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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sanat ve Tasarım

DAL / MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Özgün Grafik Resim

MODÜLÜN TANIMI

Model yapım resmini okuyup özgün grafik tekniklerini
kullanarak şehir mekânları ve illüstrasyon resmi öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Özgün resim yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, yapım resmini okuyup
standartlarına göre şehir mekanları ve illüstrasyon resmi
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Kömür kalem tekniğiyle şehir manzarası resimleri
yapabileceksiniz.
2. Lavi ve mürekkepli kalem tekniğiyle doğa manzarası
resimleri yapabileceksiniz.

3. Karışık teknikle illüstrasyon yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Atölye
Donanım: Kömür kalem, sulu boya, mürekkepli kalem, resim
sehpası, pastel, vb. teknik gereçleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Resim bilgisine sahip olan kişi, çağdaş sanat görüşü kazanmış demektir. Sanat ve
Tasarım alanında; görsel anlatım ögelerini kullanarak, çeşitli resim teknikleriyle illüstrasyon,
özgün grafik resim ile ilgili bilgi ve becerilerine, plastik estetik duygusuna sahip olmak
kişiyi olumlu yönden etkilemektedir. Mesleki resim dersi modüllerini başarıyla tamamlamış
olan bir öğrenci, yaşamında özgün ve soyut resme yer vereceğinden toplum içinde farklı bir
yerde olacaktır.
Resim uygulamaları, belirli kurallara dayalı ve çeşitli tekniklerin araç gereçleriyle
yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullandığınızda ve istenilen teknik bilgileri aldıktan sonra
çalışacağınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Yapmak
istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizmek yararınıza olacaktır.
Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru
şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.
Hazırlanan bu modülde, mesleki resmin özgün grafik resim kavramlarını, illüstrasyon
çeşitlerini ve grafik resim uygulamalarını ele alacağız. Kömür kalem (füzen) tekniği ile şehir
manzaraları, lavi tekniği ve mürekkepli kalem tekniği ile doğa manzaraları, mürekkepli
kalem tekniği ve karışık teknik ile de illüstrasyon uygulamaları yapabileceksiniz. Modülü
başarı ile tamamladığınızda mesleki resmin özgün grafik resim olanaklarını öğrenmiş olup
sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, kömür
kalem tekniğiyle şehir manzarası resimleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kömür kalem tekniği kavramlarını ve şehir manzara çeşitlerini sanat
kitaplarından araştırınız.



Bulduğunuz konu ile ilgili resimleri ve bilgileri sınıfınıza getirerek
arkadaşlarınızla birlikte analizini yapınız.

1. ŞEHİR MANZARASI
1.1. Kömür Kalem (Füzen) Tekniği
Kömür kalem, var olan en eski çizim aracıdır. Kökeni, insanlığın ilk sanatsal
ifadelerine kadar gitmektedir. Kömür kalem, kömürleşmiş odundan yapılmış belirgin siyah
bir çizginin çizilmesini sağlayan gereçtir.
Kömür kalem, farklı kalınlıkta olabilmektedir. Kömür kalem, çok çabuk
tükendiğinden yanınızda birkaç tane bulundurulması tavsiye edilir.

Resim 1.1: Kömür kalem çeşitleri

Bir kömür kalem çubuğu, kalem gibi tutulabilir ancak dikkat edilmesi gereklidir.
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Kömür kalem dikine tutulduğu zaman hassas çizgiler ve sabit sürüş oluşturmanıza imkân
sağlar, çünkü kömür kalemin tüm boyu tamamen kâğıt ile temas halindedir. Kömür kalem
enine sürüklendiğinde ise çubuğun boyu kadar geniş sürüşler yapılabilir. Bu nedenle kömür
kalem ile geniş bir bölgeyi çok hızlı biçimde kaplamak mümkündür.

Çizim 1.1: Kömür kalem kullanılışı

Kömür kalemin tüm yüzeyleri, iz bırakır. Yatay olarak tutulan kömür kalem ile
çubuğun eni kadar geniş çizgiler çizilebilir.

Çizim 1.2:Kömür kalem çizgileri
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1.2. Kompozisyon Çözümleme
Çizilecek olan şehir, ayrıntı temel geometrik formları içeren bir çözümlemeden geçer.
Şehir manzarası içindeki temel formlar, bir kompozisyon düzeneği içinde çizilir. Bu
kompozisyon oluşturulurken mutlaka oran ve orantıya dikkat edilmesi gerekir.

1.3. Perspektif Çözümleme
Perspektif, nesnelerin üç boyutlu temsil edilmesini sağlar. Kaçış noktası, tüm
perspektif çizgilerinin birleştiği noktayı gösterir. Aşağıdaki resimlerde gösterilen perspektif
çizim aşamalarını takip ederek seçilen şehir manzarası çiziniz.

Çizim 1.3: Perspektifi görünüş
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1.4. Detayların Çizgisel Çözümlenmesi
Seçilen şehir manzarasındaki yapıların temel formları ve detayları perspektif
kurallarına uyularak, çizgi karakterleriyle çizilir. Bir yapı ilk önce kabataslak,sonra kapı,
pencere ve çatı gibi detaylara girilerek ayrıntılı biçimde çizilir. Çizgilerin perspektif yakını
koyu ve kalın, uzağı ince açık olma özelliği aranarak çizilmesine özen gösterilir. Bu, aynı
zamanda bir çizginin perspektifte nasıl değiştiğini gösterir, çizgiye ve çizime üç boyutlulukhacim kazandırır.

1.5. Tonlamayla Açık-Koyu, Yakın-Uzak Çözümleme
Model olacak şehir manzarasının işlenişi, manzara çizgi ile tespit edildikten sonra
ışık-gölge ile sağlanır. Böylece şehir manzarasında bulunan ögelerin hacim ve derinliği daha
belirgin hâle gelir. Perspektif kurallarına göre yakındaki nesneler daha koyu, uzakta olan
nesneler ise daha açık şekilde çizilir.
Işık kaynakları güneş, ay ve suni aydınlatma vasıtalarıdır. Işık kaynağı, nesnenin her
tarafını aynı derecede aydınlatmaz. Yüzü ışığa karşı ve yakın olan yerler, aydınlık; yüzü ışığı
görmeyen ve ışıktan uzak olan yerler de karanlıktır. Işık ve gölge arasında kalan kısımlar
nesnenin esas tonunu verir. Ögelerin hacimsel biçimlendirmesinde, tonal biçimlendirme
kuralları [açık ton, öz ton, öz-gölge (koyu ton), düşen gölge ve refle] dikkate alınarak çizim
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Resim 1.1: Şehir manzarası örneği

Kullanılacak Araç Gereçler


Resim kâğıdı (35x50cm)



Kurşun kalem, kömür kalem



Sıkıştırılmış kömür kalem çubukları



Hamur silgi



Çalışma altlığı (kontraplak)



Sabitleyici sprey (fiksaj)
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Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda kömür kalem (füzen) tekniği ile bir
şehir-kent manzarası resmini tamamlamış olacaksınız.
Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
1.

Şehir mekânı manzarası seçiniz.

2.
Verilen
örnek şehir manzarasını seçerek çalışma yapılabileceğiniz gibi, fotoğraftan
yararlanabilir veya beğendiğiniz bir gerçek mekân kesitini de yapmak üzere
seçebilirsiniz.
2.

Resim ortamını hazırlayınız.

Altlığa, kâğıdı bantlayarak ya da klipsle sabitleştirmeyi unutmayınız.
3.

Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi belirleyiniz.

4.

Kurşun kalemle hazırlık eskizini çiziniz.

Altlığa, kâğıdı bantlayarak ya da klipsle sabitleştirmeyi unutmayınız.
5.

Mekânın kompozisyonunu çiziniz.

Yöntem olarak kareleme yöntemini kullanabilirsiniz.

Çizim 1.1: Mekân kompozisyonun çizimi
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6.

Mekânın perspektifini belirleyiniz.

Ön planda daha koyu ve daha kalın, arka planda daha açık ve daha ince çizgilerle
derinlik hissini verebilirsiniz.
7.

Mekânın konturel şeklini belirleyiniz.

İlk çizgilerin en iyi şekilde yapılandırılması için ilk etapta temel çizgileri
saptayabilirsiniz.
8.

Mekân ve içindeki detayların temel planlarını belirleyiniz.

Mekân ve içindeki detayların temel planlarını belirlerken, mekânın, objelerin oran ve
orantısını gözden geçiriniz.
Oran-orantılamasını yapınız.
9.
Mekânın lokal tonlamasını, ışık-gölge ayrımını yapınız.

Çizim 1.2: Mekânın lokal tonlamasına girilmesi
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10.

Mekânın açık-koyu değeriyle hacmini yapınız.

Çizim 1.3: Mekânın açık-koyu değerlerle hacmin verilmesi
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11.

Detay resimleme yapmak ve resmi tamamlamak

Çizim 1.4:Tamamlanmış resim

12.

Resmi fiksaj ile sabitleyerek koruma altına alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Kömür kalem (füzen) tekniği ile şehir-kent manzarası uygulaması yapınız ve bu
çalışmanızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Malzemeyi temin ettiniz mi?

2

Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz mi?

3

Düzeneği dikkatlice gözlemlediniz mi?

4

Kâğıda düzeneği oran ve orantıya dikkat ederek yerleştirdiniz mi?

5

Mekânı kâğıdınıza yerleştirirken temel planlarını belirleyerek,
perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz mi?

6

Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

7

Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

8

Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?

9

Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?

Evet

Hayır

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kömür kalem, kömürleşmiş odundan yapılmış belirgin siyah bir çizginin
çizilmesini sağlayan gereçtir.

2.

( ) Perspektif, nesnelerin iki boyutlu temsil edilmesini sağlar.

3.

( ) Manzaranın yüzü ışığa karşı ve yakın olan yerler karanlık, yüzü ışığı görmeyen ve
uzak olan yerler de aydınlıktır.

4.

( ) Model olacak şehir manzarası çizgi ile tespit edildikten sonra işlenişi ışık-gölge ile
sağlanır.

5.

( ) Bakış noktası, tüm perspektif çizgilerinin birleştiği noktayı gösterir.

6.

( ) Kömür kalem dikine tutulduğu zaman hassas çizgiler ve sabit sürüş oluşturmanıza
imkân sağlar.

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 Faaliyeti”ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇÖĞRENME

FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, lavi ve
mürekkepli kalem tekniğiyle doğa manzarası resimleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Lavi ve mürekkepli kalem tekniği kavramlarını ve doğa manzara çeşitlerini
sanat kitaplarından araştırınız.



Bulduğunuz konu ile ilgili resimleri ve bilgileri sınıfınıza getirerek
arkadaşlarınızla birlikte analizini yapınız.

2. DOĞA MANZARASI
2.1. Resim Teknikleri
2.1.1. Lavi Tekniği
Lavi, sulandırılmış tek rengin tonlarıyla resmi boyamadır. Lavi tekniği ile yapılan
çalışmalarda koyudan açığa veya açıktan koyuya boyama yöntemleri uygulanabilir.

Resim 2.1: Lavi tekniğiyle yapılmış manzara
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2.1.2. Mürekkepli Kalem Tekniği
Mürekkepli kalem tekniği, özgün grafik-resim alanının en eski ve klasik tekniğidir.
Tüy, bambu kalem, fırça ve mürekkep çubuğu çok yönlü bir çizime izin verir.
Tarama ucu (uç tuşe) kalemi ile çizmeye başlamadan önce kalem mürekkebe batırılır.
Çizgilerin koyu etkisini elde etmek için çini mürekkebi yerine dolgu mürekkebi kullanmak
daha doğru olur.

2.2. Perspektif Çözümleme
Kalemin ucundaki mürekkep azaldıkça çizginin gücü azalıp grileşecektir ve bu da
çizgiye derinlik kazandıracaktır. Bu nedenle resim yapılırken ön plandan arka plana doğru
çizim yapılır. Bu özelliği kullanarak resme derinlik kazandırılmış olur.

2.3. Tonlamayla Açık-Koyu, Yakın-Uzak Çözümleme
Mürekkeple tarama ucu tekniği kurşun kalem tekniğine benzemektedir. Bu nedenle
tonlama yapılırken kurşun kalem tekniğini hatırlayarak ton uygulaması yapılır. Kurşun
kalem tekniğinde silme imkânı varken mürekkepli kalem tekniğinde silme ve düzeltme
işlemi yapılamaz. Bu yüzden açık-koyu değerler daha dikkatli uygulanır. Uygulama, en koyu
tonlardan açığa doğru yapılırsa tonlamada hata yapma oranı azalır.
Tarama yaparken çeşitli paralel çizgiler, çapraz çizgiler, noktalama yöntemlerini
kullanarak, çalışmaya açıklık ve koyuluk etkisi verebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Resim 2.1: Lavi örneği

Kullanılacak Araç Gereçler


Resim kâğıdı (35x50cm)



Kurşun kalem



Sulu boya



Sulu boya fırçası



Çalışma altlığı (kontrplak)
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 En koyu renkten başlayarak seçtiğiniz
lavi rengini uygulayınız.

 Koyu renkteki arka fonu yaparken
kâğıdın şeffaflığını kaybetmeyiniz.

 İstenmeyen su fazlalıklarını peçeteyle
alınız.

 Kurşun kalem ile yapacağınız resmi
kabataslak çiziniz ve kâğıdınızı
nemlendiriniz.

Çizim 2.1: Lavi tekniği uygulama aşamaları
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Fırça ile arka fondaki bulutların
ayrıntılarını yapınız.



Denizin arka çizgilerini fırça ile
belirleyiniz.



Sandal gibi detayların tonlamasını
yapınız.



Yakın- uzak ilişkisini göz önünde
bulundurunuz.

Çizim 2.2:Lavi tekniği uygulama aşamaları
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Kumsalın tonlamasıyla resmi tamamlayınız.

Çizim 2.3: Lavi tekniğiyle manzara
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UYGULAMA FAALİYETİ

Resim 2.1: Doğa manzarası örneği

Kullanılacak Araç Gereçler


Resim kâğıdı (35x50cm)



Kurşun kalem



Mürekkepli kalem (tarama ucu)



Çalışma altlığı (kontrplak)
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Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda mürekkepli kalem tekniği ile bir
doğa manzarası resmi tamamlamış olacaksınız.
Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.
1.Doğa manzarası seçiniz.
Verilen örnek doğa manzarasını seçerek çalışma yapılabileceğiniz gibi, fotoğraftan
yararlanabilir veya beğendiğiniz bir gerçek mekân kesitini de yapmak üzere
seçebilirsiniz.
2. Resim ortamını hazırlayınız.
Altlığa kâğıdı bantlayarak ya da klipsle sabitleştirmeyi unutmayınız.
3. Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi belirleyiniz.
4. Kurşun kalemle hazırlık eskizini çiziniz.
Altlığa kâğıdı bantlayarak ya da klipsle sabitleştirmeyi unutmayınız.
5. Manzaranın kompozisyonunu kabataslak olarak kurşun kalem ile çiziniz.

Resim 2.1: Manzaranın kabataslak çizimi
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6. Mürekkepli kalem ile manzaranın temel çizgilerini çizerek en koyu değerleri tarama
ile tonlayınız.

Resim 2.2: Manzaranın en koyu değerlerinin yapılması

7. Manzaranın detaylarını açık-koyu değerleri ile hacmini yapınız ve resmi
tamamlayınız.

Resim 2.3: Manzaranın ayrıntılarının çizilmesi
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Malzemeyi temin ettiniz mi?

2

Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz
mi?

3

Düzeneği dikkatlice gözlemlediniz mi?

4
5

Evet

Hayır

Kâğıda düzeneği oran ve orantıya dikkat ederek yerleştirdiniz
mi?
Manzarayı kâğıdınıza yerleştirirken temel planlarını
belirleyerek, perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz
mi?

6

Mürekkepli kalemle çizgileri tekniğe bağlı olarak çizdiniz mi?

7

Mürekkepli kalem tekniğini kurallarına göre uyguladınız mı?

8

Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

9

Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

10

Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?

11

Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Lavi, resmi sulandırılmış birçok rengin tonlarıyla boyamadır.

2.

( ) Lavi tekniği ile yapılan çalışmalarda koyudan açığa veya açıktan koyuya boyama
yöntemleri uygulanabilir.

3.

( ) Tarama ucu (uç tuşe) kalemi ile çizmeye başlamadan önce kalem mürekkebe
batırılır.

4.

( ) Kalemin ucundaki mürekkep azaldıkça çizginin gücü azalıp grileşecektir; bu da
çizgiyi derinlikten uzaklaştıracaktır.

5.

( ) Çizgilerin koyu etkisini elde etmek için dolgu mürekkebi yerine çini mürekkebi
kullanmak daha doğru olur.

6.

( ) Tarama yaparken çeşitli paralel çizgiler, çapraz çizgiler, noktalama yöntemlerini
kullanarak çalışmaya açıklık ve koyuluk etkisi verebilirsiniz.

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 Faaliyeti”ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, karışık
teknikle illüstrasyon yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Karışık teknik çeşitlerini ve illüstrasyon kavramlarını çeşitli iletişim ve grafik
tasarım kitaplarından araştırınız.



Bulduğunuz konu ile ilgili resimleri ve bilgileri sınıfınıza getirerek
arkadaşlarınızla birlikte analizini yapınız.

3. ÖZGÜN RESİM (İLLÜSTRASYON)
Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da
yorumlayan tüm resimlere genel olarak illüstrasyon adı verilir.
İllüstrasyonlar kullanım alanları açısından üç grupta toplanabilir:

Reklam İllüstrasyonları
Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla yapılan bu tür çalışmalarda ayrıntı ön
planda olup sinema, tiyatro ve konser afişleri, kaset ve CD kapakları, turistik ilanlar, besin
ambalajları, takvimler, tebrik kartları, etiketler uygulama alanları arasındadır.

Resim 3.1: Reklam illüstrasyonu örneği
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Yayın İllüstrasyonları
Gazete, dergi, kitap ve ansiklopedilerdeki makale, öykü, roman, şiir ve açıklamalara
görsel olarak eşlik eder. İllüstrasyonun bir sanat biçimi olarak en özgür uygulama alanı,
çocuk kitaplarıdır.

Resim 3.2: Yayın illüstrasyonu örneği

Bilimsel ve Teknik İllüstrasyonlar
Botanik, tıp, zooloji, mekanik gibi uzmanlık alanları için öğretici ve tanımlayıcı
amaçlarla yapılan ayrıntılı illüstrasyonlar bu grupta yer alır.

3.1. Resim Teknikleri
İllüstrasyonların hazırlanmasında geleneksel çizim ve boyama malzemelerinin yanı
sıra, fotoğraf, kolaj ve bilgisayar tekniklerinden de yararlanılmaktadır.

3.1.1. Mürekkepli Kalem Tekniği
Çizgi ile yapılan illüstrasyonlarda tarama ucu ve rapido gibi araçlar kullanılır. Tarama
ucu, özel bir sapa takılan sivri uçlu bir metaldir. Mürekkebe batırılarak kullanılır. Tarama
ucu çalışmalarında değişik ton değerlerini elde etmek amacıyla dik, yatay ve çapraz tarama
tekniklerinden yararlanılır. Noktalarla da açık-koyu değerler elde edilerek tonlamalar
yapılabilir.
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Resim 3.3: Çizgiye dayalı illüstrasyon

Resim 3.4: Çizgiye dayalı illüstrasyon (rapido)
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Resim 3.5: Çizgiye dayalı illüstrasyon (noktalama)

3.1.2. Karışık Teknik ( Kuru Boya, Pastel, Sulu Boya, Guaj, Mürekkepli Kalem,
Kara Kalem, Lavi)
İllüstrasyonları uygularken birden fazla çizim ya da boyama tekniği uygulanılabilir.
Karışık teknik ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki gibi gruplar oluşturulabilir:





Kurşun kalem üzerine sulu boya
Mürekkepli çizim üzerine sulu boya
Sulu boya üzerine kuru boya
Akrilik üzerine sulu boya
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Resim 3.6: Karışık teknikle illüstrasyon

3.2. Konuyu İllüstre Etme Yöntemi
Yayın sektöründe çalışan bir illüstratör üzerinde çalışacağı bir metnin içeriği hakkında
bilgi ve görüş sahibi olmalıdır. Metindeki mesaj ve duyguyu resim dilinde aktarabilmelidir.
Okunan metnin, yapılan kompozisyonla uyumu vurgulanmalıdır.
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3.3. Kompozisyon Çözümleme
İllüstratör, konu içinde daha önemli olanı vurgulamak için gerektiğinde ayıklama,
yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu abartma yöntemlerini kullanır.

3.4. Detayların Çizgisel Çözümlemesi
İllüstrasyon çalışmasında ilk önce, ele alınan konu kabataslak kâğıda çizilir, daha
sonra mürekkepli kalem ya da kuru boya ile genel hatlar belirlenir. Tarama yöntemi ile koyu
alanlar belirtilir. En son, uygulanacak diğer teknik de özelliğine göre uygulanır ve
illüstrasyon tamamlanır.

3.5. Kompozisyonun Seçilen Teknikle Renklendirilmesi
İllüstrasyon renklendirilirken seçilen tekniğin özelliğine göre renkler seçilir. Karışık
teknikte renkler uygulanırken renklerin birbirine karışmamasına özen gösterilmeli, işlem
sırasına uyulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda karışık teknik ile bir illüstrasyon
resmi tamamlamış olacaksınız.
1.Kendinize bir konu seçiniz ve içinden herhangi bir yeri resmediniz.
1. seçerek çalışma yapılabileceğiniz gibi, fotoğraftan yararlanabilir veya
Verilen örneği
beğendiğiniz bir gerçek hikâye kesitini de yapmak üzere seçebilirsiniz.
2.Resim ortamını hazırlayınız.
Altlığa kâğıdı bantlayarak ya da klipsle sabitleştirmeyi unutmayınız.
3.Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi belirleyiniz.
4.Kurşun kalemle hazırlık eskizini çiziniz.
5.Kompozisyonu mürekkepli kalem tekniği ile çiziniz.

Resim 3.7: Hazırlık eskizi
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6.İllüstrasyonun kontürel şeklini belirleyiniz. Koyu değerleri giriniz.

Resim 3.8 :İllüstrasyon çizimi 2.aşama

7.İllüstrasyonu renklendiriniz.
Renklendirirken koyu renklerden başlayınız.

Resim 3.9: İllüstrasyon çizimi 3.aşama
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8. Renklendirme işlemini tamamlayarak illüstrasyonu bitiriniz.

Resim 3.10: İllüstrasyon çizimi son aşama
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KONTROL LİSTESİ
Karışık teknik ile illüstrasyon uygulaması yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki ölçeğe
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Malzemeyi temin ettiniz mi?

2

Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz
mi?

3

Metni dikkatlice okuyup yorumladınız mı?

4
5

Evet

Hayır

Kâğıda illüstrasyonu resmederken oran ve orantıya dikkat
ederek yerleştirdiniz mi?
İllüstrasyonu kâğıdınıza yerleştirirken temel planlarını
belirleyerek (açık-koyu), perspektif kurallarına dikkat ederek
yerleştirdiniz mi?

6

Mürekkepli kalemle çizgileri tekniğe bağlı olarak çizdiniz mi?

7

Sulu boyayı karışık teknik kurallarına göre uyguladınız mı?

8

Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

9

Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

10

Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?

11

Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz.

34

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

1.

( ) İllüstrasyonlar, kullanım alanları açısından iki grupta toplanabilir.

2.

( ) Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da
yorumlayan tüm resimlere genel olarak illüstrasyon adı verilir.

3.

( ) Çizgi ile yapılan illüstrasyonlarda tarama ucu ve rapido gibi araçlar kullanılamaz.

4.

( ) Tarama ucu çalışmalarında değişik ton değerlerini elde etmek amacıyla dik, yatay
ve çapraz tarama tekniklerinden yararlanılır.

5.

( ) İllüstrasyonları uygularken birden fazla çizim ya da boyama tekniği uygulanabilir.

6.

( ) Karışık teknikte kurşun kalem üzerine sulu boya uygulanamaz.

7.

( ) İllüstrasyon çalışmasında ilk önce ele alınan konu kabataslak kâğıda çizilir, daha
sonra mürekkepli kalem ya da kuru boya ile genel hatlar belirlenir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

( ) Kömür kalem, kömürleşmiş odundan yapılmış belirgin siyah bir çizginin
çizilmesini sağlayan gereçtir.
( ) Perspektif, nesnelerin iki boyutlu temsil edilmesini sağlar.
( ) Manzaranın yüzü ışığa karşı ve yakın olan yerler karanlık, yüzü ışığı görmeyen ve
uzak olan yerler de aydınlıktır.
( ) Model olacak şehir manzarası çizgi ile tespit edildikten sonra işlenişi ışık-gölge ile
sağlanır.
( )Bakış noktası, tüm perspektif çizgilerinin birleştiği noktayı gösterir.
( ) Kömür kalem dikine tutulduğu zaman hassas çizgiler ve sabit sürüş oluşturmanıza
imkân sağlar.
( ) Lavi, resmi sulandırılmış birçok rengin tonlarıyla boyamadır.
( ) Lavi tekniği ile yapılan çalışmalarda koyudan açığa veya açıktan koyuya boyama
yöntemleri uygulanabilir.
( ) Tarama ucu (uç tuşe) kalemi ile çizmeye başlamadan önce kalem mürekkebe
batırılır.
( ) Kalemin ucundaki mürekkep azaldıkça çizginin gücü azalıp grileşecektir ve bu da
çizgiye derinlikten uzaklaştıracaktır.
( ) Çizgilerin koyu etkisini elde etmek için dolgu mürekkebi yerine çini mürekkebi
kullanmak daha doğru olur.
( ) Tarama yaparken çeşitli paralel çizgiler, çapraz çizgiler, noktalama yöntemlerini
kullanarak çalışmaya açıklık ve koyuluk etkisi verebilirsiniz.
( ) İllüstrasyonlar kullanım alanları açısından iki grupta toplanabilir:
Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da
yorumlayan tüm resimlere genel olarak illüstrasyon adı verilir.
( ) Çizgi ile yapılan illüstrasyonlarda tarama ucu ve rapido gibi araçlar kullanılamaz.
( ) Tarama ucu çalışmalarında değişik ton değerlerini elde etmek amacıyla dik, yatay
ve çapraz tarama tekniklerinden yararlanılır.
( ) İllüstrasyonları uygularken birden fazla çizim ya da boyama tekniği uygulanabilir.
( ) Karışık teknikte kurşun kalem üzerine suluboya uygulanamaz.
( ) İllüstrasyon çalışmasında ilk önce ele alınan konu kabataslak kâğıda çizilir, daha
sonra mürekkepli kalem ya da kuru boya ile genel hatlar belirlenir.
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UYGULAMALI PERFORMANS ÖLÇME
Herhangi bir metin seçerek ve ya size verilen metne göre karışık teknik ile
illüstrasyonu 20x20 cm resim kâğıdına çalışınız. Sonrada bu çalışmayı aşağıdaki
değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.

Malzemeyi temin ettiniz mi?
Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz
mi?
Metni dikkatlice okuyup yorumladınız mı?

Kâğıda metni resmederken oran ve orantıya dikkat ederek
yerleştirdiniz mi?
5.
Kompozisyonu kâğıdınıza yerleştirirken temel planlarını
belirleyerek (açık-koyu), perspektif kurallarına dikkat ederek
yerleştirdiniz mi?
4.

6.

Mürekkepli kalemle çizgileri tekniğe bağlı olarak çizdiniz mi?

7.

Sulu boyayı karışık teknik kurallarına göre uyguladınız mı?

8.

Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

9.

Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

10.

Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?

11.

Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?

CEVAP ANAHTARLARI
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Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
4
5
6

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


ART ACADEMY, Adım Adım Çizim ve Boyama Teknikleri, Boyut Yayın
Grubu



BECER Emre, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, Ankara, 1997.



CERVER Francisco Asensio, Yeni Başlayanlar için Çizim Teknikleri,
Literatür, 2005.
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