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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

DAL / MESLEK Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Eczane Tasarımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân 

ressamlığı dalında bilgisayarda eczane tasarımının yapıldığı ve 

bilgisayarda eczane çizimleri hakkında bilgilerin verildiği 

öğrenme faaliyetidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Bilgisayarda eczane tasarımı ve çizimlerini yapabilecektir. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde, 

kurallara uygun olarak eczane mobilyalarının çizimini 

yapabilecektir.  

Amaçlar 

1. Bilgisayarda iki boyutlu ,kuralına uygun olarak büro 

planı ve cephe görünüşleri çizimi yapabileceksiniz. 

2. Bilgisayarda kuralına uygun üç boyutlu büro çizimi 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar labaratuvarı ortamı. 

Donanım: Ölçme ve kontrol araç-gereçleri, bilgisayar 

donanımı, projeksiyon veya tepegöz. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

.  

Bilgisayarlı çizim programları tasarımı farklı boyutlara taşımıştır. Tasarım 

aşamasındaki bir ürün bilgisayar ekranında birebir hazırlanabilmektedir. Böylelikle 

kabiliyete ve düşünce gücüne bir de bilgisayar kolaylıkları eklenmiştir. Bu bağlamda 

modülün bilinmesi    beceri gücünüze olumlu  katkı sağlayacaktır. 

Bilgisayar destekli tasarım programları, birçok küçük ve büyük işletme tarafından 

kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre sürekli özellikleri geliştirilmekte ve kullanım 

alanları  arttırılmaktadır. 

 

 Günümüzde dekorasyon anlayışı ileri seviyelere ulaşmaya başlamıştır. Bununla her 

ortamın farklı bir görselliği oluşmuştur. Böylece özgün çalışma ortamları oluşturulmuştur. 

Ayrıca topluluklara hizmet veren her iş kolu kendi potansiyel müşteri kitlesine hitap 

edebilmenin arayışı içerisindedir. 

 

Bu modül ile iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çeşitli eczane tasarımı yapabilecek ve 

çizim üzerinde düzenleme işlemlerini uygulayabileceksiniz. Bunun yanı sıra modern 

tasarımların yanında klasik ürünler de değerlidir. Yeni tasarımların oluşturulmasında 

çevremizdeki doğal ürünlerin etkileri büyüktür. Ne kadar çok çizim uygulaması yaparsanız 

becerilerinizin aynı oranda artacağını unutmayınız. 

 

Bu modülde eczane çizimlerinin teknik ve çeşitlerini, ölçüsüne ve kurallara uygun 

olarak bilgisayarda çizimini öğreneceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir 

şekilde bilgisayarda üç boyutlu, kuralına uygun eczane planı ve cephe görünüşleri çizimi 

yapılabilecektir. 

 
 

 

 

 

 Çevranizdeki eczaneleri araştırınız.  

 Çevrenizde eczanelerin dekorasyonlarını inceleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları 

arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 Eczane dekorasyonunda sizin ilginizi çeken detayları arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Size göre nerelerinde farklılıklar yapılabilinir. Not ederek arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. ECZANE PLANI VE CEPHE 

GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ 
 

Eczane modülleri genelde kullanılacağı alana ve bölgesel farklılıklar göz önünde 

bulundurularak sosyal konsept özelliklerine göre seçilir. Güçlü bir tasarım tüm projelerin 

özelliğidir. Müşterilerin beğenisi yanında tasarımlar eczanenin bulunduğu mevki ve binanın 

konumunu da dikkate alır. Eczane tasarımında genelde görüntünün etkileyici olması 

beklenir.  

  

Tasarımlarda, temiz çizgileri, zarif mobilyalar, sıcak ve ışık görünümüyle davetkâr bir 

atmosfer ortamı oluşturulmalıdır. Artık sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda bir 

referans noktası olması da söz konusudur. İlaçların yanı sıra bulundurdukları kişisel bakım 

ürünlerini de sergilemeleri açısından tüm duyuları baştan çıkarıcı bir havanın oluşturulması 

eczaneler için markalaşmak adına önemli bir adımdır. 

 

Gelecekte kolay rekabet edebilmek için iyi tanımlanmış kimlik bağlamında; sıradan ve 

özel hizmetler sunan eczaneler olarak ayrışacaktır. Kişisel ilişkilerin yanı sıra mekânın 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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atmosferi bu konuda etkili olacaktır. Pazarda kalıcılık  eczacının yetenek ve bigisine  de 

dayanmaktadır. 

Bu görüntü sadece sunum gibi özel efektler sunuyor. Bu atmosferi yorumlamak ve 

deneyimlerin değerini, kültürü, bir de işletemenin eczane girişimciliğini artırmak için hassas 

dengeyi koruyor. 

 

Eczanelerde estetik kadar güven ortamının da ön planda verilmesi müşteri açısından 

önem ihtiva etmektedir. Özellikle insan hayatının ön planda olduğu bir mekânın daha 

aydınlık ve daha zevkli olması istenir. Yumusak dokunuşlar, ışıkta yıkanmış havada yüzer 

gibi ürünler insanlara daha şeffaflık ve saflık duygusu vermektedir 

 

Resim 1.1: Eczane tasarımı 

Estetiklerinin yanı sıra kullanışlı bir ortam olmasıda fonksiyonluk açısından önem 

taşımaktadır. Ürün çeşidi fazla olması bir düzene göre raflara sıralanmasını gerektirir. Satış 

tezgâhları raf sistemleriyle uyumlu bir tasarımda düşünülmelidir. Temizliği kolay ve temiz 

görünümlü bir çizgi tercih edilmektedir. Ayrıca eczane olarak kullanılan yerlerin konum 

olarak değerinin yüksek olması sebebiyle birim alanlarının değeri yüksektir. Her cm2 nin 

iyibir şekilde değerlendirilmesinde fayda vardır. 
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Resim 1.2: Eczane tasarımı 

 

Ayrıca olusturulan tasarım eczacının müşteriyle ilgilenmesi, müşterinin ilgi odağı 

halini alması çerçevesinde pozitif katkı sağlamaktadır. 

 

Eczanelerde raf sistemlerinin yüksekliklerini ve modüllerini değişik konumlarda 

ayarlayarak değişik ihtiyaçlar karşılanabilir. Yerden tavana kadar raf sistemleri olduğu gibi 

özellikle kişisel bakım ürünlerinin yoğun olduğu eczanelerde bakış noktası hizasında veya 

erişilebilir görüş alanındaki raf modüllerini tercih etmişlerdir. 

 

1.1. Eczane Planının Çizimi 
 

Bilgisayar ortamında eczane olarak tasarımı yapılacak olan alan ölçekli olarak çizimi 

yapılır. Taslak planın üzerinde vitrin modülleri, banko modülleri, oturma ve dinlenme 

modüllerinin yerleşimi planın ölçeğine uygun olarak yerleşimi yapılır. 
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Çizim 1.2:Eczane planı çizimi 

Bilgisayar destekli çizim proramında vitrin tasarımına başlarken öncelikle katmanlar 

oluşturulur. Layer Properties Manajer sekmesi altında tasarlanacak tüm modüllerin 

parçalarına göre katman oluşturulur. Oluşturulan katmanlara göre modüllerin çizimi 

yapılması projenin tamamında bize kolaylıklar sağlayacaktır. 

 

Taslak olarak oluşturulan yerleşim planlarından fikir alabiliriz. Ayrıca birbirine emsal 

oluşturacak modellerden esinlenebiliriz. 
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Çizim 1.3:Eczane planı çizimine kapı pencerenin eklenmesi 

Öncelikle kendi tasarımını yapacağımız eczanenin ölçekli olarak üst görünüşünün 

çizimini yaparız. Üstgörünüşün üzerinde kolon, kiriş, kapı, pencere vb. yapı elemanlarını 

ölçekli olarak çizeriz. 

 

1.2. Plana Uygun Eczane Yerleşiminin Tasarlanması 
 

Eczane yerleşiminde ışık, renk, çizgi, doku, yapının konumu, bütün detayları göz önünde 

bulundurmamızda fayda vardır. Oluşturulan tasarım doğrultusunda gerekli eczane 

modüllerinin sınırları üst görünüşte belirlenir. Belirlenen alanlar için eczane modüllerinin 

yerleşimi ölçekli olarak yapılır. Modüller layer seçimlerine göre yapılmasında fayda vardır. 

 

Çizim 1.4:Eczane yerleşim planın çizimi 
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Eczanenin modüllerinin yerleşiminde dikkat edeceğimiz bazı noktalar olacaktır. 

Bunları çalışma alanları ve alanların geçişlerini iyi yapmalıyız. Özellikle müşterilerin 

sınırları ile çalışanların sınırları iyi belirlenmelidir. Müşterilerin görmelerini istemedikleri 

alanlar ve müşterilerin girmesinin istemediği alanları net bir şekilde ayırmalıyız. Özellikle 

kişisel bakım ürünlerinin müşterilerin rahatlıkla görmelerini ve dikkatlerini çekmeleri 

istenilecek yerler dikkatle belirlenmelidir. Bunları yarısıra güvenlik ve kontrolde gözden 

kaçırılmamalıdır. 

 

Tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da çalışma alanlarında 

oluşturulacak boşlukların insan ergonomisine uygunluğudur. Örneğin ilaç rafları ile banko 

arasında bırakılacak boşluğun en az 90 -130 cm arasında olmalıdır. Aynı şekilde tasarımın 

yapılacağı alanın küçük olması durumunda dolapların sürme kapaklı olarak tercih edilmesi 

gerekir. 

 

Cad programında mekânın üst görünüşü çizilmesinden sonra modüllerde 

kullanacağımız katmanları oluşturmuştuk. Oluşturduğumuz katman çizgileri ile her modülün 

üst görünüşlerinin çizimleri yapılır.  

 

Çizim 1.5:Eczane yerleşim planın çizimi 

Draw menüsünden Make Block sekmesi ile her üst görünüşü blok olarak kaydetmekte 

fayda olacaktır. Oluşturulan blokları farklı tip tasarım oluşturmada kullanabiliriz. İnsert 

block sekmesi ile oluşturduğumuz modüllerin üst görüşlerini geri çağırarak farklı yerleşim 

planları oluşturabiliriz. 



 

10 

  

Çizim 1.6:Eczane yerleşim planın çizimi 

 

Çizim 1.7:Eczane yerleşim planın çizimi 

 

Çizim 1.8:Eczane yerleşim planın renklendirilmesi 
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1.3. Eczane planı üzerinden cephe görünüşlerinin çizimi 
 

Eczane tasarımı yaptığımız alanın üst görünüşünde modülleri ölçekli olarak 

yerleşimini yaptıktan sonra cephe görünüşlerinin çizimi için öncelikle yerleşim planına göre 

cepheleri belirlemekle işe başlarız. 

 

Çizim 1.9:Eczane yerleşiminde cephelerin belirlenmesi 

Cephe görünüşlerinde önceliği geniş cephelere vermekte yarar olacaktır. Önce A 

cephesinin duvar, kolon ve yapısal elemanlarını ölçekli olarak çizeriz. Duvarın çizilmesinin 

ardından cephede bulunan eczane modüllerinin görünüşlerini üst görünüşe uygun olarak ve 

ölçekli olarak çizilir. 
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Çizim 1.10:A Cephesi çizimi 

İç mekân tasarımında modüllerin net olarak görünebilmesi için birbirlerinin 

görünüşlerini kapatan modüller olduğunda görünüşleri ayrı ayrı çizmede fayda olacaktir. 

Özellikle ayrıntıların çiziminde ve öne çıkarılmasında fayda olacaktır. 

 

Tasarladığımız eczanede bankolar ilaç dolaplarının alt kısımarını kapatmaktadır. Buna 

benzer cephelerde birden fazla cephe görünüsü almada fayda vardır. Zaten her modülü 

katman olarak belirlediğimiz için renkli çizilsede karmaşık görüntü oluşmamaktadır. 

 

Çizim 1.11:B Cephesi çizimi 

Net olarak görünüşler renklendirildiğinde daha belirgin olarak ortaya çıkar. Renklerin 

modüllerin gerçek renklerinde olmasının faydaları olabileceği gibi birbirine kontras zıt 

renklerinde olması farklı bir bakış kazandıracaktır.Görünüşleri engelleyen modüllerin cephe 

görünüşleri çıkartılarak net cephe görünüşlerini çizmiş oluruz. 
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B cephe görünüşlerinide birden fazla cephe olarak çizmekte fayda vardır. Öncelikle B 

cephesinin duvarlarını ve cephelerdeki yapısal elemanları çizeriz. A cephesindeki modüllerin 

yan görünüşleri yanı sıra B cephesi modüllerinin cephe görünüşlerinin çizimini 

gerçekleştiririz. Çizimleri yaparken modüller için oluşturduğumuz LAYER ları kullanmayı 

unutmamalıyız. 
 
Bankolar kaldırarak çizilmiş ve renklendirilmiş B cephesinin görünüşünün ölçekli 

olarak çizimi tamamlanır. Bankoları yerlerine yerleştirerek B cephesinin görünüşlerini tekrar 

Layer özelliklerine göre çizimlerini tamamlarız. B cephesini renklendirilmiş olarak 

çizildiğimizde cephedeki tüm modüller ortaya çıkacaktır. 

 

Çizim 1.12:C Cephesi çizimi 
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Çizim 1.13:D Cephesi çizimi 

1.4. Cephe Görünüşlerin Ölçülendirilmesi 
 

Cephelerin ölçülendirilmesinde cephedeki yapısal elemanların ve yerleri sabit olan 

eczane modüllerinin özellikle ölçülerinin belirtilmesi gerekmektedir.  

 

Çizim 1.14:A Cephesi ölçülendirilmesi 
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Eczane modüllerini renklendirerekte ölçülendirmelerini yapabiliriz. Sadece 

yapacağımız ölçülendirme sade ve net olsun herhangi bir karışıklığa mahal vermesin. 

 

 

Çizim 1.15:B Cephesi çizimi ölçülendirilmesi 

 

Çizim 1.16:C Cephesi çizimi ölçülendirilmesi 
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Çizim 1.17:D Cephesi çizimi ölçülendirilmesi 

1.5. Desen ve Renklendirme 

 

Çizim 1.18:İlaç dolabı renk ve desen çalışması 
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Çizim 1.19:Çalışma masası renk ve desen çalışması 
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Çizim 1.20:Eczane perspektifi render çalışması 
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Çizim 1.21:İlaç dolabı render çalışması 

 

Çizim 1.22: Banko render çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ–1 
 

Eczane Planına uygun mobilyaların tasarımı ve cephe görünüşleri çizim 

uygulaması yapınız 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Çizeceğiniz parçanın ölçülerine uygun gerekli 

limit ayarlarını yapınız. 

 Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını 

yapınız. 

 Çiziminizi mutlak koordinat 

sistemine göre oluşturunuz. 

  

 Çizeceğiniz eczanenin üst görünüşünü 

inceleyiniz. 

 

 

 Mimari projenizi uygun ölçekte 

küçültünüz 

 Gerekli eczane mobilyalarının plana 

yerleşimini yapınız. 

 
 

 

 Eczane mobilyalarını ölçülerine ve 

ergonomiye uygun yerleşimler 

yapınız.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ–1 
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 Cepheleri belirleyiniz. 

 

 Cephelerin yerlerini gereken 

yerlerden alınız, fazla ve gereksiz 

kesit almayınız.  

 

 A cephe görünüşünü çiziniz. 

 

 İlk önce dolap olan cepheyi çizim 

daha sonrada bankoyu 

ekleyebilirsiniz. 

 

 B cephe görünüşünü çiziniz. 

 
 

 Cephe çizimlerinde ölçüyü 

yerleşim planından alınız. 

 C cephe görünüşünü çiziniz. 

 

 Cephe çizimlerinde plandaki 

ölçülere sadık kalınız. 
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 D cephe görünüşünü çiziniz. 

 
 

 Cephe çiziminde kapının bakış 

yönüne göre solda olduğuna dikkat 

ediniz. 

 Cephe görünüşlerini ölçülendirin ve 

renklendiriniz 

  

 Görünmeyen alanların gizlenmesi 

çizdiğimiz cephenin daha anlaşılır 

olmasını sağlayacaktır. 

 Ölçülendirmede genellikle ana 

hatları ölçülendirmekte fayda 

olacaktır.  

 Önem sırasına göre ölçülendirme 

yapmak çoğu zaman isabetli bir 

davranıştır. 

 Cephe görünüşlerini ölçülendirin ve 

renklendiriniz 

 

 Ölçülendirmede genellikle ana 

hatları ölçülendirmekte fayda 

olacaktır.  

 Önem sırasına göre ölçülendirme 

yapmak çoğu zaman isabetli bir 

davranıştır. 

 Cephe görünüşlerini ölçülendirin ve 

renklendiriniz 

 

 DİMENSİON SYTLE sekmesinden 

ölçülendirme ayarlarında 

değişiklikler yapabiliriz. 
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 Cepheleri renklendiriniz. 

 

 Cephelerin anlaşılması ve 

algılanmasının kolay olması için 

farklı renklerde renlendirebilirsiniz. 

 Kamera yerleştirerekte uygun köşelerden 

perspektif görüntü alabiliriz. 

 
 

 Bu özelliği genellikle üç boyutlu 

tasarımlarda daha fazla kullanırız. 
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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 Evet Hayır 

1.  Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?   

2.  Çevrenizdeki eczaneleri incelediniz mi?   

3.  Eczane yapılacak mekânın üst görünüşünü çizdinizmi?   

4.  Eczanede kullanılan mobilyaları belirledinizmi?   

5.  Eczane mobilyalarının yerleşiminde geçiş kolaylığını dikkate 

aldınızmı? 
  

6.  Eczane yerleşiminde kullanışlılığı dikkate aldınızmı?   

7.  Eczanede kullanılan mobilyaların tasarımlarında bir stil 

oluşturmaya dikkat ettinizmi? 
  

8.  Renklendirme yaptınızmı?   

9.  Cephelerde birden fazla görünüş çizdinizmi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Aşağıdaki aşamalardan hangisinde eczane çizimine başlanır? 

A) Layer oluşturarak 

B) Blok oluşturmak 

C) Renklendirme yapmak 

D) Tarama yaparak 

E) Ölçülendirme yapmak 

 

2.  Mimari projelerin çiziminde ölçek ne olmalıdır?  

A) 1/5 

B) 1/60  

C) 1/20  

D) 1/50  

E) 1/10 

 

3.  Bazı cephelerin birden fazla cephe görünüşlerinin çizilmesinin amacı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Resmi daha kalabalık göstermek 

B) Arka planda kalan alanların görünmesini sağlamak 

C) Detayları göstermek 

D) Kesit yerlerini belirlemek 

E) Ölçüleri göstere bilmek 

 

4.  Görünmeyen çizgilerin gizlenmesi bize nasıl bir fayda sağlar? 

A) Gereksiz çizgi kalabalığını ortadan kaldırarak net bir görüntü oluşur. 

B) Renklendirmede kolaylık sağlar. 

C) Daha çok alandan yararlanabiliriz. 

D) Resmin kopyalanması kolay olur 

E) Kesit çizimlerinde kolaylık sağlar. 

 

5.  Eczanedeki her modülde farklı katmanların oluşturulması bize hangi faydayı 

sağlamaz? 

A) Seçim kolaylığı 

B) İstenilen renklerde çizim oluşturma sağlar 

C) Çizimde değişiklik yapmayı kolaylaştırır. 

D) Render almayı kolaylaştırır. 

E) Ölçülendirmede kolaylık 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 faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
 

Bilgisayarda cad programı kullanarak üç boyutlu çizim kurallarına uygun eczane planı 

ve cephe görünüşleri çizimi yapabilecektir. 

 

Bilgisayarda üç boyutlu çizim kurallarına uygun üç boyutlu eczane çizimi 

yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Çevrenizde eczane tasarımı yapan işletmeleri araştırınız.  

 İnternet ortamından eczane tasarımlarını araştırınız. 

 Bulduğunuz verileri arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Kendinizce 

değerlendirmeleri sınıf ortamında tartışınız. 

 

2. ÜÇ BOYUTLU ECZANE ÇİZİMİ 
 

Üç boyutlu eczane çizimine öncelikle eczane mobilyalarını üç boyutlu çizmekle 

başlarız. Mobilyaları üç boyutlu çizmeden önceki iki boyutlu olarak çizilmiş ve yerleştirilmiş 

olması faydalı olacaktır. Mobilyaların çiziminden sonra iç mekânın çizimine ve daha sonrada 

mobilyaların iç mekâna yerleştirilmesi işlemine geçeriz. 

 

2.1. Eczane Mobilyalarının Üç boyutlu Çizimi 
 

Eczane mobilyalarını üç boyutlu çizimi için birden farklı yöntem izleyebiliriz. 

Bunların en çok tercih edileni modülün parçalarını üst görünüşte iki boyutlu olarak çizmek. 

Çizilen iki boyutlu modül parçalarını Poliline haline getirmek. Poliline haldeki modülleri 

Extrude yaparak kalınlık oluşturmaktır.  

 

Bu işlemin aynısını üst görünüş yerine ön görünüş ve yan görünüşlerede kullana 

biliriz. Bazen resim gereği bize diğer görünüşlerden çizme ihtiyacı doğabilir. 

  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Üç Boyutlu İlaç Dolabı Çizimi 
 

Öncelikle çizimimize başlamadan önce Limit ayarlarını kontrol etmemizde fayda 

vardır. Limit ayarlarından sonra çizeceğimiz ilaç dolabının her parçası için LAYER 

oluşurmalıyız. 

 

Çizim 2.1:Katmanların (Layerlerin) ayarlanması 

Katmanlarımız oluşturulduktan sonra ilgili katmani aktif hale getirerek eczane 

modülündeki ilaç dolabının tüm parçalarını üst görünüş olarak çizimini tamalarız. 

 

Çizim 2.2:Eczane mobilyalarının çizimi  
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EXTRUDE komutunu kullanarak parçamıza gerekli kalınlığa çıkartırız. 

 

 

Çizim 2.3:Eczane mobilyalarının çizimi 

İlaç dolabının bütün parçalarını Extude yaptıktan sonra MOVE komutuyla parçaları birbirine 

tam köşelerinden yakalayacak şekilde taşıma işlemi gerçekleştirilir. 

 

Çizim 2.4:Eczane mobilyalarının çizimi 

MOVE komutuyla taşıma işleminde köşelerin birbirine yakalamasına dikkat etmeliyiz. 
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Çizim 2.5:İlaç dolabı çizimi 

COPY yada ARRAY komutunu kullanarak aynı parçalardan gerekli sayıda   koplamak 

suretiyle resmi bütünlemiş oluruz. 
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Çizim 2.6:İlaç dolabı çizimi 

GRADİENT komutuyla gerekli alanlar farklı renklerde taramaları yaparak daha 

zengin görünüme sahip oluruz. İleriki aşamalarda RENDER komutuyla daha hassas 

ayarlarda daha iyi görünüme sahip ilaç dolapları tasarım ve çizimleri gerçekleştirilecektir. 
 

2.1.2. Üç Boyutlu Eczane Bankosu Çizimi 
 

Eczanelerde çalışanların ürünleri müşterilere servis ettiği alanların neredeyse tamamı 

bankolardır. Müşterilerle ilgili işlemlerin hepsi burada gerçekleşir. Reçetenin hazırlanması, 

paketleme, ödeme gibi birçok işlem gerçekleşir. Eczanenin gösterişli alanlarından biri olması 

sebebiyle genelde göze hitap edecek renk ve çizgiler tercih edilir. 

 
Bankolar birkaç parçadan oluşabilir. Düz bankoların olduğu gibi değişik şekillerde 

bankolar oluşturabiliriz. Bankoların çalışma yerleri çoğunlukla reçetelerin hazırlanmasında 
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kullanılır.  Çok dar mekânlarda bankoların ön kısımlarını teşhir amaçlı olarakta 

kullanabiliriz. 

 

Reçetelerin hazırlanması, bilgisayar, barkot okuyucu ve post cihazlarını bankoların 

üzerinde konumlandırılır. Tasarlanan bankolar eczanenin genel tasarım stiline uygun olması 

yanında kullanışlıda olmalıdır. 

 

Çizim 2.7:Banko çizimi 

Üst görünüşümüzde görüldüğü gibi L şeklinde bir bankomuz mevcut. Öncelikle 

bankonun parçaları tek tek iki boyutlu olarak çizilir. Her parça POLİLİNE ya da BPOLY 

komutu ile katman haline getirilir.  

 
Çizim 2.8:Banko mobilyalarının çizimi 
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EXTRUDE komutuyla her parça gerekli kalınlıkları oluşturulur. Aynı tür parçalar 

Copy ya da ARRAY komutuyle gerekli çoğaltma işlemi gerçekleştirilebilir. 

 

Çizim 2.9:Banko çizimi 

MOVE komutuyla parçalar birbirine yakalacak şekilde taşıma işlemleri 

gerçekleştirilir. 

 

Çizim 2.10:Banko çizimi 

Taşıma işlemlerinde farklı yüzeylerden kontrol edilerek köşelerin birbirine uygun 

olarak birleşmesine dikkat edilmelidir. 



 

33 

 

Çizim 2.11:Baza çizimi 

Bazı önemli ayrıntılarda göz ardı edilmemelidir. Özellikle ayrıntılar resmi tamamlayan 

unsurlardır. 

 

GRADİENT komutuyla gerekli alanlar farklı renklerde taramaları yaparak daha 

zengin görünüme sahip oluruz 

 

2.1.3. Üç Boyutlu Çalışma Masası Çizimi 
 

Eczanelerde yetkili bir çalışanın ayrılması herzaman tercih edilen bir unsurdur. 

Çalışma masaları misafirler için gerekli misafir sandalyesi olarak tabir edilen berjer türü 

koltuklarla eczanenin genel tasarım stiline uygun oluşturur. Dolayısı ile masalarda ince bir 

estetik her zaman göze çarpar.  

Gerekli LAYER lar oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı 

Layerlar oluşturulur.  

 

Çizim 2.10:Çalışma masası çizimi 
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Çalışma masasının parçaları üst görünüşte iki boyutlu olarak çizilir. Çizimler 

POLİLİNE ya da katman haline getirilir. 

 

Çizim 2.11:Çalışma masası çizimi 

EXTRUDE komutuyla her parça gerekli kalınlıkları oluşturulur. Aynı tür parçalar 

Copy ya da ARRAY komutuyle gerekli çoğaltma işlemi gerçekleştirebilinir. Move 

komutuyla parçalar birbirine taşıma işlemi gerçekleştirilir. 

 

Çizim 2.12:Misafir koltuğu çizimi 

Dairesel kesitli ayakların REVOLVE komutunu kullanarak çizebiliriz.  Özellikle tek 

merkezli ve konik ayaklarda bize kolaylık sağlayacaktır. 
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Çizim 2.13:Çalışma masası renklendirilmesi  
GRADİENT komutuyla gerekli alanlar farklı renklerde taramaları yaparak daha 

zengin görünüme sahip oluruz 

 

2.1.4. Üç Boyutlu Duvar Raf Sistemleri Çizimi 
 

Eczaneler ilaçların yanısıra kişisel bakım ürünleri, bebek bakım ürünleri, özel 

ihtiyaçlar doğruldusunda değişik ürünlerinde satış işlemlerinin gerçekleştirildiği yerlerden 

biridir. Bu ürünlerin müşterilerin ulaşabilecekleri şekilde sergilenmeleri gerekmektedir. Bu 

ürünlerin teşhirlerinde duvar raf sistemleri geniş yer tutar. Duvarlara yerleştirilen 

Alüminyum raf profilleri ile duvarların uygun alanları selbest raf haline getirilebilir. 

 

Gerekli layerler oluşturulur. Ana hatlar, yardımcı çizgiler ve eksen çizgileri için ayrı 

layerler oluşturulur. 



 

36 

 

Çizim 2.14:Duvar raflı çizimi  

Önçelikle kullanacağımız raf profilin ve sergileyeceğimiz ürünlerin ara boşlukları 

hesaplanarak raf sistemleri oluşturulmaya başlanır. Raf profili duvar kaplamasına gizlenecek 

şekilde konstrüksiyon hazırlanır. Rafın kesiti iki boyutlu olarak çizilir. Poliline haline 

getirilir.  

 

Çizim 2.14:Duvar raflı çizimi 
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EXTRUDE komutuyla her parça gerekli boyları oluşturulur.Aynı tür parçalar Copy 

yada ARRAY komutuyle gerekli çoğaltma işlemi gerçekleştirebilinir. Move komutuyla 

parçalar birbirine taşıma işlemi gerçekleştirilir. 

 
Çizim 2.15:Duvar raflı çizimi 

Move komutuyla taşıma esnasında profillerin uygun olarak birleştirilmesine özen 

gösterilmelidir. 

 

2.2. Resim Çizimi 
 

Yapılacak işin net resimleri bize üretim konusunda, ölçülendirme konusunda çok 

faydalı olacaktır. Çünkü resmin geneline baktığımızda bütün ayrıntıları görme ve 

ölçülendirme imkânımız olmamaktadır. Olsa bile çok karışık bir resim ortaya çıkar. Dolayısı 

ile her üniteyi üç boyutlu olarak çizip net resimlerini ekranımızı dört parçaya bölerek her 

ünitenin tüm yönlerden görünüşünü göz önüne koymuş oluruz. 

  

Viewport sekmesinden display view diyalog sekmesinde ekranımızı dört alana 

bölmekle başlarız. Birinci bölüme  üç boyutlu çizim alanının ön görünüşünü seçeriz. İkinci 

bölmeyi üç boyutlu çizim alanın soldan görünüşünü seçeriz. Birinci bölmenin altındaki 

bölümü üst görünüş olarak seçeriz. Dördüncü bölmeyi  de perspektif alanı olarak seçeriz. 
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Çizim 2.16:ilaç dolabının net resminin çizimi 

Eczanede kullanmayı düşündüğmüz bütün mobilyaları üç boyutlu olarak net 

resimlerinin çizimlerini ayrıntı ve detaylarıyla ölçü ve renkleriyle çizilmelidir. 

 

Çizim 2.18:Banko net resminin çizimi 
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BankolArın dönüş ve kavisleri üretim sırasında hata yapmadan oluşturabiliriz. Katman ve 

çizgisel olarak incelememiz bize avantaj oluşturacaktır. 

 

 
Çizim 2.19:Banko resminin renklendirilmesi çizimi 

 

Çizim 2.20:Çalışma Masası net resminin çizimi 
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Çizim 2.21:Çalışma masasının renklendirilmesi 

Her ürün farklı yerlerde yapılmasıda gözardı edilmemelidir. Her ürünün net 

resimlerinin çizilmesi açısından faydalı olacaktır. 

 

2.3. Net Resim Ölçülendirilmesi 
 

Net resmin ölçülendirilmesinde teknik resimdeki ölçülendirme kurallarına uygun 

olarak ölçülendirmeler yapılmalı ölçü çizgileri resim üzerine gelmemelidir. 

 

Çizim 2.22:İlaç dolabının ölçülendirilmesi 
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DiMENSİON komutuyla net resimleri ölçülendiririz. Ölçülendirmede gerekli alanları 

ölçülendirmeli gereksiz ölçülendirmeden kaçınmalıyız. 

 

 
Çizim 2.24:Bankonun ölçülendirilmesi 

Bankoların net görünüşlerinin ölçülendirilmesi banko yapımı için tüm detay ve 

ölçüleri ortaya çıkartmıştır. 

 

Çizim 2.25:Bankonun ölçülendirilmesi 
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Çizim 2.26:Çalışma masasının ölçülendirilmesi 

Çalışma masasının net resminin ölçülendirilmesinde yazı büyüklüğünde değişiklikler 

yapılarak daha görünür hale getirilebilinir. 

 

Çizim 2.27:Çalışma masasının ölçülendirilmesi 
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2.4. Renklendirme ve Desen 
 

Desen verme iki boyutlu çizimlerde olduğu gibi çizgisel şeklinde değil yüzey 

kaplaması halinde yapılması tercih edilmektedir. Bu konuda profesyönel cad programları 

mevcuttur. Bu programlar sadece RENDER üzerinde yoğuşlaşmış ışık ve doku ayarlarının 

önemi ortaya çıkmaktadır. Genellikle Auto Cad programında iki ve üç boyutlu çizimler 

çizilmekte, 3D MAX gibi programlarlada üç boyutlu yüzeylere render yapmak daha 

profesyönel görüntüler oluşturacaktır 

 

Çizim 2.28:Çizime renk ve desen ataması yapılması 

 

Çizim 2.29:Çizime renk ve desen ataması yapılması 
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GRADİENT komutuyla gerekli alanlar farklı renklerde taramaları yaparak daha 

zengin görünüme sahip oluruz 

 

Çizim 2.30:İlaç Dolabına Renk ve desen ataması yapılması 

 

Çizim 2.31:Banko için Renk ve desen ataması yapılması 
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Çizim 2.32:Çalışma Masası için Renk ve desen ataması yapılması 

Renklendirmede sadece pastel görüntüler elde edilebilinir. Işık ve doku işin içine 

girmeden reel görüntülere ulaşmamız zor olacaktır. 

 

2.5. Kesit Yerlerin Belirlenmesi ve Çizimi 
 

KesitlEri genelde ön görünüşlerden almaktayız. Ön görünüşten alınan kesitler 1:10 ölçekli 

olarak kesitini çizebiliriz.             

 

Çizim 2.33:Çalışma masası için renk ve desen ataması yapılması 
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Çizim 2.34:Çalışma masası için renk ve desen ataması yapılması 

2.6. Detay Yerlerinin Çizimi 
 

Detayların yerlerinin seçilmesinde konstrüksiyon ya da şekil bakımından olmazsa 

olmaz noktaların seçilmesi gerekir. Detaylarda istenildiği kadar özelliği ve standardı yer 

verebiliriz. 

 

A DETAYI 

 

Çizim 2.35:A Detayının çizimi 
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B DETAYI 

 
Çizim 2.36:B Detayının çizimi 

C DETAYI 

 
Çizim 2.37:C Detayının çizimi 
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D DETAYI 

 
Çizim 2.38:D Detayının çizimi 

 

2.7. Montaj Resminin Çizimi: 
 

Montaj resimleri olarak eczane mobilyalarının patlak resimleri olarak görebiliriz. 

 

Çizim 2.39:Dolap montaj resmi 
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Çizim 2.40:Banko montaj resmi 

 

Çizim 2.41:Çalışma masası montaj resmi 
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UYGULAMA FAALİYETİ–2 
 

 

 Eczane mobilyalarının üç boyutlu çizimlerini ve eczane mobilyaları net resim çizim 

uygulaması yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İlaç dolabının net resmini çiziniz. 

 

 Çiziminizi mutlak koordinat sistemine 

göre oluşturunuz. 

 

 İlaç dolabının net resmini 

ölçülendiriniz.Kesitini çiziniz detay 

yerlerini gösteriniz. 

 Eczane tasarımı yapılacak alana dolap 

tasarımı yapınız. 

 Gerekli yerlerden kesit resmi çiziniz. 

 Gerekli bağlantıları gösterecek bölgesel 

detay yerlerini belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ–2 
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 A Bölgesel detayının çiziniz. 

 

 Detay çizimlerinizi 1/1 ölçekli yapınız. 

 Kullanılan gereçleri isimlendiriniz. 
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 B Bölgesel detayının çiziniz. 

 

 Detay çizimlerinizi 1/1 ölçekli yapınız. 

 Kullanılan gereçleri isimlendiriniz. 

 C Bölgesel detayının çiziniz. 

 

 

 Detay çizimlerinizi 1/1 ölçekli yapınız. 

 Kullanılan gereçleri isimlendiriniz. 

 Taramalarda Teknik resim çizim 

kurallarına uyunuz. 

 Çalışma masası net resmini çiziniz. 

 

 Eczane tasarımı yapılacak çalışma 

masası tasarımı yapınız. 
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 Çalışma masası net resmini 

ölçülendiriniz.Kesitini çiziniz detay 

yerlerini gösteriniz. 

 

 

 Eczane tasarımı yapılacak alana 

Çalışma Masası tasarımı yapınız. 

 Gerekli yerlerden kesit resmi çiziniz. 

 Gerekli bağlantıları gösterecek bölgesel 

detay yerlerini belirleyiniz. 

 Çalışma masası D bölgesel detayını çiziniz. 

 

 Detay çizimlerinizi 1/1 ölçekli yapınız. 

 Kullanılan gereçleri isimlendiriniz. 

 Detayı isimlendirmeyi unutmayınız. 

 Bankonun net resmini çiziniz. 

 

 Eczane tasarımı yapılacak alana banko  

tasarımı yapınız. 

 Gerekli yerlerden kesit resmi çiziniz. 

 Gerekli bağlantıları gösterecek bölgesel 

detay yerlerini belirleyiniz. 
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 Eczane mobilyalarına renklendirme ve 

desen çalışmaları yapınız. 

 

 Renk ve desen çalışmalarında değişik 

malzemeler kullanarak farklı 

görüntüler elde edebilirsiniz. 

 Eczane mobilyalarına renklendirme ve 

desen çalışmaları yapınız. 

 

 Farklı açılardan aldığınız perspektif 

görüntüleri ile farklı resimler elde 

edebilirsiniz. 

 Eczane mobilyalaı için montaj resimleri 

çiziniz. 

 Mobilyanın montajı sırasında montaj 

resmi iş parçalarının montajını 

kolaylaştıracaktır. 

 Mobilyayı oluşturan iş parçalarına 

isimler verebilirsiniz. 

 Mobilyayı oluşturan parçalara ölçü 

veya kod isimleri vererek tanımlamalar 

yapabilirsiniz. 
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 Eczane mobilyalaı için montaj resimleri 

çiziniz. 

 

 Mobilyanın montajı sırasında montaj 

resmi iş parçalarının montajını 

kolaylaştıracaktır. 

 Mobilyayı oluşturan iş parçalarına 

isimler verebilirsiniz. 

 Mobilyayı oluşturan parçalara ölçü 

veya kod isimleri vererek tanımlamalar 

yapabilirsiniz. 
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 Eczane mobilyalaı için montaj resimleri 

çiziniz. 

 
 

 Mobilyanın montajı sırasında montaj 

resmi iş parçalarının montajını 

kolaylaştıracaktır. 

 Mobilyayı oluşturan iş parçalarına 

isimler verebilirsiniz. 

 Mobilyayı oluşturan parçalara ölçü 

veya kod isimleri vererek 

tanımlamalar yapabilirsiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?   

2.  Çevrenizde eczane tasarımı yapan işletmeleri incelediniz mi?   

3.  Eczaneyi üç boyutlu olarak çizdinizmi?   

4.  İnternet ortamında farklı eczane tasarımlarını inceledizmi?   

5.  Eczaneye özel bir tasrım stili yaptınızmı?   

6.  Eczanenin tüm çephelerini çizdinizmi?   

7.  Cepheleri ölçülendirdinizmi?   

8.  Eczane mobilyalarını ayrı ayrı üç boyutlu olarak çizdinizmi?   

9.  Eczane mobilyalarından kesitleri çizdinizmi?   

10.  Eczane mobilyalarının önemli yerlerini detay olarak 

çizdinizmi? 
  

 

 

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 
 

RMEBu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

değerlendiriniz. 

 

1.  Üç boyutlu eczane mobilyalarını çizerken aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Mobilyaların birbirine benzemesi çok önemli değildir. 

B) Eczane mobilyalarının önce üst görünüşü çizilir sonra POLİLİNE haline getirip ve 

extrude yapılır. 

C) Çizilen mobilyalar ölçüsünde çizilmesede olur, daha sonra küçültür büyütürsünğz. 

D) Mobilyaları renklendirmek zaman kaybıdır. 

E) Layer atamaları çizimden sonra yapılır. 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisinde EXTRUDE komutu uygulanabilir? 

A) SPLİNE  

B) LİNE 

C) RECTANGLE 

D) ARC 

E) CİRCLE 

 

3.  Eczanelerde teshir sistemlerinin yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İlaçları daha iyi pazarlamak 

B) Eczaneyi daha zengin göstermek 

C) İlaçları insanların görmelerini sağlamak 

D) Kişisel bakım ürünlerini müşterilerin ulaşabilecekleri yerlerde sergilemek? 

E) İlaçları Saklamak 
 

4.  EXTRUDE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Fotoğraf kopyalamak 

B)  Çizim açmak 

C)  Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek 

D)  İki boyutlu katmanı üç boyutlu hale getirmek 

E) Çizimi Ölçülendirmek 
 

5.   RENDER komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çizgileri daireselleştirmek 

B) Resmi boyamak 

C) Çizgi çizmek 

D) Çizimleri renk, ışık ve doku altında yüzeyleri kaplamak 

E) Çizimleri Ölçülendirmek 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

58 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1.  Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?   

2.  Çevrenizdeki eczaneleri incelediniz mi?   

3.  Eczane yapılacak mekânın üst görünüşünü çizdinizmi?   

4.  Eczanede kullanılan mobilyaları belirledinizmi?   

5.  Eczane mobilyalarının yerleşiminde geçiş kolaylığını dikkate 

aldınızmı? 
  

6.  Eczane yerleşiminde kullanışlılığı dikkate aldınızmı?   

7.  Eczanede kullanılan mobilyaların tasarımlarında bir genel bir stil 

oluşturmaya dikkat ettinizmi? 
  

8.  Renklendirme yaptınızmı?   

9.  Cephelerde birden fazla görünüş çizdinizmi?   

10.  Çiziminizde kullanacağınız katman ayarlarını yaptınız mı?   

11.  Çevrenizde eczane tasarımı yapan işletmeleri incelediniz mi?   

12.  Eczaneyi üç boyutlu olarak çizdinizmi?   

13.  İnternet ortamında farklı eczane tasarımlarını inceledizmi?   

14.  Eczaneye özel kendiniz farklı bir stil tasarımı yaptınızmı?   

15.  Eczanenin tüm cephelerini çizdinizmi?   

16.  Cepheleri ölçülendirdinizmi?   

17.  Eczane mobilyalarını ayrı ayrı üç boyutlu olarak çizdinizmi?   

18.  Eczane mobilyalarından kesitleri çizdinizmi?   

19.  Eczane mobilyalarının önemli yerlerini detay olarak çizdinizmi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 A 

4 C 

5 D 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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