)DÖNDÜRME: 

 

Bir şeklin bir nokta etrafında saatin 

yönünde veya saatin tersi yönünde 

döndürülmesidir. Bir şeklin etrafında 

döndürüldüğü noktaya dönme hareketinin merkezi 

denir. 

 

 

D–2) DÖNME HAREKETİ: 

 Dönme hareketi bir çember hareketidir. 

Dönme hareketinde döndürülen şeklin biçim ve 

boyutu değişmez, ancak şeklin duruşu ve yeri 

değişir. 

 

         90 derecelik dönmeye çeyrek dönme 

denir.180 derecelik dönmeye yarım dönme veya 

merkezil dönme denir. 

ÖRNEK: 

Yandaki şekil A noktası 

etrafında saatin tersi yönde 180 derece 

döndürülerek simetrik şekil oluşturuldu. 

 

AÇIKLAMA: Bir şekli kendi merkezi etrafında 

döndürdüğümüzde, 360 dereceden küçük açılı 

dönmelerde en az bir defa kendisi ile 

çakışıyorsa bu şekil dönme simetrisine sahiptir. 

 

ÖRNEK: Kare dönme simetrisine sahip midir? 

 
Kare köşegenlerinin kesim noktasının 

etrafında saatin tersi yönde döndürülüyor. 

Karenin köşegenleri aynı zamanda birer 

açıortaydır. Köşegenler yani açıortay doğruları 

dik olarak kesişir.  

 

Birbirine eşit olan iki kare üst üste 

konur. Karenin köşegenlerinin kesim noktasına 

kalemimizi batırıp Saatin tersi yönde 90 derece 

döndürüldüğünde kare kendisi ile çakışır.  

 

Karenin en küçük dönme simetri açısı 90 

derecedir. Kare 90 derece,180 derece,270 

derece ve 360 derece de kendisi ile üst üste 

çakışır.360 derece döndürüldüğünde ilk başladığı 

noktaya dönmüş olur. 



ÖRNEK: Eşkenar üçgen dönme simetrisine sahip 

midir? 

 Eşkenar üçgen 

açıortaylarının kesim noktası etrafında saat 

yönünde 120 derece dönderilirse kendisi ile 

çakışır.  

Eşkenar üçgenin en küçük dönme simetri 

açısı 120 dercedir. Eşkenar üçgen 120 

derece,240 derece,360 derece açıortayların 

kesim noktası etrafında dönderilirse kendisi ile 

üst üste çakışır.  

Birbirine eşit olan iki tane eşkenar 

üçgenin açıortaylarının kesim noktasına bir kalem 

ucu batırılıp alttaki eşkenar üçgen sabit tutulup 

üstteki eşkenar üçgen bir defa 120 derece 

dönderilirse her iki eşkenar üçgen üst üste 

çakışır. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: 

 

 
Dönme hareketi saatin dönme hareketinin 

tersidir. 

 

 

 

 

 

ÖRNEK: 

….Dönme 

hareketi saatin dönme hareketi ile aynıdır. 

 

D-3)DÖNME SİMETRİSİ: 

 Bir şekil kendi etrafında 360 derece 

döndürüldüğünde yine kendisi ile çakışır. Bazı 

şekiller ise 360 dereceden daha küçük açı ile 

döndürüldüğünde yine kendisi ile çakışır. Böyle 

şekiller dönme simetrisine sahiptir. 

 

D-4) DÖNME HAREKETİNİN MERKEZİ:

 Saatin akrep (kısa kol) ve yelkovanın 

(uzun kol) üst üste çakıştığı nokta akrep ve 

yelkovanın dönme hareketinin merkezidir. 

 
 Salıncakta oturağı taşıyan iplerin veya 

zincirlerin bağlandığı yer dönme hareketinin 

merkezidir. 

 

 
 

 

D-5)DÖNME AÇISI: 

 Belli bir cismin ilk durumu ile son 

durumunun oluşturduğu açıya dönme açısı denir. 

Şeklin ilk durumu ile 

son durumu arasındaki fark 90 derecedir. 



ÖRNEK: 

Şekildeki pervanenin en 

küçük dönme simetri açısı kaç derecedir? 

Pervanenin 4 tane çarkı var. 

360:4=90 derecedir. 

Dönme simetrisi 90 derece,180 derece,270 

derecedir. Şekildeki pervanenin en küçük dönme 

simetrisi 90 derecedir. 

ÖRNEK: 

Şeklin dönme merkezini 

işaretleyerek en küçük dönme simetri açısını 

yazınız? 

Dönme merkezi 

işaretlendi. Şekil 6 kenarlı ve 360:6=60 derece 

dönme simetri açısıdır. 

 

Dönme simetrisi,60 derece,120 

derece,180 derece,270 derece ve 360 

derecedir. En küçük dönme simetri açısı 60 

derecedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK:  

Şeklin dönme merkezini 

işaretleyerek en küçük dönme simetri açısını 

yazınız? 

 

 

Şeklin dönme merkezidir. Şekil 

4 parçadan oluşmaktadır.360:4=90 derece en 

küçük dönme simetri açısıdır. 

Dönme simetrisi 90 derece,180 

derece,270 derecedir. Şekildeki pervanenin en 

küçük dönme simetrisi 90 derecedir. 

ÖRNEK: 

Dairenin çevresi 12 cm ve DE =40 cm dir. 

Şekil D noktasından yuvarlandığında E noktasında 

duruyor. E noktasında tekerleğin konumu ne 

olur? 

 

3

1
3

3

1
3

12

40
  Tekerlek 3 tam dönme yapıyor. 

Bir de 3’te 1 dönme daha yapması lazımdır. 

Tekerleğin konumu aşağıdaki gibi olur. 

 
 

 

 

 



D–6) KOORDİNAT DÜZLEMİNDE DÖNME 

HAREKETİ: 

 

1)KOORDİNAT DÜZLEMİNDE SAAT YÖNÜNDE 

(SOLDAN SAĞA YAPILAN)DÖNME HAREKETİ. 

 

Koordinatlarından biri A(a,b) olan bir 

şekli,  

 

a)Orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürdüğümüzde A’(b,-a) koordinatı, 

 

b)Orijin etrafında saat yönünde 180 

derece döndürdüğümüz de A’’(-a,-b) koordinatı, 

 

c)Orijin etrafında saat yönünde 270 

derece döndürdüğümüzde A’’’(-b,a) koordinatı, 

 

 d)Orijin etrafında saat yönünde 360 

derece döndürdüğümüzde ise A(a,b) koordinatı 

olur.360 derecelik dönmede A(a,b) koordinatı 

değişmez. 

 

KOORDİNAT DÜZLEMİNDE SAAT  

YÖNÜNDE DÖNME HAREKETİ 

BİR  

NOKTANIN 

KOORDİNATI 

AÇI 

DERCESİ 

DÖNME  

SONUCU  

OLUŞAN  

NOKTANIN 

KOORDİNATI 

A(+a,+b) 

A(+X,+Y) 

A(+3,+5) 

90  

DERECE İLE  

DÖNME 

A’(+b,-a) 

A’(+Y,-X) 

A’(+5,-3) 

B(+a,+b) 

B(+X,+Y) 

B(+3,+1) 

180 

DERECE İLE  

DÖNME 

B’(-a,-b) 

B’(-X,-Y) 

B’(-3,-1) 

C(+a,+b) 

C(+X,+Y) 

C(+6,+1) 

270  

DERECE 

 İLE  

DÖNME 

C’(-b,+a) 

C’(-Y,+X) 

C’(-1,+6) 

D(a,b) 

360 

DERECE İLE  

DÖNME 

D(a,b) 

Koordinat 

değişmez. Aynı 

kalır. 

 

 

 

 

 

 

2)KOORDİNAT DÜZLEMİNDE SAATIN TERSİ 

YÖNÜNDE (SAĞDANN SOLA YAPILAN) 

DÖNME HAREKETİ. 

Koordinatlarından biri A(a,b) olan bir 

şekli,  

a)Orijin etrafında Saatin Tersi Yönde 90 

derece döndürdüğümüzde A’(-b,+a) koordinatı, 

 

b)Orijin etrafında Saatin Tersi Yönde 

180 derece döndürdüğümüz de  

A’’(-a,-b) koordinatı, 

 

c)Orijin etrafında Saatin Tersi Yönde 

270 derece döndürdüğümüzde  

A’’’(+b,-a) koordinatı, 

 

d)Orijin etrafında saatin tersi yönde 360 

derece döndürdüğümüzde ise A(a,b) koordinatı 

olur.360 derecelik dönmede A(a,b) koordinatı 

değişmez. 

 

KOORDİNAT DÜZLEMİNDE SAATİN TERSİ  

YÖNÜNDE DÖNME HAREKETİ 

BİR  

NOKTANIN 

KOORDİNATI 

AÇI 

DERCESİ 

TERS DÖNME  

SONUCU  

OLUŞAN  

NOKTANIN 

KOORDİNATI 

A(+a,+b) 

A(+X,+Y) 

A(+3,+5) 

90  

DERECE İLE  

DÖNME 

A’(-b,+a) 

A’(-Y,+X) 

A’(-5,+3) 

B(a,b) 

B(X,Y) 

B(3,1) 

180 

DERECE İLE  

DÖNME 

B’(-a,-b) 

B’(-X,-Y) 

B’(-3,-1) 

C(+a,+b) 

C(+X,+Y) 

C(+6,+1) 

270  

DERECE 

 İLE  

DÖNME 

C’(+b,-a) 

C’(+Y,-X) 

C’(+1,-6) 

D(a,b) 

360 

DERECE İLE  

DÖNME 

D(a,b) 

Koordinat 

değişmez. Aynı 

kalır. 

 

AÇIKLAMA–1) Bir şeklin orijin etrafında saat 

yönünde 270 derece döndürülmesi, saatin tersi 

yönde 90 derece döndürülmesi ile aynıdır. 

 

 AÇIKLAMA–2) Bir şeklin orijin etrafında saat 

yönünde 180 derece döndürülmesi, saatin tersi 

yönde 180 derece döndürülmesi ile aynıdır. 

 



 ÖRNEK: Köşe noktalarının koordinatları 

A(8,8), B(8,3),C(2,3) olan bir ABC üçgeni 

çizelim. 

 
 

 

a) ABC üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürelim. Oluşan A’B’C’ üçgenini 

koordinatları ile çizelim. 

 

A(a,b) 

A(3,5) 

90 DERECE 

 İLE DÖNME 

A’(b,-a) 

A’(5,-3) 

 

A(8,8) 90 derece A’(8,-8) 

B(8,3) 90 derece B’(3,-8) 

C(2,3) 90 derece C’(3,-2) 

 

 
90 DERECELİK DÖNME 

 

 

 

b) ABC üçgenini orijin etrafında saat yönünde 

180 derece döndürelim. Oluşan A’’B’’C’’ üçgenini 

koordinatları ile çizelim. 

 

B(a,b) 

B(3,1) 

180 DERECE  

İLE DÖNME 

B’(-a,-b) 

B’(-3,-1) 

A(8,8) 180 derece A’(-8,-8) 

B(8,3) 180 derece B’(-8,-3) 

C(2,3) 180 derece C’(-2,-3) 

 
180 DERECELİK DÖNME 

 

c) ABC üçgenini orijin etrafında saat yönünde 

270 derece döndürelim. Oluşan A’’’B’’’C’’’ üçgenini 

koordinatları ile çizelim. 

C(a,b) 

C(6,1) 

270 DERECE 

 İLE DÖNME 

C’(-b,a) 

C’(-1,6) 

 

A(8,8) 270 derece A’’’(-8,8) 

B(8,3) 270 derece B’’’(-3,8) 

C(2,3) 270 derece C’’’(-3,2) 

 
270 DERECELİK DÖNME 



ÖRNEK: Köşe noktalarının koordinatları A(8,7), 

B(8,3),C(2,3) olan bir ABC üçgeni çizelim. 

 

 
 

 

a) ABC üçgenini orijin etrafında saatın tersi 

yönünde 90 derece döndürelim. Oluşan A’B’C’ 

üçgenini koordinatları ile çizelim. 

 

 

A(a,b) 

A(3,5) 

90 DERECE İLE 

DÖNME 

A’(-b,a) 

A’(-5,3) 

 

A(8,7) 90 derece A’(-7,8) 

B(8,3) 90 derece B’(-3,8) 

C(2,3) 90 derece C’(-3,2) 

 

 
 

SAATIN TERSİ YÖNDE 90 DERECE İLE 

DÖNME 

 

 

 

 

b) ABC üçgenini orijin etrafında saatın tersi 

yönünde 180 derece döndürelim. Oluşan A’’B’’C’’ 

üçgenini koordinatları ile çizelim. 

B(a,b) 

B(3,1) 

180 DERECE 

 İLE DÖNME 

B’(-a,-b) 

B’(-3,-1) 

 

A(8,7) 180 derece A’’(-8,-7) 

B(8,3) 180 derece B’’(-8,-3) 

C(2,3) 180 derece C’’(-2,-3) 

 
SAATIN TERSİ YÖNDE 180 DERECE İLE 

DÖNME 

c) ABC üçgenini orijin etrafında saatın tersi 

yönünde 270 derece döndürelim. Oluşan A’’’B’’’C’’’ 

üçgenini koordinatları ile çizelim. 

C(a,b) 

C(6,1) 

270 DERECE 

 İLE DÖNME 

C’(b,-a) 

C’(1,-6) 

           A(8,7) 270 derece A’’’(7,-8) 

B(8,3) 270 derece B’’’(3,-8) 

C(2,3) 270 derece C’’’(3,-2) 

 
SAATIN TERSİ YÖNDE 270 DERECE İLE 

DÖNME 



ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ve 

koordinatları A(+2,-8), B(+5,-2), C(+8,-7) olan 

ABC üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürdüğümüzde oluşan şeklin 

koordinatları ne olur? 

 

Saat Yönünde 90 derecelik dönme 

 

A(a,b) 

A(3,5) 

90 DERECE 

 İLE DÖNME 

A’(b,-a) 

A’(5,-3) 

 

A(+2,-8), A’(-8,-2) 

B(+5,-2), B’(-2,-5) 

C(+8,-7), C’(-7,-8) 

 

ÖRNEK: Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ve 

koordinatları A(+2,-8), B(+5,-2), C(+8,-7) olan 

ABC üçgenini orijin etrafında saatin tersi 

yönünde 90 derece döndürdüğümüzde oluşan 

şeklin koordinatları ne olur? 

 

Saatin tersi Yönünde 90 derecelik dönme 

 

 

A(a,b) 

A(3,5) 

90 DERECE İLE 

DÖNME 

A’(-b,a) 

A’(-5,3) 

 

A(+2,-8), A’(+8,+2) 

B(+5,-2), B’(+2,+5)  

        C(+8,-7), C’(+7,+8) 

 

 

ÖRNEK: Köşe noktalarından ikisinin koordinatları 

A(1,1),B(2,2) olan bir üçgen saat yönünde 90 

derece döndürüldüğüde köşe noktalarının 

koordinatlarından apsislerin toplamı 4,ordinatlar 

toplamı -6 olduğuna göre, üçgenin diğer 

köşesinin koordinatları aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 a)C(2,-3)       b(c(2,-2)   

c)C1,-3)        d)C(3,1) 

 

 

A(1,1),A’(1,-1) 

B(2,2), B’(2-2) 

 

1+2+x=4      3+x=4     x=1 

-1+(-2)+y=-6      -3+y=-6     Y=-6+3 

Y=-3 

 

C’(+1,-3),C(+3,+1) olur. 

ÖRNEK: Köşe noktalarının koordinatları A(-

2,2),B(-3,1),c(0,1),D(1,2) olan paralelkenarın X 

eksenine göre yansıması A’B’C’D’ paralelkenarı 

ise A’B’C’D’ paralelkenarının köşe noktalarının 

ordinatları toplamını kaçtır? 

 

 a)-3  b)-6  c)-8  d)-5 

 

A(-2,+2),    A’(-2,-2) 

B(-3,+1),    B’(-3,-1) 

C(0,+1),      C’(0,-1) 

D(+1,+2),   D’(+1,-2) 

 

(-2)+(-1)+(-1)+(-2)=-6 

 

 

ÖRNEK: Köşe noktalarının koordinatları 

A(3,4),B(2,2),C(5,2),D(4,4) olan ABCD yamuğu 

X ekseninde 1 birim sola, Y ekseninde 2 birim 

aşağı ötelendiğinde A’B’C’D’ yamuğu oluşuyor. Bu 

yamuğun hangi köşesinin apsisi ile ordinatı 

birbirine eşittir? 

 a)A’(2,2)  b)B’(3,3)   

c)C’(4,4)  d)D’(1,1) 

 

A(3,4),A’(3-1,4-2)=A’(2,2) 

B(2,2),B’(2-1,2-2)=B’(1,0) 

C(5,2),C’(5-1,2-2)=C’(4,0) 

D(4,4),D’(4-1,4-2)=D’(3,2) 

 

 

ÖRNEK: Köşe noktalarının koordinatları 

A(1,1),B(3,1),c(4,2),D(2,2) olan paralelkenarı 

orijin etrafında saat yönünde 90 derece 

döndürürsek oluşacak olan A’B’C’D’ 

paralelkenarının apsisler toplamı ile ordinatlar 

toplamının çarpımının yarısı kaçtır? 

 a)-120  b)-240  c)-30  d)-60 

A(+1,+1),A’(+1,-1) 

B(+3,+1),B’(+1,-3) 

C(+4,+2),C’(+2,-4) 

D(+2,+2),D’(+2,-2) 

 

Apsisler toplamı=1+1+2+2=6 

Ordinatlar toplamı=-1-3-4-2=-10 

-10.6=-60  -60:2=-30 

 

 

 

 

 

 



ÖRNEK: ABC üçgenini orijin etrafında saatin 

tersi yönde 90 derece döndürdüğümüzde 

Köşeleri A’(-3,3),B’(-2,1),C’(-2,4) olan A’B’C’  

üçgeni elde ediliyor. Buna göre, ABC üçgeninin 

köşe noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? 

 a)-20  b)-5  c)-10  d)-15 

 

A’(-3,3),A(-3,-3) 

B’(-2,1),B(-1,-2) 

C’(-2,4),C(-4,-2) 

 

-3-3-1-2-2-4=-15 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki şekil birim karelerden 

oluşmuştur. X cismi yukarı yönde 3 birim, sağa 

doğru 4 birim öteleniyor. Oluşan şekil 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

A) B)  

C) D)  

 

ÖRNEK: Koordinat düzleminde hem “X” hem de 

“Y” nin negatif olduğu bölgedeki bir üçgenin Y 

eksenine göre yansıması hangi bölge de olur? 

 a)I  b)II  c)III  d)IV 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan hangisi A(25,-

17) noktasının orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürülmüş halidir? 

 a)A’(+17,-25)   b)A’(+25,-17) 

 c)A’(-17,-25)    d)A’(-25,+17) 

 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan hangisinin “X” 

eksenine göre yansıması yine kendisidir? 

 a)(15,21)      b)(-6,0)   

c)(33,-30)     d)(0,4) 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan hangisi A(10,12) 

noktasının 6 birim aşağıya doğru ötelenmiş 

halidir? 

 a)(16,12)  b)(4,12)   

c)(10,6)    d)(10,6) 

 

ÖRNEK: A noktasının X eksenine olan uzaklığı 5 

birimdir. A noktasının X eksenine göre simetriği 

aşağıdaki noktalardan hangisi olabilir? 

 a)(5,7)   b)(-5,10)   

c)(8,-5)  d)(2,3) 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan hangisi A(13,-7) 

noktasının orijin etrafında 360 derece 

döndürülmüş halidir? 

 a)A’(+7,-13)    b)A’(-7,-13) 

 c)A’(-13,+7)    d)A’(+13,-7) 

 

ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan hangisi A(-3,-2) 

noktasının 4 birim sağa ötelenmiş halidir? 

 a)A’(-2,-3)     b)A’(-7,-2)   

c) A’(-3,-6)    d)A’(1,-2) 

 

ÖRNEK: A(-30,-24) noktasının X eksenine göre, 

simetriği (yansıması) aşağıdakilerden hangisidir? 

 a)A’(-30,+24)   b)A’(+30,+24) 

 c)A’(+30,-24)   d)A’(-30,-24) 

 

ÖRNEK: A(a,b) noktası orijin etrafında saat 

yönünde 90 derece döndürülürse A’ noktasının 

koordinatı aşağıdakilerden hangisi olur? 

 a)A’(b,-a)   b)A’(-a,-b)    

c)A’(a,-b)    d)A’(-a,b) 

 

ÖRNEK: A(-2,-4) noktası 3 birim yukarı 

ötelenip orijin etrafında saat yönünde 270 

derece döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

a)A’’(-1,-2)   b)A’’(+1,+2)   

c)A’’(-1,+2)  d)A’’(+1,-2)   

 

a) A(-2,-4)  A’(-2,-4+3)=A’(-2,-1) 3 birim 

yukarı ötelendi. 

 

b)A’(-2,-1) ise A’’(+1,-2)  270 derece saat 

yönünde döndürüldü. 

 



ÖRNEK: A(-6,+5) noktası 4 birim aşağı ötelenip 

orijin etrafında saat yönünde 90 derece 

döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

 a)A’’(-6,-1)     b)A’’(+1,+6)    

c)A’’(-6,+1)    d)A’’(+6,-1)    

 

a) A(-6,+5)  A’(-6,+5-4)=A’(-6,+1) 4 birim 

aşağı ötelendi. 

 

b) A’(-6,+1) ise  A’’(+1,+6) 90 derece saat 

yönünde döndürüldü. 

 

ÖRNEK: A(+4,-1) noktası 8 birim sağa ötelenip 

orijin etrafında saat yönünde 180 derece 

döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

 a)A’’(-12,-1)    b)A’’(+1,+12)    

c)A’’(-12,+1)   d)A’’(+12,-1)    

 

 

a)A(+4,-1)  A’(+4+8,-1)=A’(+12,-1) 8 birim 

sağa ötelendi. 

 

b)A’(+12,-1) is A’’(-12,+1)  180 derece saat 

yönünde döndürüldü. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIŞTIRMALAR: 

 

1) Köşe noktalarından ikisinin koordinatları A(1,1),B(2,2) 

olan bir üçgen saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde köşe 

noktalarının koordinatlarından apsislerin toplamı 4,ordinatlar 

toplamı -6 olduğuna göre, üçgenin diğer köşesinin 

koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

 a)C(2,-3)       b(c(2,-2)   

c)C1,-3)        d)C(3,1) 

 

 

2) Köşe noktalarının koordinatları  

A(-2,2),B(-3,1),c(0,1),D(1,2) olan 

paralelkenarın X eksenine göre yansıması 

A’B’C’D’ paralelkenarı ise A’B’C’D’ 

paralelkenarının köşe noktalarının ordinatları 

toplamını kaçtır? 

 a)-3  b)-6  c)-8  d)-5 

 

 

3) Köşe noktalarının koordinatları 

A(3,4),B(2,2),C(5,2),D(4,4) olan ABCD yamuğu 

X ekseninde 1 birim sola, Y ekseninde 2 birim 

aşağı ötelendiğinde A’B’C’D’ yamuğu oluşuyor. Bu 

yamuğun hangi köşesinin apsisi ile ordinatı 

birbirine eşittir? 

 a)A’(2,2)  b)B’(3,3)   

c)C’(4,4)  d)D’(1,1) 

 

 

4) Köşe noktalarının koordinatları 

A(1,1),B(3,1),c(4,2),D(2,2) olan paralelkenarı 

orijin etrafında saat yönünde 90 derece 

döndürürsek oluşacak olan A’B’C’D’ 

paralelkenarının apsisler toplamı ile ordinatlar 

toplamının çarpımının yarısı kaçtır? 

 a)-120  b)-240  c)-30  d)-60 

 

 

5) ABC üçgenini orijin etrafında saatin tersi 

yönde 90 derece döndürdüğümüzde Köşeleri A’(-

3,3),B’(-2,1),C’(-2,4) olan A’B’C’  üçgeni elde 

ediliyor. Buna göre, ABC üçgeninin köşe 

noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? 

 a)-20  b)-5  c)-10  d)-15 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Aşağıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur. 

X cismi yukarı yönde 3 birim, sağa doğru 4 

birim öteleniyor. Oluşan şekil aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

A) B)  

C) D)  

 

7) : Koordinat düzleminde hem “X” hem de “Y” 

nin negatif olduğu bölgedeki bir üçgenin Y 

eksenine göre yansıması hangi bölge de olur? 

 a)I  b)II  c)III  d)IV 

 

8)Aşağıdaki noktalardan hangisi A(25,-17) 

noktasının orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürülmüş halidir? 

 a)A’(+17,-25)   b)A’(+25,-17) 

 c)A’(-17,-25)    d)A’(-25,+17) 

 

 

9)Aşağıdaki noktalardan hangisinin “X” eksenine 

göre yansıması yine kendisidir? 

 a)(15,21)      b)(-6,0)   

c)(33,-30)     d)(0,4) 

 

10)Aşağıdaki noktalardan hangisi A(10,12) 

noktasının 6 birim aşağıya doğru ötelenmiş 

halidir? 

 a)(16,12)  b)(4,12)   

c)(10,6)    d)(10,6) 

 

11) A noktasının X eksenine olan uzaklığı 5 

birimdir. A noktasının X eksenine göre simetriği 

aşağıdaki noktalardan hangisi olabilir? 

 a)(5,7)   b)(-5,10)   

c)(8,-5)  d)(2,3) 

12) Aşağıdaki noktalardan hangisi  

A(13,-7) noktasının orijin etrafında 360 derece 

döndürülmüş halidir? 

 a)A’(+7,-13)    b)A’(-7,-13) 

 c)A’(-13,+7)    d)A’(+13,-7) 

 

13)Aşağıdaki noktalardan hangisi A(-3,-2) 

noktasının 4 birim sağa ötelenmiş halidir? 

 a)A’(-2,-3)     b)A’(-7,-2)   

c) A’(-3,-6)    d)A’(1,-2) 

 

14)A(-30,-24) noktasının X eksenine göre, 

simetriği (yansıması) aşağıdakilerden hangisidir? 

 a)A’(-30,+24)   b)A’(+30,+24) 

 c)A’(+30,-24)   d)A’(-30,-24) 

 

15)A(a,b) noktası orijin etrafında saat yönünde 

90 derece döndürülürse A’ noktasının koordinatı 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

 a)A’(b,-a)   b)A’(-a,-b)    

c)A’(a,-b)   d)A’(-a,b) 

 

16)A(-2,-4) noktası 3 birim yukarı ötelenip 

orijin etrafında saat yönünde 270 derece 

döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

a)A’’(-1,-2)   b)A’’(+1,+2)   

c)A’’(-1,+2)  d)A’’(+1,-2)   

 

17) A(-6,+5) noktası 4 birim aşağı ötelenip 

orijin etrafında saat yönünde 90 derece 

döndürülürse hangi nokta elde edilir? 

 a)A’’(-6,-1)     b)A’’(+1,+6)    

c)A’’(-6,+1)    d)A’’(+6,-1)    

 

18) A(+4,-1) noktası 8 birim sağa ötelenip orijin 

etrafında saat yönünde 180 derece döndürülürse 

hangi nokta elde edilir? 

 a)A’’(-12,-1)    b)A’’(+1,+12)    

c)A’’(-12,+1)   d)A’’(+12,-1)  

 

19) Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ve 

koordinatları A(+2,-8), B(+5,-2), C(+8,-7) olan 

ABC üçgenini orijin etrafında saatin tersi 

yönünde 90 derece döndürdüğümüzde oluşan 

şeklin A noktasının koordinatı ne olur? 

 a) A’(+8,+2)  b) A’(-8,+2) 

 b) A’(+8,-2)   d) A’(-8,-2) 

 

 

 

 



20)Koordinat düzlemi üzerinde çizilen ve 

koordinatları A(+2,-8), B(+5,-2), C(+8,-7) olan 

ABC üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90 

derece döndürdüğümüzde oluşan şeklin B 

noktasının koordinatı ne olur? 

a) B’(+5,-2)  b)B’(-2,-5) 

      c) B’(-5,+2)  d)B’(+5,+2)    

 

21) Köşe noktalarının koordinatları A(8,7), 

B(8,3),C(2,3) olan bir ABC üçgeni veriliyor. ABC 

üçgenini orijin etrafında saatin tersi yönünde 90 

derece döndürelim. Oluşan A’B’C’ üçgeninin C 

noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) C’(+3,+2)   b) C’(-3,-2)   

c) C’(+3,-2)    d) C’(-3,2) 

 

22)Köşe noktalarının koordinatları A(8,8), 

B(8,3),C(2,3) olan bir ABC üçgeni veriliyor. ABC 

üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90 derece 

döndürelim. Oluşan A’B’C’ üçgeninin B noktasının 

koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

 a) B’(-3,+8)  b) B’(+3,-8)   

c) B’(-3,-8)   d) B’(+3,+8) 

 

23)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

a) Bir şeklin orijin etrafında saat yönünde 270 

derece döndürülmesi, saatin tersi yönde 90 

derece döndürülmesi ile aynıdır. 

 

b) Bir şeklin orijin etrafında saat yönünde 180 

derece döndürülmesi, saatin tersi yönde 180 

derece döndürülmesi ile aynıdır. 

 

c) 180 derecelik dönme hareketi yaparken, saat 

yönünde veya saatin tersi yönünde diye yön 

belirtmemize gerek yoktur. 

 

d)Dönme hareketi dört şekilde yapılır. Saat 

yönünde, saatin tersi yönünde, aşağıdan 

yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru dönme 

hareketi. 

 

 

 

 

24) Yandaki düzgün altıgenin 

en küçük dönme simetri açısı kaç derecedir? 

 a)30  b)60  c)90  d)120 

 

25)A(+3,-5) Noktasının orijine göre yansıması 

altındaki görüntüsünün koordinatı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 a)A’(-3,+5)  b)A’(-3,-5) 

c)A’(+3,-5)  d)A’(+3,+5)



 


