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AÇIKLAMALAR 
MODÜLÜN KODU 543M00137 

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL / MESLEK AhĢap Doğrama Teknolojisi 
MODÜLÜN ADI AhĢap Kapı Çizimi 

MODÜLÜN TANIMI 
AhĢap Kapı çizimiyle ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığıbir öğrenme faaliyetidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK AhĢap kapı çizmek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında bu modülle düzgün, ölçüsünde, 

kurallara uygun olarak kapı net resmini,kesit resmini,detay 

resmin ve perspektif resmini çizebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Çizim, ölçü araç ve gereçlerini kullanarakoran ve 

orantı kurallarına uygun ölçekli net resim çizimi 

yapabileceksiniz. 

2. Çizim, ölçü ve araç gereçlerini kullanarakoran ve 

orantı kurallarına uygun ölçekli kesit çizimi 

yapabileceksiniz. 

3. Çizim, ölçü ve araç gereçlerini kullanarakoran ve 

orantı kurallarına uygun ölçekli detay çizimi 

yapabileceksiniz. 

4. Çizim, ölçü ve araç gereçlerini kullanarakoran ve 

orantı kurallarına uygun ölçekli perspektif çizimi 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Resim çizmeye uygun sağlıklı çalıĢma ortamı 

Donanım: Resim araç ve gereçleri, ölçekliplan, kroki 

resimler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Türkiye’de mobilya sektörü hızla geliĢmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve 

orta ölçekli iĢletmeler giderek ĢirketleĢmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Artık hiçbir meslek ilk öğrenildiği Ģekilde kalmamakta, sürekli alanında 

yenilenmeyi gerektirmektedir. 

 

AhĢap kapı çizimi konusudoğrama temel çizim iĢlemlerindendir. Burada önemli olan 

teknolojiyi sürekli takip edip alanınızda uygulamanız ve geliĢen yeniliklere ayak 

uydurabilmenizdir. Konuyla ilgili değiĢik çizim örnekleri yapacaksınız. Bu örnekleri biraz 

daha çoğaltmanız mümkündür. 

 

Bumodülü tamamladığınızda mekâna uygun kapı seçmeyi ve seçilen kapıyı oran ve 

orantı kurallarına uygun biçimde çizebilmeyi öğreneceksiniz. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Çizim araç gereçlerini kullanarakoran ve orantı kurallarına uygun ölçekli net resim 

çizimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde,kapıtasarımı ve çizimiyapan iĢletmeler ve atölyeler varsa bağlantı 

kurarak kapıların net resim çizim yöntemlerini araĢtırarak not ediniz. 

 Kapı net resim çizimlerinin çeĢitleri ve özellikleriile ilgili araĢtırma yaparak 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. ĠÇ KAPILAR 
Ġç kapılar yapının bölümlerini birbirinden ayıran kapılardır. Yapıların bölümlerini 

istenmeyen giriĢlere karĢı kapalı tutar. Ġç kapıları oluĢturan elemanlar, amaca göre yapım ve 

biçim değiĢikliği gösteren kapı kasası ve kanadıdır. Kasa sağlam bir birleĢtirme yöntemiyle 

kapı boĢluğuna tutturulur. Kanadın amacına uygun açılıp kapanması ve kapalı tutulması 

seçilen değiĢik eklentilere bağlıdır. 

 

 
Resim1.1: AhĢap kapının yapımı 

 

1.1. Tanıtılması ve ÇeĢitleri 
 

Ġç kapılar yapının ve kullanılacağı bölümün mimari stiline uygun olarak 

biçimlendirilir. Kapı boĢluğunun ve elemanlarının boyutlandırılmasında, kasanın ve kanadın 

konstrüksiyonunda, eklentilerin seçiminde kullanılacağı bölümdeki mobilyalara ve iç 

dekorasyona uyması gerekir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġç kapılardadar ve geniĢ kasalı, düz veya bölümlü kanatlı, kaplamalı veya boyalı, sade 

veya süslü, dikkati çeken biçimde menteĢe, kilit aynası vb. eklenti türleri seçilir. Ġç kapılar 

kapı boĢluğunun içine monte edilir. 

 
Resim1.2: Kapıların köĢe birleĢtirme konstrüksiyonları 

 

 Oda kapıları 

 

Odaları koridorlardan,antrelerden veya odaları birbirinden ayıran kapılara oda kapıları 

denir. Oda kapıları özel bir durum olmadıkça içeriye açılır ve kapı duvar ortasında değilse 

menteĢeler yan duvar tarafına konulur. Günümüzde en çok kullanılan kapı türleri pres 

kapılardır. Kapı kanadının dıĢ çerçevesinin menteĢe ve kilit gelen bölümleri geniĢ ızgara 

parçalarıyla desteklenir.  

 
Resim1.3: Amerikan panel oda kapıları 

 

Kapı çerçevesinin içi değiĢik yöntemlerle ve değiĢik gereçlerle doldurulur. Hazırlanan 

kapı çerçevesinin iki yüzü kontrplak, odun lifi levhası, yonga plakası ile örtülür. Kapı 
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çerçevesinin içine dolgu gereci olarak kare veya dikdörtgen biçiminde ağaç, kontrplak, odun 

lifi levhası, kafes, delikli yonga plakası, kraft kâğıdından hazırlanmıĢ özel petekler kullanılır.  

Pres kapıların dıĢına  masif çıtalar süsleme amaçlı yapıĢtırılır. DıĢ yüzeyler boyalı, 

kaplamalı veya vernikli olabilir. Amerikan panel kapılarının hazırlanıĢ ve yapılıĢ yöntemleri 

de pres kapılardaki gibidir.  

 

Kapı çerçevesinin içi, petekli kâğıtlarla doldurulup çerçeve dıĢına önceden hazırlanan 

paneller preslenir. Kapı ölçülendirilir, lambaları açılır, menteĢe ve kilit yerleri boĢaltılıp kilit 

ve menteĢe bağlantıları yapılır. Daha sonra kapı kasaya alıĢtırıldıktan sonra boyanır veya 

verniklenir. 

 

 Balkon kapıları 

 

Sokak, bahçe ve balkona açılan ve gerektiğinde çift kanatlı yapılan kapılardır. 

Balkondan ıĢık almak zorunluluğu doğduğundan ve dıĢarısını oturarak görebilmek için 

kapının tüm bölmelerine cam takılabilir.  Balkon kapıları yağıĢlara karĢı tabandan belirli bir 

yükseklikte masif tablalı olarak hazırlanmalıdır.Balkonların ve pencerelerin dıĢa bakan 

yüzlerine takılan bu damlalıklar akan yağmur sularının kasa dıĢına akması için yapılır. Farklı 

özellikteki metal ve ahĢaptan yapıldıktan sonra kanada değiĢik Ģekillerde bağlanır. 

 
Çizim1.1: Balkon kapısının net resminin çizilmesi ve ölçülendirilmesi 
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Ġç kapılar;oda kapılarında, daire giriĢ kapılarında, bina giriĢ kapılarının iç taraflarında, 

mutfak kapılarında, oturma odası kapılarında, salon kapılarında, yatak odası kapılarında, 

tuvalet kapılarında, banyo kapılarında ve balkon kapılarında kullanılır. 

1.2. Net Resim Çizimi 
 

Ġç kapının ön görünüĢü iz düĢüm kuralları gereğince belirli bir ölçeğe uygun olarak 

çizilmelidir. Ön görünüĢte kapı kasası, kilit, menteĢe ve cam çizilir.  

 

Ön görünüĢe soldan sağa doğru bakılarak yan görünüĢ çizilir. Bu Ģekilde çizilen yan 

görünüĢ kesit görünüĢ olarak çizilmelidir. Kapının, duvar ve kasa üzerindeki resminin 

gösterilebilmesi için yan görünüĢün ve üst görünüĢün kesit görünüĢ olarak çizilmesi 

gereklidir. 

 

Üst görünüĢü çizerken kapıyı ortadan uygun bir yerden kesip yukarıdan aĢağıya doğru 

bakıĢ yönü tespit edilip üst görünüĢ çizilir. Üst görünüĢünde yan görünüĢ gibi kesit görünüĢ 

olarak çizilmesi yerinde olacaktır. 

 

 
Çizim1.2: Net resmin çizilmesi 
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1.3. Ölçülendirme 
 

Kapının net resminin çizimi bittiğinde yapılması gereken ilk Ģey kurallarına uygun 

olarak ölçülendirme iĢleminin yapılmasıdır. 

 
Çizim1.3: Net resmin ölçülendirilmesi 
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1.4. Renklendirme ve Desen 
 

Kapıların kasaları alt, üst parçaları ve serenleri genellikle ahĢap veya ahĢap görünümü 

verilmiĢ malzemelerden yapılır. Bu nedenle kapı net resimlerinde ağacın yıl halkalarını 

andıran desenler çizilmelidir. Kapı parçalarının ön yüzeyleri ve cumbalarına boy yönünde 

ağaç deseni çizilmeli, maktalarına ise ağacın yılhalkaları görünümünde desenler çizilmelidir. 

 
Çizim 1.4: AhĢaba desen verilmesi 

 

 
Çizim 1.5: AhĢaba desen verilmesi 

 

 
Resim1.4: AhĢap kapı göbeklerinde desenlerin görünümü 

 

Net resimlerin ölçekli çizilmesi, ölçülendirilmesi, uygun Ģekilde ağaç deseni yapılması 

veya renklendirilmesi net resmin göze daha hoĢ görünmesini sağlar. Desen çizgileri net 

resmin kenar çizgilerinden daha silik olarak çizilmelidir.  
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AhĢapta desen çizimi net resimlerde ve perspektif resimlerde uygulanır.Net resimlerde 

ön, yan ve üst görünüĢ çizildikten sonra ölçülendirme yapılır. Bu iĢlemlerin sonunda ağaç 

malzemelerin desenleri çizilir. 

 

AhĢap desenlerin çizilmesi resmi güzelleĢtirdiği gibi parçaların elyaf yönleri ve 

maktalarının konumu hakkında bilgi verir.Net resme bakan bir kiĢi ahĢap parçaların hangi 

yönlerde birleĢtirileceği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Kapı boĢluğuna takılan ve kapıyı menteĢe yardımıyla üzerinde taĢıyan sabit elemana 

kasa denir. Duvar - kasa arasındaki boĢluk ve kötü görüntüler pervaz yardımıyla kapatılır. 

Kasalar duvara, duvar yapımı esnasında konulmuĢ takozlara vida yardımıyla bağlanır. 

 
Çizim 1.6: Kapı kanatları ve kasalarının maktalarına desen verilmesi 

 

 
Çizim 1.7: AhĢap deseninin kapı kasasında ve kapı köĢesinde çizimi 

 

Kapı kanadı kapının esas elemanıdır. Kapı kanatları değiĢik Ģekil, malzeme ve 

konstrüksiyonda tasarlanıp yapılabilir. Kasaya değiĢik Ģekilde menteĢelerle bağlanır.  

 

1.5.Kesit Yerlerinin Belirlenmesi ve Çizimi 
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Kapılar kasalara lambalı olarak takılır ve gömme (Cermen) menteĢe ile bağlanır. 

Rahat kullanılabilmesi için kulp merkezleri yerden 105–110 cm yükseklikte olmalıdır. 

Kilitler ile aynı özelliği taĢımalıdır. Kapı kesitleri ön görünüĢ üzerinden alınır. 

 
Resim1.5: Kapının alt köĢesinin kesilince görünümü 

 

Kapının ön görünüĢüne soldan sağa bakılarak yan kesit çizilir. Yan kesit, ön 

görünüĢün sağına ve aynı hizada çizilmelidir. Kapı yüksekliği boydan boya noktalı kesik 

çizgi ile kesilerek okların yönleri soldan sağa bakacak biçimde kesit düzlemi ile kesilir. 

 

Kapının ön görünüĢü kesit düzlemi ile yatay olarak kesilir ve yukarıdan aĢağıya doğru 

üstten bakılarak çizilir. Üst kesit ön görünüĢün tam altına ve aynı hizada çizilir. 

 

Cam, kapılarda en çok kullanılan ve kapının tamamlayıcısı olan bir gereçtir. Küçük 

boyutlu boĢluklarda 3-5 mm kalınlıkta normal pencere camı kullanılır. Cam çıtaları kapının 

iç tarafında çerçeve içerisine çivi ile çakılmalıdır. Çizilen net resim üzerinden ve imalatında 

aydınlatma yaratacak kısımlardan kesit alınır. Kesit alma iĢlemi noktalı kesik çizgi ile 

yapılır. 

 

Uygun yerden kesit alındıktan sonra kesit düzleminin uçlarına uygun büyüklükte oklar 

çizilerek kesit bakıĢ yönleri belirlenir. Okların yanına A-A’ veya B-B’ gibi ifadeler yazılarak 

kesitin konumu belirlenir. Kesit düzlemi ve oklar ince çizgi ile resmin diğer boyutları kalın 

çizgi ile çizilir. 

 

 Çiziminde dikkat edilecek hususlar 

 

Kapıların yan kesitleri ve üst kesitleri çizilirken kesit düzleminin geçtiği yerler 

taranarak kesilen bölümdeki malzemenin cinsi anlatılmıĢ olur. Yan kesitlerde daha çok 

duvarın kalınlığı kasanın kalınlığı, pervazların kalınlığı, kullanılan camların kalınlığı kesit 

olarak çizilir. Üst kesitlerde ise iki duvarın üst kesiti, kasanın geniĢliği, kapı kulpu ve 

menteĢenin durumu, kapının açılıĢ yönü belirtilir. Camlı bölümden kesilmiĢse cam kalınlığı 

da üst kesitte gösterilir. 
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 Kesit taramaları 

 

Kesitler taranırken her malzeme farklı taranmalıdır. Kapı pervazlarının, kapı 

kasalarının, kapı kanatlarının kesilen makta yüzeyleri 45º makta taraması yapılmalıdır. 

Kesitlerin çevre kenar çizgileri koyu, tarama çizgileri ise ince çizgi ile çizilmelidir. 

Kesitlerde çok belirgin olarak belli olmayan ayrıntılar detay resimlerde çizilmelidir. 

 

Kapıların çiziminde uygulanan ve standart ölçülerde çizilen parçalar vardır.Bunlar 

ölçülü olarak aĢağıdaki resimlerde çizilmiĢtir ancak kesit resimlerde bunlar net olarak 

görünmeyebilir. Kapı pervazları, yağmurluklar,  kapı-kasa bağlantıları her kapıda çizmemiz 

gereken konstrüksiyonlardır. 

 
Çizim 1.8: Kapı pervazı ve damlalığın çizimi 
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Çizim1.9: Kapılarda, menteĢe, cam, pervaz ve kasanın çizimi 

 

1.6. Detay Yerlerinin Belirlenmesi ve Çizimi 
 

Çizilen kesit görünüĢ çizimler kapıyı meydana getiren parçaların gerçek ölçüsünü 

göstermez. Bu durum detay çizimlere ihtiyaç duyulmasına yol açmıĢtır. Kesit görünüĢlerin 

belirli yerlerinden alınan detaylar, kapının en önemli yerlerine 1/1 ölçeğinde bakmamızı 

sağlar.Detay çizimlerde sadece dairelerin içinde kalan bölümlerin 1/1 ölçeğinde çizilmesi 

yeterlidir. Detaylar en önemli bölümlerden alınmalı, gereksiz yerlerden kesit almaktan 

kaçınılmalıdır. 

 

AĢağıdaki resimde iç kapının net resmi çizilip ölçülendirilmiĢtir.Gerekli yerlerden 

detaylar alınmıĢtır.Alınan bu detaylar doğrultusunda sırasıyla A, Bdetaylarını ölçekli olarak 

çizilecektir.  
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14 

 

 
Çizim 1.10: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 
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A-DETAYI 

 
Çizim 1.11: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

 

B-DETAYI 
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Çizim 1.12: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

Net resimden alınan A detayında kapının sol duvar ile iliĢkisi, B detayında ise sağ 

duvarile iliĢkisi çizilmiĢtir. 

 

 Uygulama özellikleri 

 

Gerekli yerlerden alınan detaylar kapının en önemli yapım resimleridir. Bu detaylar 

üzerinden alınacak gerçek ölçülere göre yapılan kapı imalatları yerine uygun Ģekilde 

oturmalıdır. Kapı kasalarının kalınlıkları, kasaya açılan lamba geniĢlik ve derinlikleri 

uygulama ile çeliĢkili olmamalıdır. Çizilen zıvana ölçüleri, pervaz ölçüleri bu detay 

resimlere göre hatasız yapılabilmelidir. 

 

 Detay çiziminde dikkat edilecek hususlar 

 

Detay resimlerin çizimi sırasında en ince ayrıntı dahi resim üzerinde düĢünülmeli, 

malzemelerin ebatları gerçek ölçüsünde çizilmelidir. Detayların dıĢ çerçeve çizgileri sürekli 

kalın çizgi, tarama çizgileri ise sürekli ince çizgi ile çizilerek resimler tamamlanmalıdır. 

Detay resimler üzerinde parçaların isimleri, vidaların ölçüleri, kontrplak kalınlıkları ayrıntılı 

Ģekilde yazılarak resmin okunması kolaylaĢtırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Kapının net resmi çizim uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kapının ölçekli ön ve yan görünüĢünü çiziniz. 

 
 

 Net resmi çizmeye 

baĢlarken önce çizgisini 

çiziniz. 

 Ön ve yan görünüĢlerin dıĢ 

kenar çizgilerini çiziniz. 

 Kapının ölçekli ön, yan ve üst görünüĢünü çiziniz. 

 
 

 Ön görünüĢe soldan sağa 

doğru bakarak yan 

görünüĢü çiziniz. 

 Üst görünüĢü çizerken ön 

görünüĢe yukarıdan aĢağıya 

bakarak çiziniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kapının üç görünüĢünü ölçülendiriniz. 

 

 Ölçü çizgilerini ince çizgi ile 

resmin dıĢ boyutlarını kalın 

çizgilerle çiziniz. 

 Ölçülendirme sırasında yükseklik 

ölçüleri sağdan bakınca okunacak 

biçimde yazılmalıdır. 

 Gerekli desen ve gölgelendirmeleri yapınız. 

 

 AhĢap desen taramalarını elyaf 

yönlerini belirtecek biçimde 

tarayınız. 

 Kapının camlı kısmında cam 

taraması yaparak diğer 

yüzeylerden farklı olduğunu 

çizerek gösteriniz. 
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 Kapının kesitleri çizim uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Net resim üzerinde kesit yerlerini gösteriniz. 

 

 Kapının ön 

görünüĢü 

üzerinde kesit 

düzlemini 

çiziniz. 

 Oklarla bakıĢ 

yönünü 

belirleyiniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

21 

 

 Kesit yerlerini çiziniz. 

 

 Ön görünüĢün 

sağına yan 

kesiti çiziniz. 

 Üst görünüĢü 

ön görünüĢün 

tam altına ve 

hizasına 

çiziniz. 
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 Kesit üzerinde malzeme ve gereçlerin adlarını yazınız. 

 

 

 Tarama 

çizgilerini 

gönyelerle ve 

T cetveli 

yardımıyla 

çiziniz. 

 Zıvanaları 

kesik 

çizgilerle 

gösteriniz. 
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 Gerekli taramaları ve iĢaretlemeleri yapınız. 

 

 

 

 Çizgileri 

çizimin 

tamamı 

bittikten 

sonra 

koyulaĢtırınız 

 Kesitlerdeki 

malzemeleri 

bir çizginin 

üstüne 

yazarak 

gösteriniz. 
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 Kapının detaylarını çizim uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Net resim üzerinde detay yerlerini gösteriniz. 

 

 

 Kapının görünüĢlerini 

izdüĢüm kurallarına 

uygun biçimde çiziniz. 

 Yan ve üst görünüĢleri 

kesit görünüĢ olarak 

çiziniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Belirtilen yerlerden detay çizimi yapınız. 

 

A- DETAYI 

 Detayları çizerken parça 

kalınlıklarını 1/1 

ölçeğinde çiziniz. 

 Kâğıda sığmayan 

detaylarda veya gereksiz 

olan bölümlerde kesip 

yanaĢtırma metodunu 

kullanınız. 

 Gerekli desen, gölge ve taramaları yapınız. 

 

B- DETAYI 

 Taramaları farklı renkte 

ve sürekli ince çizgi ile 

çiziniz. 

 Parçaların maktalarına 

kesit ölçülerini yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayır 

1. Kapının ölçekli ön ve yan görünüĢünü çizdiniz mi?   

2. Kapının ölçekli ön, yan ve üst görünüĢünü çizdiniz mi?   

3. Kapının üç görünüĢünü ölçülendirdiniz mi?   

4. Gerekli desen ve gölgelendirmeleri yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Gerçek ölçüsü 74x202cm olan bir banyo kapısını,A4 kâğıdına 1/10 ölçeğinde çizmek 

istediğimizde ölçüleri kaç cm çizilmelidir? 

A) 740 mm x2020 mm 

B) 74 mm x202 mm 

C) 7,4 cm x 20,2 cm 

D) 0,74 cm x 0,202 cm 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi büyültme ölçeği olamaz? 

A) 2/1 

B) 5/1 

C) 10:1 

D) 1/20 

 

3. Kapı çerçevelerinin içleri doldurulurken dolgu gereci olarak aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılmaz? 

A) Strafor 

B) Kare veya dikdörtgen ağaç 

C) Kontrplak 

D) Özel kraftkağıt petekler 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi iç kapıların kullanıldığı yerlerden değildir? 

A) Mutfak kapıları 

B) Bina giriĢ kapıları 

C) WC-banyo kapıları 

D) Salon kapıları 

 

5. AĢağıdaki ölçülerden hangisi dıĢ kapı yüksekliğini en doğru olarak ifade etmektedir? 

A) 100–150 cm 

B) 250–300 cm 

C) 200–225 cm 

D) 20–22,5 cm 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Çizim araç ve gereçlerini kullanarak oran ve orantı kurallarına uygun ölçekli kesit 

çizimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 AhĢap kapıların çizimlerini yoğun olarak yapan iĢletmeleri araĢtırarak yapılan 

çizim faaliyetlerini gözlemleyiniz ve bu araĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız.  

 

2. DIġ KAPILAR 

 
Resim2.1: Daire giriĢ kapıları 

 

2.1. Tanıtılması ve ÇeĢitleri 
 

DıĢ kapılar, adından da anlaĢılacağı gibi apartman giriĢlerinde, mağazaların ve 

vitrinlerin dıĢ kapılarında, bahçe giriĢlerinde kullanılan dıĢ etkilere daha dayanıklı olarak 

yapılan kapılardır.DıĢ kapılar yapının mimari görünümüne uygun yapılmalıdır. DıĢ kapılar 

havanın bozucu etkilerine, vurma ve çarpma gibi etkilerine dayanıklı yapılmalı, bağlantı ve 

ek yerleri sağlam, kuvvetli olmalıdır. Kapı yapımında sağlam, dayanıklı ve özürsüz gereçler 

kullanılmalıdır. DıĢ kapı üretimi için kullanılacak ağaç tomruğun içodun bölümünden 

alınmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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DıĢ kapılarda kesin ölçü vermek zordur. Ancak kapı geniĢliği ve yüksekliği orantılı 

olmalı, yapının büyüklük ve görüntüsü ile uyum sağlamalıdır. DıĢ kapılar için en küçük 

boĢluğun ölçüsü 90x200 cm olmalıdır. Daha küçük ölçüler yapıya mobilya ve eĢya sokmada 

sıkıntı yaratır. Tek kanatlı dıĢ kapılar için bırakılacak kaba inĢaat boĢluğu geniĢlik olarak 90-

110 cm’dir. Bu ölçü, iki kanatlı dıĢ kapılar için bırakılacak kaba inĢaat boĢluğu geniĢlik 

olarak 120-180 cm arasında değiĢmektedir. 

 

DıĢ kapı yükseklikleri 200 cm ile 225 cm arasında düĢünülmelidir. DıĢ kapılarda kapı 

kanadı ile kapı kasası arasında tek lamba veya çift lamba yapılması yapıyı rüzgâra ve 

yağmura karĢı korur. 

 

DıĢ kapılara takılan menteĢeler rahat çalıĢmalı, dayanıklı ve güvenli olmalıdır. DıĢ 

kapılar genellikle metal veya demir profilden yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda 

ahĢaptan da yapılır. AhĢaptan yapılan kapılarda üst yüzey iĢlemleri, boya ve vernik iĢlemleri 

çok iyi yapılmalıdır. 

 

 
Resim2.2:AhĢap dıĢ kapı çeĢitleri 

 

DıĢ kapılarda uygulanacak olan üst yüzey iĢlemlerinin kalitesi kapının güzel veya 

çirkin görünmesine neden olur. DıĢ kapının boya ve verniği yapılırken özen gösterilmelidir. 

Ağacın türüne, yapısına, ağacın kullanıldığı yerdeki iklim koĢullarına uygun koruyucu 

vernik ve boya seçilmelidir. 

 

http://kalfasandoor.tr.gg/ahsap-dis-kapilar.htm
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2.2.Net Resim Çizimi 
 

DıĢ kapının net resim çizimi aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 
Çizim 2.1: Net resim çizimi 
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1.3. Ölçülendirme 
 

DıĢ kapının net resminin çizimi bittiğinde yapılması gereken ilk Ģey kurallarına uygun 

olarak ölçülendirme iĢleminin yapılmasıdır. 

 

1.4. Renklendirme ve Desen 
 

DıĢ kapının net resminin renklendirilmesi ve desenlerinin çiziminde iç kapılarda 

olduğu gibi ağacın yıl halkalarını andıran desenler çizilmelidir. 

 

1.5.Kesit Yerlerinin Belirlenmesi ve Çizimi 
 

DıĢ kapılarda kullanılan menteĢeler rahat çalıĢmalı, dayanıklı ve güvenli olmalıdır. 

Kilitler ile aynı özelliği taĢımalıdır. Kapı kesitleri ön görünüĢ üzerinden alınır. Ġç kapılarda 

olduğu gibi kapının ön görünüĢüne soldan sağa bakılarak yan kesit çizilir. Yan kesit, ön 

görünüĢün sağına ve aynı hizada çizilmelidir. Kapı yüksekliği boydan boya noktalı kesik 

çizgi ile kesilerek okların yönleri soldan sağa bakacak biçimde kesit düzlemi ile kesilir. 

Kapının ön görünüĢü kesit düzlemi ile yatay olarak kesilir ve yukarıdan aĢağıya doğru üstten 

bakılarak çizilir. Üst kesit ön görünüĢün tam altına ve aynı hizada çizilir. 
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W

 
Çizim2.2: Kesit yerlerinin belirlenmesi 

 

 

1.6. Detay Yerlerinin Belirlenmesi ve Çizimi 
 

Kesit görünüĢ çizimleri dıĢ kapıyı meydana getiren parçaların gerçek ölçüsünü 

göstermez. Bu durum detay çizimlere ihtiyaç duyulmasına yol açmıĢtır. Kesit görünüĢlerin 

belirli yerlerinden alınan detaylar, kapının en önemli yerlerine 1/1 ölçeğinde bakmamızı 

sağlar.Net resim üzerinde daire içerisine alınarak harflerle belirlenen bölümlerin 1/1 

ölçeğinde çizilmesi yeterlidir. Detaylar en önemli bölümlerden alınmalıdır. 
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Çizim 2.3: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

 

AĢağıdaki resimde tam pres kapının net resmi çizilip ölçülendirilmiĢtir. Gerekli 

yerlerden detaylar alınmıĢtır. Alınan bu detaylar doğrultusunda sırasıyla A, B, C, D ve E 

detaylarını ölçekli olarak çizilecektir.  

 

Net resimden alınan A detayında kapının sol üst köĢesinin detayı çizilmiĢtir. Kapı 

köĢeleri ham paylı-zıvanalı çerçeve köĢe birleĢtirme konstrüksiyonu ile birleĢtirilip Cermen 

menteĢe ile kasaya bağlanmıĢtır. Kapı kasasına üç yönden lamba açılarak kapı bu lambaya 
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oturmaktadır. Kesik çizgi ile kapının kenarlarından dönen çizgiler kapıya açılan lambaları 

göstermektedir. Kapı köĢelerine açılan erkek ve diĢi zıvanaları tutkalladıktan sonra ortası 

delinerek kavela çakılır. Bu kavela kilit görevi yapar. 

 
A-DETAYI 

 
Çizim 2.4: Kapı net resminde detayların gösterilmesi ve MDF kapı kasası 
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B-DETAYI 

 
Çizim 2.5: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

 

Kapının alt kenarını gösteren kesit C detayında çizilmiĢtir. Kapının alt kenarını 

oluĢturan parça yere tam değmemeli, gerektiği kadar açıklık bırakılmalıdır. KöĢelere açılan 

zıvanalar parça kalınlığının 1/3’ü kadar olmalıdır.  

 

Bütün kapı köĢeleri ham paylı zıvanalı çerçeve köĢe birleĢtirme Ģeklinde olmalıdır. 

Kontrplak kalınlıkları 4 mm derinliğinde çizilmeli, çerçeveye açılan lamla derinliği ise 1-1,5 

cm dolayında olmalıdır.Yapılarda, duvar eğriliklerini gidermek, seri üretimde farklı duvar 

kalınlıklarından kaynaklanan üretim problemlerini ortadan kaldırmak için ayarlanabilir 

pervazlı kasalar yapılır. 
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C-DETAYI 

 
Çizim 2.6: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

 

AĢağıdaki resimde çizilen D detayında kapı kasasının yan duvarla olan iliĢkisini 

gösteren kesit çizilmiĢtir. Kapı kasası ile duvar arasına kama konularak kapı teraziye 

getirilmiĢ, ince sıva ile örtülemeyen kasa ile duvar arasındaki açıklıklar pervaz ile 

kapatılmıĢtır. Pervazlar kapı kasasının cumbasına vidayla veya çiviyle çakılarak sabitlenir. 
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D-DETAYI 

 
Çizim 2.7: Kapı net resminde detayların gösterilmesi 

 

AĢağıdaki resimdeki E detayında kapının kulpunun yer aldığı bölümün detay resmi 

çizilmiĢtir. Bu detay D detayının simetriği gibidir. Tek farkı menteĢe bağlantısı yerine kulp 

ve kilit bağlantısının bu detayda yer almasıdır. Kapının ortası 30x30 mm kesitindeki 

ızgaralarla doldurulmuĢtur. 

 
Çizim 2.8: Tam kasa çeĢitleri 

 

Duvar kalınlığında yapılan kasalara tam kasa denir. Kasa ile duvar arası boĢlukları ve 

çirkin görüntüleri kapatmak, kapıya etkili çevre oluĢturarak güzel görünüm sağlamak için 

kullanılan kapı elemanlarıdır. 

 

Düz, desenli, kordonlu olarak yapılır. Ayrıca üst pervaz taç Ģeklinde de tasarlanabilir. 

Pervazlar kasaya tutkal, çivi veya geçmeli olarak bağlanır. 
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E-DETAYI 

 

 
Çizim 2.9: Kapının kanat-kasa iliĢkisinin detayı 

 

 Uygulama özellikleri 

Gerekli yerlerden alınan detaylar kapının en önemli yapım resimleridir. Bu detaylar 

üzerinden alınacak gerçek ölçülere göre yapılan kapı imalatları yerine uygun Ģekilde 

oturmalıdır. Kapı kasalarının kalınlıkları, kasaya açılan lamba geniĢlik ve derinlikleri 

uygulama ile çeliĢkili olmamalıdır. Çizilen zıvana ölçüleri, pervaz ölçüleri bu detay 

resimlere göre hatasız yapılabilmelidir. 

 

 Çiziminde dikkat edilecek hususlar 

 

Detay resimlerin çizimi sırasında en ince ayrıntı dahi resim üzerinde düĢünülmeli, 

malzemelerin ebatları gerçek ölçüsünde çizilmelidir. Detayların dıĢ çerçeve çizgileri sürekli 

kalın çizgi, tarama çizgileri ise sürekli ince çizgi ile çizilerek resimler tamamlanmalıdır. 

Detay resimler üzerinde parçaların isimleri, vidaların ölçüleri, kontrplak kalınlıkları ayrıntılı 

Ģekilde yazılarak resmin okunması kolaylaĢtırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Kapının detaylarını çizim uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Net resim üzerinde detay yerlerini gösteriniz. 

 

 Kapının görünüĢlerini izdüĢüm 

kurallarına uygun biçimde 

çiziniz. 

 Yan ve üst görünüĢleri kesit 

görünüĢ olarak çiziniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Detay yerlerinin belirleyiniz. 
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 Belirtilen yerlerden detay çizimi yapınız. 

 
A- DETAYI 

 Detayları çizerken parça 

kalınlıklarını 1/1 ölçeğinde 

çiziniz. 

 Kâğıda sığmayan detaylarda 

veya gereksiz olan bölümlerde 

kesip yanaĢtırma metodunu 

kullanınız. 
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 Gerekli desen, gölge ve taramaları yapınız. 

 
 

B- DETAYI 

 Taramaları farklı renkte ve 

sürekli ince çizgi ile çiziniz. 

 Parçaların maktalarına kesit 

ölçülerini yazınız. 

 
C- DETAYI 
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D- DETAYI 

 

 
E- DETAYI 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

DeğerlendirmeÖlçütleri Evet Hayr 

1. Net resim üzerinde detay yerlerini gösterdiniz mi?   

2. Belirtilen yerlerden detay çizimi yaptınız mı?   

3. Gerekli desen, gölge ve taramaları yaptınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi yukarıda kesiti verilen kapının 1,2,3,4 numaralı parçalarının 

adınındoğru olarak sıralanıĢıdır? 

A) 1-Kapı kasası,2-Kapı kanadı,3-Cam,4-Pervaz 

B) 1-Pervaz,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Kapı kanadı 

C) 1-Kapı kanadı,2-Kapı kasası,3-Cam,4-Pervaz 

D) 1-Kapı kasası,2-Pervaz,3-Cam,4-Kapı kanadı 

 

 
2. AĢağıdakilerden hangisinde yukarıdaki Ģekildeki K,L,M,N parçalarının isimleri doğru 

olarak verilmiĢtir? 

A) K-Kapı kasası, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kontrplak 

B) K-Kontrplak, L-Pervaz, M-Kapı kolu, N-Kapı kasası 

C) K-Kapı kasası, L-Kapı kanadı, M-Pervaz, N-Kapı kolu 

D) K-Kapı kasası, L-Kontrplak, M-Kapı kolu, N-Pervaz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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3. Yukarıdaki Ģekilde kapı üst köĢesinden ve alt köĢesinden içeriye doğru menteĢelerin 

uzaklıklarını gösteren çizim verilmiĢtir. Bu çizime göre x,y,z ve t uzaklıkları 

aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) x=14 cm,y=14 cm,z=19 cm,t=19 cm 

B) x=19 cm,y=19 cm,z=14 cm,t=14 cm 

C) x=19 cm, y=14 cm, z= 19 cm, t=14 cm 

D) x=14 cm, y=19 cm, z= 14 cm, t=19 cm 

 

4. Kapı kolu merkezinin yerden yüksekliği kaç cm’dir? 

A) 105-110 mm 

B) 105-110 cm 

C) 105-110 m 

D) 50-60 cm 

 

5. Kapı kasası yapılacak ağacın kalınlık ölçüsünü en doğru veren ölçü aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 50 cm 

B) 23 cm 

C) 42 cm 

D) 42 mm 

 
6. Yukarıda kapı detayında kapının hangi bölümü çizilmiĢtir? 

A) Kapının alt köĢesi 

B) Kapının ortası 

C) Kapının üst kesiti 

D) Kapı üst köĢesi 
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7. Yukarıda detayı verilmiĢ olan kapının hangi bölümünün detayı çizilmiĢtir? 

A) Kapının üst bölümünün 

B) Kapının üst duvar bağlantısı 

C) Kapının alt bölümünün 

D) Kapının yan duvar bağlantısı 

 

8. Kapı kasalarının iki yan ve üst kenarlarına çevrilen düz veya profilli kapı elemanına 

ne ad verilir? 

A) Kapı pervazı 

B) Kapı kasası 

C) Kapı kanadı 

D) Kapı çerçevesi 

 

9. Ġçi değiĢik dolgu gereçleri ile doldurulan çerçeveli ve iki yüzü kontrplak duralit vb. 

gereçlerle kaplı kapı türlerine ne ad verilir? 

A) Camlı kapı 

B) Pres kapı 

C) Metal profil kapı 

D) Alüminyum profil kapı 
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10. Yukarıdaki Ģekilde verilen çizim kapının hani detayı ile ilgilidir? 

A) Kapının sağ yan duvarla iliĢkisi 

B) Kapının üst duvarla iliĢkisi 

C) Kapının alt zeminle iliĢkisi 

D) Kapının pencere ile olan iliĢkisi 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

48 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A-Net Resim Çizimiyle Ġlgili Ölçütler   

1. Kapının ölçekli ön, yan ve üst görünüĢünü çizdiniz mi?   

2. Kapının üç görünüĢünü ölçülendirdiniz mi?   

3. Gerekli desen ve gölgelendirmeleri yaptınız mı?   

4. Net resim üzerinde kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

5. Net resim üzerinde detay yerlerini gösterdiniz mi?   

B-Kesit Çizimiyle Ġlgili Ölçütler   

6. Ölçekli kesit resimlerini çizdiniz mi?   

7. Kesitlerin üzerinde malzeme ve gereçlerin adlarını yazdınız mı?   

8. Gerekli taramaları ve iĢaretlemeleri yaptınız mı?   

C-Detay Çizimiyle Ġlgili Ölçütler   

9. Belirtilen yerlerden detay çizimi yaptınız mı?   

10. Detay üzerinde malzeme ve gereçlerin adlarını yazdınız mı?   

11. Gerekli desen, gölge ve taramaları yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 D 

6 D 

7 C 

8 A 

9 B 

10 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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