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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Sanat ve Tasarım

DAL/MESLEK

İç Mekân Dekorasyon

MODÜLÜN ADI

Grup Mobilya Çizimi

MODÜLÜN TANIMI

Grup mobilyaları oluşturan mobilya elemanlarının isimleri,
net resimleri, kesit resimleri, detay resimleri, konik
perspektif çizim tekniği ve renk uygulamalarının anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Grup mobilya Çizimi Yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Uygun ortam sağlandığında, Net resimleri, kesitleri,
detayları, perspektifleri kurallarına uygun olarak çizebilecek
ve renk uygulamalarını yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Grup mobilyalarının net resimlerini çizebileceksiniz.
2. Grup mobilyalarına ait kesit resimleri çizebileceksiniz.
3. Grup mobilyalarına ait detay resimleri çizebileceksiniz.
4. Grup mobilyalarının konik perspektifini çizebileceksiniz.
5. Çizdiğiniz net resim ve perspektifleri
renklendirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Çizim araç ve gereçleri, resim çizmeye uygun ortam,
kroki çizimleri, grup mobilya net resimleri, kesit resimleri,
renk çemberi, resim kâğıdı, çizim kalemleri, boya, fırça,
kalem, çizim masası, bant

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda size ölçme
aracı ( test, çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
Gelişen teknoloji mimari ve tasarım alanlarında da birçok yeniliği beraberinde
getirmiştir. Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle iç mimari alanında önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Bütün bir mekânın tasarımının yapılması görsel olarak insanlar üzerinde
büyük etki yapmaktadır. Merkezi perspektif ve uygun renk kullanımı ile mekânların gerçek
görüntüleri elde edilebilmektedir. Böylece insanlar istedikleri ürünün özelliklerini
görebildiklerinden dolayı daha kolay ikna olabilmekte ve üretici ile müşteri arasındaki fikir
anlaşmazlıkları son bulmaktadır.
Grup mobilya çizimi ile bir mekânda kullanılan tüm mobilyalar, tek bir resim levhası
üzerinde gösterilecektir. Levhada, mekânın yerleşim planına, mekânın merkezi perspektifine,
mobilyaların net resimlerine, kesit resimleri ve detay resimlerine yer verilir. Bu şekilde
hazırlanan bir resim levhası ile üretici, hiçbir ek bilgiye gerek kalmadan tasarladığınız
mobilyaları üretebilecektir. Aynı resim levhasına bakan bir müşteri, hiç resim bilgisi
olmadığı halde üretilecek mobilyanın kendi isteğine uygun olup olmadığını anlayabilecektir.
Grup mobilya tasarımı büyük ölçekli işlerde üretici ile yapılacak sözleşmede bağlayıcı
etken olacaktır. Hazırlayacağınız resim levhasında yapılacak mobilyaların perspektifleri, net
resimleri, kesit resimleri ve detay resimleri çizilir. Bu levhada tüm teknik detaylar olacaktır.
Levhaya ekleyeceğiniz teknik ve özel şartname ile verimli çalışmalar yapılabilecektir. Grup
mobilya tasarımı ile bu güne kadar öğrendiğiniz tüm teknik resim bilgilerini de uygulama
fırsatı bulacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait net resimleri,
kesitleri, detayları, perspektifleri kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz. Çizdiğiniz
resimlerde renk uygulamalarını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evinizde ve yaşadığınız diğer mekanlarda kullandığınız ve gördüğünüz
mobilyaları inceleyiniz.



Hangi tür mobilyaların birlikte kullanıldıklarına dikkat ediniz. Aynı ortamda
bulunan mobilyaları ve kullanım amaçlarını araştırınız.



Grubu oluşturan mobilyaları inceleyiniz. Grubun hangi mobilyalardan meydana
geldiğini ve grup elemanının grup içerisindeki görevlerini araştırınız.



Mobilyaların ölçülerine, renklerine, şekillerine ve kullanılan malzemelere
dikkat ediniz.

1.GRUP OLUŞTURAN MOBİLYALAR
1.1. Grup Kavramı
Aynı amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş elemanlar topluluğuna grup denilir.
Mobilya açısından düşünüldüğünde grup; aynı oda içerisinde, ortak bir hizmeti gören
mobilyaları aklımıza getirir. Yemek odası mobilyaları, oturma odası mobilyaları, çalışma
odası mobilyaları gibi.

1.2. Grup Mobilyalar
1.2.1 Antre
Evin giriş bölümüne antre denilir. Bazen hol diye de adlandırılır. Antre evin diğer
odalarına geçişin sağlandığı ortak bölümdür. Antrede eve giren insanlar karşılanır ve
üzerlerindeki dış giysiler ve ayakkabılar çıkarılır. Giriş bölümü olması bakımından
misafirlere, ev ve ev sakinleri hakkında ilk izlenimleri verir. Antre genellikle evin en küçük
ve en az ışık alan bölümüdür. Antre için tasarlanacak mobilyalarda bu etken göz önüne
alınmalıdır.
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Antre mobilyaları, kişilerin evden çıkarken hava şartlarına ve kişinin fiziksel
durumuna göre üzerlerine alacakları giyecekleri barındırır. Ceket, palto, pardösü, ayakkabı,
şapka, baston, şemsiye gibi. Antre mobilyası olarak vestiyer, portmanto, şemsiyelik,
telefonluk ve ayakkabılık sayılabilir.

Resim 1.1. Portmanto
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Şekil 1.1. Portmanto net resmi

1.2.2 Yatak Odası
Yatak odası insanların ortalama olarak hayatlarının 3/1’ini geçirdikleri bölümdür. En
temel ihtiyaçlarımızdan olan uyku ve dinlenme ihtiyacı yatak odalarında giderilir. İyi bir
uyku insanın ertesi güne daha dinç başlamasına yardımcı olur. Elbette ki yatak odalarının tek
fonksiyonu uyumak ve dinlenmek değildir. Yatak odaları, bu odayı paylaşanların tüm iç ve
dış giysilerini depolama görevini de üstlenmektedir. Ayrıca yatak odası ev hanımının bakım
ve makyaj ihtiyacına da cevap verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Yatak odası mobilyaları;
karyola, komodin, gardırop, tuvalet masası ve aynası, puf ve şifoniyer elemanlarından
oluşur.
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Resim 1.2. Yatak Odası Mobilyası
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Şekil 1.2. Elbise Dolabı
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Şekil 1.3. Karyola
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Şekil 1.4. Komodin
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Şekil 1.5. Şifoniyer
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Şekil 1.6. Tuvalet Masası ve Aynası

11

Şekil 1.7. Puf

1.2.3. Salon
Salonlar genellikle evin en geniş bölümleridir. Solonlar; misafir kabulü, yemek yeme,
eğlence-parti ve müzik dinleme, okuma ve çalışma, piyano vb müzik aleti çalma, Oyun
oynama, televizyon izleme, oturma ve dinlenme gibi görevleri üstlenirler. Üstlendiği bu
faaliyetleri yerine getirebilecek mobilya elemanlarını bünyesine alarak salon mobilyası
grubunu oluşturur. Salon grubu; koltuk takımı, vitrin, konsol, orta sehpası, sehpa takımı,
fiskos masası, oyun masası, abajur, çiçeklik gibi mobilya elemanlarından meydana gelir.
Solanlar aynı zamanda yemek yeme mekânı olarak ta kullanılabilir. Bu bakımdan
yemek odası mobilyalarını da bünyesinde barındırabilir. Yemek odası mobilyaları salonla
aynı mekânda kullanılabileceği gibi salondan ayrı olarak ta düşünülebilir. Salonlar, mekânın
büyüklüğü, kişinin zevki ve maddi durumuna bağlı olarak şekillenir. Büyük bir salonda
şömine ve bar salona daha bir çekicilik verecektir. Günümüzde oturma odası ve salon ayrı
olarak şekillenmiştir. Büyük ölçekli evlerde salon ve oturma odası hem kullanım amacı hem
de barındırdığı mobilyalar bakımından farklılık göstermektedir.
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Resim 1.3. Salon Mobilyaları
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Şekil 1.8. Salon Dolabı
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Şekil 1.9. Yemek Masası
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Şekil 1.10. Yemek Sandalyesi
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Şekil 1.11. Orta Masası

Şekil 1.12. Sehpa
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Şekil 1.13. Üçlü Koltuk
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Şekil 1.14. Tekli Koltuk

1.2.4. Genç Odası
Genç odası evde yaşayan çocuk ya da çocuklar için ayrılmış bölümlerdir. Genç odaları
şekil ve renk bakımından kız ve erkek çocuklarda farklılık gösterir. Genç odaları, odayı
kullanan bireylerin kişisel eşyalarını ve giysilerini depolama, uyuma, dinlenme, giyinme,
kişisel bakım ve ders çalışma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Tüm
bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan mobilya elemanları ise karyola ya da ranza,
şifoniyer, komodin, kitaplık, bilgisayar masası olarak özetlenebilir. Odayı paylaşan çocuk
sayına bağlı olarak genç odalarında ranza kullanılabilir.
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Resim 1.4. Genç Odası Mobilyası

Şekil 1.15. Genç Odası Net Resmi
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Şekil 1.16. Sandalye Net Resmi
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1.2.5. Çalışma Odası
Günümüzde konutlarda çalışma odaları pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu gün
Türkiye’de çalışma ortamı olarak işyerleri tercih edildiğinden evlerde çalışma ortamına fazla
ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak yinede bazı meslek gruplarında (yazarlar, müzisyenler,
mimarlar, web tasarımcıları gibi) evde çalışma ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma
odaları kişinin kullanım amacına, sosyal ve kültürel yapısına, cinsiyetine, yaşına ve
mesleğine göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle çalışma odalarında kullanılan
mobilyalarda da farklılıklar göze çarpmaktadır. Genel kullanım için bir çalışma odasında
çalışma masası, koltuk, kütüphane, bilgisayar masası, orta masası, misafir koltukları, etajer
gibi mobilyalar bulunur. Bunlara ek olarak müzik aletleri, çizim masası, gibi mesleğe özel
mobilyalarda çalışma odalarındaki yerlerini alırlar. Yine çalışma odaları kısa süreli
dinlenme, ziyaretçi kabulü ve ağırlanması gibi amaçlarla da kullanılabilir.

Resim 1.5. Çalışma Odası Mobilyası
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Şekil 1.17. Kütüphane
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Şekil 1.18. Kitaplık
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Şekil 1.19. Çalışma Masası
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Şekil 1.20. Çalışma Masası Ünitesi
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Şekil 1.21. Çalışma Masası Ünitesi 2
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Şekil 1.22. Çalışma Koltuğu
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Şekil 1.23. Sehpa
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Şekil 1.24. Kanepe

1.2.6 Mutfak
Mutfak bir ev kadının uyku dışında en çok vakit geçirdiği alandır. Yemek hazırlama,
yemek pişirme, bulaşık yıkama, yemek yeme gibi ihtiyaçlar için mutfaklar kullanılmaktadır.
Mutfak dolapları tüm mutfak araç gereçlerini depolama görevini yerine getirirler. Mutfakta
kullanılan eşyaların özelliklerine göre özel tasarımlar yapılabilir. Sürme kapak, düşme
kapak, stor kapak, cam kapak, çekmece gibi alternatiflerle kullanım zenginleştirilebilir.
Mutfak dolaplarında kullanılan aksesuarlar oldukça zengindir. Bu aksesuarlarla hem şık hem
de fonksiyonel mutfak tasarımları yapılabilir. Mutfakta yemek yeme ihtiyacı için yemek
masası ve sandalye bulundurulabilir.
Yemek pişirme sırasında oluşan buharın mobilyaya zarar vermemesi ve yemeklerden
meydana gelen kokunun diğer odalara yayılmaması için mutfaklarda mutlaka davlumbaz ya
da aspiratör kullanılmalıdır.
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Resim 1.6. Mutfak
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Şekil 1.25. L-Mutfak Cephe Görünüşü
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Şekil 1.26. L-Mutfak Cephe Görünüşü 2

1.2.7 Banyo
Temizlik insanın en doğal ihtiyaçlarındandır. Sağlığımızı koruyabilmek için düzenli
olarak kişisel temizliğimizi yapmamız gerekmektedir. Temizlik ihtiyacı için banyoları
kullanırız. Temizlenme için su kullandığımızdan banyolar ıslak mekânlar olarak
adlandırılırlar. Dolayısı ile banyo için tasarlanan mobilyaların nemden en az etkilenecek
şekilde hazırlanması gerekmektedir. Banyolarımızda kullanacağımız mobilyalarda sunta
yerine suya karşı daha dayanıklı olan mdf ve lake boya tercih edilebilir.
Genellikle çamaşır yıkama işlemini de banyolarda görürüz. Banyo mobilyaları kişisel
temizlik malzemeleri, havlu, çamaşır, sabun, deterjan ve kirli çamaşırları depolayabilecek
niteliklerde tasarlanmalıdır. Banyo mobilyalarında saç-sakal bakımı ve el-yüz temizliği için
ayna bulundurulmalıdır.

33

Resim 7. Banyo Mobilyası
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Şekil 1.27. Banyo Mobilyası

1.3. Grup Mobilya Ölçüleri
İnsanlar günlük aktivitelerini gerçekleştirirken bir takım araç-gereç makine ve
materyaller kullanırlar. Kullanılan tüm araç-gereçlerden en üst düzeyde fayda
sağlanabilmesi, kullanılan araç-gerecin insanın statik beden ölçüsüne uygun olması ile doğru
orantılıdır.
Yaşadığımız hemen hemen tüm mekânlarda mobilya kullanılmaktadır. Bu nedenle
mobilyada ergonomi (insan bedenine uyum) önemlidir. Mobilya tasarımında estetiğin
yanında mutlaka ergonomi de dikkate alınmalıdır. Ergonomik olarak tasarlanmayan bir
mobilya kullanıcıda uzun süre içerisinde sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Mobilyada
ölçü bütünle orantılı olmalıdır. Yani mobilyanın yüksekliği, genişliği ve derinliği orantılı
olmalıdır.
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Mobilyalarda ortalama boyutlar şöyle özetlenebilir:





























Masa yüksekliği: 74–78 cm
Masa genişliği: 70–90 cm
Sandalye oturma yeri yüksekliği: 40–45 cm
Sandalye yüksekliği: 80–90 cm
Sandalye kolçak yüksekliği: 58–60 cm
Sandalye derinliği: 36–45 cm
Koltuk oturma yeri yüksekliği: 38–45 cm
Koltuk yüksekliği: 75–85 cm
Koltuk derinliği: 55–75 cm
Sehpa yüksekliği: 40–45 cm
Karyola yatak yüksekliği: 38–42 cm
Karyola genişliği: 90–190 cm
Karyola boyu: 190–220 cm
Komodin yüksekliği: 45–55 cm
Komodin derinliği: 40–45 cm
Komodin genişliği: 48–52 cm
Elbise dolabı yüksekliği: 180–220 cm
Elbise dolabı derinliği: 55–65 cm
Elbise dolabı genişliği: 80–350 cm
Şifoniyer yüksekliği: 85–105 cm
Şifoniyer derinliği: 40–50 cm
Şifoniyer genişliği: 75–110 cm
Mutfak tezgâh yüksekliği: 88–90–92 cm
Mutfak alt dolap derinliği: 60–62 cm
Mutfak üst dolap derinliği: 34–36 cm
Mutfak üst dolap yüksekliği: 60–90 cm
Kitaplık derinliği 30–36 cm
Kitaplık genişliği: 75–110 cm

1.4. Çiziminde dikkat edilecek hususlar
Grup mobilya tasarımı yaparken öncelikle bir karalama (eskiz) çalışması yapılması
temiz bir çizim ve zaman açısından önemlidir. Eskiz çalışması, çizim esnasında yapılacak
hataların giderilmesi ve tasarımda yapılacak değişikliklerin uygulanması sırasında resim
kâğıdında oluşabilecek deformasyonların önüne geçecektir. Eskiz çalışmasında resim
tamamlandıktan sonra asıl resim kâğıdına kopyasının çıkarılması oldukça kolay olacaktır.
Grup mobilya çizimi için temiz bir resim masasına ve teknik resim araç gereçlerine sahip
olmanız gerekmektedir. Eskiz çalışması mutlaka kurşun kalemle yapılmalıdır.
Çizim teknik resim kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Çizgi kalınlıkları, taramalar,
gölgelendirme, ölçülendirme ve renklendirme işlemleri aşama aşama uygulanmalıdır. Çizimi
yapılacak mobilyalar perspektif, net resim, kesit resimler ve detayların çizimiyle
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tamamlanmalıdır. Resimler mutlaka belirli bir ölçeğe bağlı olarak çizilmelidir. Ölçeksiz
çizilen resimler gerçeğe uygun olmayacaktır. Resmin ölçeği resim kâğıdında belirtilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Çizime başlamadan önce teknik
resim araç ve gereçlerini hazır
bulundurunuz.
 Elinizde bulunan eskiz kâğıdını yatay
olarak ortadan ikiye kesiniz.
 Kestiğiniz eskiz kâğıdını resim
masasına yatay olarak bağlayınız.
 Çizeceğiniz grup mobilyalarını
belirleyiniz.
 Mobilyaları çizeceğiniz ölçeği
belirleyiniz.
 Aşağıdaki işlemleri grubu oluşturan
her bir mobilya için ayrı ayrı
uygulayınız.
 Grubu oluşturan her bir mobilyanın
sırası ile ön görünüşünü, yan
görünüşünü ve üst görünüşünü
kurallara uygun olarak belirlediğiniz
ölçekle çiziniz.
 Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz.
 Görünüşleri uygun yüzey taraması ile
tarayınız.
 Tarama işleminden sonra
ölçülendirme kuralarına uygun olarak
net resmi ölçülendiriniz.
 Her mobilyanın net resmi altında
uygun bir boşluğa mobilyanın ismini
yazınız.
 Yukarıdaki işlemleri diğer
mobilyalar içinde uygulayınız.
 Tüm grup elemanlarının net resmi
tamamlandıktan sonra kesit çizimine
geçebilirsiniz.

 Her grubu ayrı bir eskiz kağıdına çiziniz.
 Eskiz çalışması karalama çalışması
mahiyetindedir.
 Eskiz üzerinde resim tamamlandıktan sonra
asıl çizim olan aydınger kâğıdına çini
mürekkebi ile bu resim kopyalanır.
 Standart eskiz kağıdı 105x70 ebatlarındadır.
Ortadan kestiğinizde 35x105 ebatlarında
olacaktır.
 Tek mobilyaların net resim çiziminde genel
olarak 1/10 ölçeği uygun bir ölçektir. Eğer
cephe çizimi yapılacaksa daha farklı
ölçekler kullanılabilir.
 Net resimlerde görünmeyen çevre ve
kenarlara fazla yer verilmemelidir. Bu
ayrıntıları kesit resimlerinde göstermek daha
uygun olacaktır. Böylece göze hoş gelen
gerçekçi görünüşler elde edilebilir. (Şekil
1.5 ve şekil 2.28’i inceleyiniz)
 Çizgi kalınlıkları resmin görünümünü direkt
etkiler. Bu nedenle her çizgi kendi
grubundaki çizgilerle aynı kalınlıkta
olmalıdır. Örneğin tarama çizgilerinin tümü
aynı kalınlıkta olmalıdır. (Şekil 1.6)
 Ölçülendirme yapmadan önce ölçülendirme
kurallarını okuyunuz. Teknik resim
kitaplarından faydalanabilirsiniz.
 Tek mobilyalarda ölçülendirme resmin
güzel görünmesi ve karışmaması için üç
bölümden yapılır. (Ön görünüşün altı, yan
görünüşün altı, Ön görünüş ve yan
görünüşün arasında Şekil 1.9’u inceleyiniz).
Zorunlu durumlarda diğer kısımlarda da
ölçülendirme yapılabilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet
değerlendiriniz.

ile

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

cevaplandırarak

1.

Aşağıdakilerden hangisi Antre mobilyasının bir görevidir?
A) Oturma
B) Çalışma
C) Dinlenme
D) Ayakkabıları saklama

2.

Aşağıdaki mobilyalardan hangisi yatak odası grubunun bir elemanıdır?
A) Kanepe
B) Vitrin
C) Şifoniyer
D) Sehpa

3.

Aşağıdaki mobilyalardan hangisi salon grubunun bir elemanıdır?
A) Koltuk
B) Komodin
C) Vestiyer
D) Karyola

4.

Aşağıdaki mobilyalardan hangisi genç odası grubunun bir elemanı değildir?
A) Bilgisayar masası
B) Ranza
C) Sandalye
D) Vestiyer

5.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma odasının kullanım amaçlarından biri değildir?
A) Dinlenme
B) Ütü yapma
C) Çalışma
D) Ziyaretçi kabulü

6.

Aşağıdakilerden hangisi davlumbazın görevlerinden biridir?
A) Müzik çalma
B) Yemek pişirme
C) Yemek kokusunu alma
D) Bulaşık yıkama

7.

Aşağıdakilerden hangisi mutfağın görevlerinden biri değildir?
A) Yemek pişirme
B) Bulaşık yıkama
C) Yemek yeme
D) Eğlence
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8.

Banyo mobilyasında neden lake boya tercih edilir?
A) Çabuk kirlendiği için
B) Kir tutmadığı için
C) Nem’e karşı dayanıklı olduğu için
D) Karanlık bir mekân olduğu için

9.

Mobilya ölçülerinin insan bedenine uygunluğunu inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Ergonomi
B) Fizyoloji
C) Biyoloji
D) Psikoloji

10. Standart bir çalışma masası yüksekliği kaç cm’dir?
A) 66–70 cm
B) 70–74 cm
C) 74–78 cm
D) 78–82 cm
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz. Cevap anahtarı modülün
sonundadır.
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UYGULAMALI TEST
Genç Odası Mobilyalarının Net Resimlerini çiziniz ve bu çalışmayı aşağıdaki ölçme
kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti:Genç Odası Mobilyalarının Net Resimlerini Çizmek.
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Grubu oluşturan tüm mobilyaların net resmini çizdiniz mi?
2. Mobilya ölçülerini doğru olarak çizdiniz mi?
3. Çizgileri istenilen kalitede yaptınız mı?
4. Net resimleri ölçekli olarak çizdiniz mi?
5. Net resimlerde tarama işlemini hatasız olarak yaptınız mı?
6. Net resimleri ölçülendirme kurallarına uygun ölçülendirdiniz mi?
7. Net resimlerin isimlerini yazdınız mı?
8. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
9. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

41

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FALİYETİ-2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait net resimler
üzerinden, kesit yerlerini işaretleyebileceksiniz, belirlenen kesit yerlerine göre ölçekli kesit
resimlerini çizebileceksiniz. Çizdiğiniz kesit resimleri uygun malzeme taramaları ile
işaretleyebileceksiniz. Çizdiğiniz mobilyanın yapısına uygun kesit alma tekniğini belirleyip
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Evinizde ve yaşadığınız diğer çevrede kullandığınız ve gördüğünüz mobilyaları
inceleyiniz. Mobilyaların hangi malzemelerden imal edildiğini araştırınız. Mobilyada
kullanılan malzemelerin ölçüleri hakkında bilgi edininiz. Mobilyanın dışarıdan bakıldığında
görülmeyen kısımlarını inceleyiniz. Mobilyaya bağlı kapak, çekmece, kulp gibi elemanları
inceleyerek bu elemanların mobilya üzerine nasıl monte edildiğini araştırınız. Mobilyada
kullanılan vida, çıtçıt, ray, makara, çektirme gibi diğer yardımcı gereçleri ve bu gereçlerin
mobilyaya nasıl monte edildiğini araştırınız.

2.GRUP MOBİLYA KESİTLERİ
2.1. Uygulama Özellikleri
Kesit resmi teknik olarak bir işin yapım resmine denilir. Yani bir eşyanın belirli bir
yerinden kesildiği varsayılarak, eşyanın içerisinin incelenmesi olarak ta açıklayabiliriz.
Mobilya çiziminde kesitlerin önemli bir yeri vardır. Çünkü kesit resmi olmayan bir
mobilyayı diğer resimlerine bakarak üretmek imkânsızdır. Kesit resim bize mobilyanın hangi
malzemeden üretildiğini, hangi konstrüksiyon şeklinin uygulandığını, net resimde ve
perspektif resimlerde gösterilemeyen bölümler hakkında kesin bilgi verir.
Kesit resmi çizebilmek için cismin neresinden kesileceği belirtilmelidir. Bunun için
kesit resmi çizilecek cismin net resmine ihtiyacımız olacaktır. Kesit yerleri net resim
üzerinde noktalı kesik çizgi ile gösterilir. Bu çizgiye “Kesit Düzlemi Çizgisi” denilir. Cisim
kesildikten sonra çizilecek yön oklarla belirtmelidir. Kesit düzlemi bir isim ile isimlendirilir.
Bu isim kesit resmi altında belirtilir. Kesit resimleri belirli bir ölçekle çizilir. Yine kesit
ölçeği kesit resmi altında belirtilir.
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Kesit Düzlemi
Kesit Yönü

Kesit İsmi

Şekil 2.1. Kesit Yerinin Net Resim Üzerinde Gösterilmesi

Şekil 2.2.Kesitin Elde Edilişi
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Şekil 2.3. Elde Edilen Kesitin Çizilmesi

2.2. Malzeme Cinsine Göre Tarama Şekilleri
Tarama, çizimi yapılan cismin hangi maddeden imal edildiğini belirtmek için yapılır.
Kesit resimlerde tarama yapılırken sadece testerenin kestiği varsayılan yüzeyler taranır.
Tarama çizgileri sürekli ince çizgi sitiliyle çizilir. Tarama işlemi belirli şartlarda, kurallara
bağlı olarak ve malzemeye göre değişen ölçü ve açılarda çizilir. Aşağıda mobilyacılık
alanında kullanılan genel malzemelerin kesit tarama işaretleri gösterilmiştir.

Şekil 2.4. Ahşap Yüzey Taraması
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Şekil 2.5. Ahşap Makta Taraması

Şekil 2.6.Ahşap Elyaf Taraması

Şekil 2.7. Sunta Taraması

Şekil 2.8 Kaplama Elyaf işareti

Şekil 2.9. Kaplama Makta işareti

Şekil 2.10. Suntalam Taraması
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Şekil 2.11. Kontra Tabla Taraması

Şekil 2.12. Suni Kauçuk Taraması

Şekil 2.13. Tabii Kauçuk Taraması

Şekil 2.14. Tabii Kauçuk (Delikli)

Şekil 2.15. Mermer Taraması

Şekil 2.16. Plastik Taraması

Şekil 2.17. Kontrplak Taraması
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Şekil 2.18. Lif Levha Taraması (Duralit, MDF)

Şekil 2.19. Kesilmemiş Cam Taraması

Şekil 2.20. Kesilmiş Cam Taraması

2.3. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar
Kesit alınacak bölge cismin görünmeyen iç kısmıyla ilgili net bilgi verecek yerlerinde
yapılmalıdır. Eğer alınan kesit cismi yeteri kadar anlatmıyorsa bir resim üzerinden birden
çok kesit alınabilir. Kesit alma işleminde gerekiyorsa tüm kesit alma teknikleri uygulanabilir.
(Tam kesit, Yarım kesit, kısmi kesit, kademeli kesit gibi). Kesitler ölçekli olarak çizilmelidir.
Kesit çiziminde büyük boyutlu ve homojen parçalarda daraltma yapılabilir. (Şekil. 2.21).
Daraltma yapılan bölümlerde ölçü gerçek ölçüsünde verilir (Şekil 2.22). Daraltma yapılan
parça konik ya da eğimli ise gerçekteki eğim korunmalıdır (Şekil 2.23).
Kesit çizildikten sonra kesilen yüzeyler malzemenin cinsine göre uygun tarama işareti
ile taranmalıdır. Taranacak yüzey çok fazla ise parçanın başlarından bir kısım alan taranır.
Geriye kalan alan boş bırakılır (Şekil 2.24). Pim, perçin, bilye, vida, cıvata, çivi gibi
yardımcı gereçlerin kesitleri alınmaz. Bu tür elemanlar kesit düzlemine rastlasalar bile
kesilmemiş olarak kabul edilir ve bu tür yardımcı gereçlere tarama işlemi uygulanmaz. Kesit
resimleri çizerken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi ise kesilen kısımdan
sonra bakış yönüne göre geriye kalan kısımda, görülebilen kenarlar sürekli çizgi ile çizilerek
görünüşü çıkarılır. Bazen sadece kesilen yüzeylerin çizilmesi gibi yanlışlıklar yapılabiliyor.
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Aşağıda daha önceki öğrenme faaliyetinde net resimlerini çizdiğimiz grup
mobilyalarından yatak odası mobilyalarına ait kesit resimleri çizeceğiz. Net resimlerdeki
kesit isimlerine dikkat ediniz. İlgili ismi kesit resmi altında bulacaksınız.

Şekil 2.25. A-A Kesiti
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Şekil 2.26. B-B Kesiti

Şekil 2.27. C-C Kesiti
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Şekil 2.28. D-D Kesiti
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Şekil 2.29. E-E Kesiti
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
ÖNERİLER

İŞLEM BASAMAKLARI
















 Kesit yeri belirlenirken mobilyanın
Daha önceki öğrenme faaliyetinde net
içyapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi
resimlerini çizdiğimiz mobilyaların kesit
alınabilecek yerler tercih edilmelidir.
resimlerine burada devam edeceğiz.
 Tek mobilyalarda genellikle tam kesit
Aşağıdaki işlemleri grubu oluşturan her bir
veya kademeli kesit uygulanır. Ancak
mobilya için ayrı ayrı uygulayınız.
siz çizdiğiniz mobilyanın durumuna
Mobilyanın net resmini inceleyiniz.
uygun diğer kesit alma tekniklerini de
Uygulayacağınız kesit alma tekniğini
uygulayabilirsiniz. (Şekil 1.8’i
belirleyiniz.
inceleyiniz.)
Grubu oluşturan her bir mobilya üzerinden
 Bir resim levhasında kesit ismi bir
kesit alacağınız yerleri belirleyiniz
kere kullanılmalıdır. Aynı isme sahip
Kesit yönünü belirleyiniz
başka kesit veya detay resmi
Kesit ismini yazınız.
olmamalıdır. Kesit resimleri
Yukarıdaki işlemleri diğer mobilyalar içinde
genellikle net resimle aynı ölçekte
uygulayınız.
çizilir ancak bazı durumlarda farklı
Tüm grup elemanlarının net resmi üzerinde
ölçeklerde çizim yapmak gerekebilir.
kesit yerleri belirlendikten sonra kesit
Böyle durumlarda kesitin ölçeği, kesit
çizimine geçebilirsiniz.
altında belirtilir.
Kesit çiziminde ilk net resimden başlamak
 Kesit resimlerdeki asıl amaç
üzere sona doğru sıra ile kesitler çizilir.
mobilyanın görünmeyen içyapısı
Kesitler yine ölçekli olarak kesilen yere göre
hakkında üreticiye bilgi vermektir.
çizilir.
Bu nedenle kesitlerde net resimlerde
Kesit tamamlandıktan sonra uygun malzeme
görünmeyen raf, bölme, bağlantı vb.
tarama işlemi yapılır.
ayrıntılar gösterilir.
Kesitin altına kesit ismi yazılır.
 Kesitler kısmen taranır. Homojen
Bir kesit tamamlandığında diğer kesite
yapıdaki parçaların tamamen
geçilir.
taranmasına gerek yoktur. (Şekil
Tüm kesit çizimleri tamamlandıktan sonra
2.29)
detay çizimlerine başlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet
değerlendiriniz.

ile

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

cevaplandırarak

ÖLÇME SORULARI
Bilgi düzeyinizi belirlemeniz için aşağıda bir kısım doğru bir kısım yanlış cümleler
verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D, eğer yanlış ise parantezin içine Y harfi
koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Kesit çizimi mobilyanın içyapısı ile ilgili bilgi verir.
) Kesit resimlerine yapım resmi de denir.
) Kesitler sadece 1/1 ölçeğinde çizilir.
) Mobilyacılıkta sadece tam kesit kullanılır.
) Kademeli kesit görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde uygulanır.
) Kesit alınacak yer net resim üzerinde gösterilir.
) Kesitlerde mutlaka tarama işlemi yapılmalıdır.
) Kesitler resmi daha güzel göstermek için taranır.
) Kesitlerde daraltma işlemi yapılabilmektedir.
) Kesit resmi üzerinde detay alınacak yerler gösterilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz. Cevap anahtarı modülün
sonundadır.
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UYGULAMALI TEST
Genç Odası Mobilyalarının Kesit Resimlerini çiziniz ve bu çalışmayı aşağıdaki ölçme
kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Genç Odası Mobilyalarının Kesit Resimlerini Çizmek.
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Net resimler üzerinde hangi kesit alma tekniğini uygulayacağınızı
belirlediniz mi?
2. Grubu oluşturan tüm net resimler üzerinde kesit yerlerini işaretlediniz
mi?
3. Belirlediğiniz kesit düzlemlerinde kesit yönünü işaretlediniz mi?
4. Kesit düzlemlerini isimlendirdiniz mi?
5. Kesitleri çizeceğiniz ölçeği belirlediniz mi?
6. Kesitleri sırasıyla ve hatasız olarak çizdiniz mi?
7. Çizgi kalınlıklarını istenilen kalitede yaptınız mı?
8. Kesit resimlerinde uygun tarama işlemini hatasız olarak yaptınız mı?
9. Kesit resimlerinin isimlerini kesit resmi altında belirttiniz mi?
10. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
11. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait kesit resimler
üzerinde detay resmi çizilecek noktaları işaretleyebilecek ve işaretlediğiniz bu noktalara ait
detay resimleri ölçekli olarak çizebileceksiniz. Çizdiğiniz detay resimlerini uygun kesit
tarama işaretleriyle tarayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Önceki öğrenme faaliyetlerinde çizdiğimiz net resimleri ve bu net resimlere ait kesit
resimleri inceleyiniz. Evinizde ve çevrenizde gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. Bu
mobilyaların imalatında kullanılan malzemelere, uygulanan konstrüksiyon ve montaj
şekillerini araştırınız. Mobilyalarda kullanılan aksesuarları ve bu aksesuarların bağlantılarını
inceleyiniz.

3. GRUP MOBİLYADA DETAY
3.1. Çeşitleri
Tam veya yarım kesitlerin alınmadığı veya gerek duyulmadığı durumlarda parçanın
görünmesini istenilen bölümlerden bir kısmının koparılıp atıldığı kabul edilerek çizilen
görünüşlere detay denir.
KESİTLER:







Tam kesit
Yarım kesit
Kısmi (Bölgesel) kesit
Kademeli kesit
Döndürülmüş kesit
Olmak üzere beş gruba ayrılır.

3.2. Uygulama Özellikleri
Detay, kesit üzerinde gösterilen bir bölgenin 1/1 ölçeğinde ya da daha büyük bir
ölçekle çizilmesi olarak özetlenebilir. Detaylar özellikle mobilyada uygulanan
konstrüksiyon, aksesuar, yardımcı gereçler, birleştirme şekli gibi ayrıntıları göstermek için
çizilir. Detay resimlerde mobilyanın yapımında kullanılan malzeme ismi, ölçüsü, vida boyu,
kaplama yönü, yapılan üst yüzey işlemleri gibi ayrıntılara yer verilir. Özellikle küçük
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ölçeklerde çizilen kesit resimler mobilya hakkında kesin bilgiler vermezler. Böyle
durumlarda detay resimlere ihtiyaç duyulur. (Şekil 3.1)
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3.3. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar
Detay resmi çizilecek bölüm kesit resim üzerinde işaretlenir ve bir isimle
isimlendirilir. Bu isim detay resmi altında belirtilir. Detay resimler genellikle 1/1 ölçeğinde
ya da daha büyük bir ölçekle çizilir. Detayın çizildiği ölçek detay resmi altında belirtilir.
Detay resmi çizildikten sonra kesilen yüzeyler malzemenin cinsine göre uygun tarama işareti
ile taranmalıdır. Taranacak yüzey çok fazla ise parçanın başlarından bir kısım alan taranır.
Geriye kalan alan boş bırakılır (Şekil 3.2). Detay resimlerde uygulanan konstrüksiyon, kapak
ve çekmecelerin çalışma şekli, modüllerin bağlantısı, montaj şekli, mobilyada kullanılan
vida, menteşe, kulp gibi ayrıntıları gösterilmelidir.

Şekil 3.1. Detay resim örneği

Aşağıda daha önceki öğrenme faaliyetinde net resimlerini ve kesit resimlerini
çizdiğimiz grup mobilyalarından, yatak odası mobilyalarına ait kesit resimler üzerinde
işaretlediğimiz detay resimlerini çizeceğiz. Kesit resimler resimlerdeki detay isimlerine
dikkat ediniz. İlgili ismi detay resmi altında bulacaksınız.
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Şekil 3.2. L-Detayı
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Şekil 3.3. M-Detayı
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Şekil 3.4. N-Detayı
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Şekil 3.5. O-Detayı

61

Şekil 3.6. P-Detayı
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Şekil 3.7. R-Detayı

63

Şekil 3.8. S-Detayı

64

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Daha önceki öğrenme faaliyetlerinde net
resimlerini ve kesit resimlerini çizdiğimiz
mobilyaların detay resimlerine burada
devam edeceğiz.
 Aşağıdaki işlemleri her bir kesit resmi için
ayrı ayrı uygulayınız.
 Mobilyanın net resmini ve kesit resmini
inceleyiniz.
 Kesit resmi üzerinden detay alacağınız
yerleri belirleyiniz
 Detay ismini yazınız.
 Yukarıdaki işlemleri diğer kesitler içinde
uygulayınız.
 Tüm kesit resimleri üzerinde detay yerleri
belirlendikten sonra detay çizimine
geçebilirsiniz.
 Detay çiziminde ilk kesit resminden
başlamak üzere sona doğru sıra ile detay
resimler çizilir.
 Detaylar ölçekli olarak detay alınan yere
göre çizilir.
 Detay resmi tamamlandıktan sonra uygun
tarama ve işaretleme işlemleri yapılır.
 Detayın altına detay ismi yazılır.
 Bir detay çizimi tamamlandığında diğer
detaya geçilir.
 Tüm detay çizimleri tamamlandıktan sonra
resmin kopyasını aydınger kâğıdına
çıkarabilirsiniz.

 Detay yeri belirlenirken mobilyanın
yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi
alınabilecek yerler tercih edilmelidir.
(Şekil 2.27’ü inceleyiniz)
 Kesit resimlerdeki asıl amaç
mobilyanın üretiminde kullanılan
malzemeler hakkında üreticiye bilgi
vermektir. Bu nedenle detay resimlerde
malzeme ismi, malzeme kalınlığı,
uygulanan konstrüksiyon, yardımcı
elemanların bağlantı şekilleri gibi
bilgilere yer verilir.(Şekil 3.1’i
inceleyiniz.)
 Bir resim levhasında detay ismi bir
kere kullanılmalıdır. Aynı isme sahip
başka detay veya kesit resmi
olmamalıdır. (A-Detayı, B-Detayı gibi)
 Detay resimleri genellikle 1/1
ölçeğinde çizilir ancak bazı durumlarda
farklı ölçeklerde çizim yapmak
gerekebilir. Böyle durumlarda detayın
ölçeği, detay resmi altında belirtilir.
 Detay resimlerde homojen yapıdaki
büyük parçalarda daraltma yapılabilir.
(Şekil 2.21)
 Detay resimler kısmen taranır.
Homojen yapıdaki parçaların tamamen
taranmasına gerek yoktur. (Şekil 3.4)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet
değerlendiriniz.

ile

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

cevaplandırarak

ÖLÇME SORULARI
Bilgi düzeyinizi belirlemeniz için aşağıda bir kısım doğru bir kısım yanlış cümleler
verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D, eğer yanlış ise parantezin içine Y harfi
koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Detay resmi mobilyada kullanılan ağacın kalitesi hakkında bilgi verir.
) Detay alınacak yerler kesit resimleri üzerinde işaretlenir.
) Detaylar sadece 1/1 ölçeğinde çizilir.
) Detay resminde tarama yapılmaz.
) Her detay resmi bir isimle isimlendirilir.
) Detay resminde daraltma işlemi yapılabilmektedir.
) Detay resimlerinin tüm yüzeyinin taranması zorunludur.
) Detaylar resminde sadece uygulanan konstrüksiyon gösterilir.
) Detay resimleri ağacın renginde boyanır.
) Detay resimleri doğru yorumlayabilmek için teknik resim bilgisine ihtiyaç vardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz. Cevap anahtarı modülün
sonundadır.
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UYGULAMALI TEST
Genç Odası Mobilyalarının Detay Resimlerini çiziniz ve bu çalışmayı aşağıdaki ölçme
kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Genç Odası Mobilyalarının Detay Resimlerini Çizmek.
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Grubu oluşturan tüm mobilyaların kesit resimleri üzerinde detay
alınacak yerlerini işaretlediniz mi?
2. Kesit resimleri üzerinde işaretlediğiniz detay yerlerini isimlendirdiniz
mi?
3. Detay resimleri çizeceğiniz ölçeği belirlediniz mi?
4. Detay resimlerini sırasıyla ve hatasız olarak çizdiniz mi?
5. Çizgi kalınlıklarını istenilen kalitede yaptınız mı?
6. Detay resimlerinde uygun tarama işlemini hatasız olarak yaptınız mı?
7. Detay resimlerinin isimlerini detay resmi altında belirttiniz mi?
8. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
9. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME FALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait köşe
perspektifi ve merkezi konik perspektifleri çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Daha önce çizdiğiniz perspektif resimleri inceleyiniz. Evinizde ve yaşadığınız diğer
çevrede kullandığınız ve gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. Paralel perspektif ve konik
perspektif metoduyla çizilmiş mobilya ve mekân tasarımlarını internet veya resim
kitaplarından bularak inceleyiniz. Bu çizimleri birbirleriyle kıyaslayınız.

4. GRUP MOBİLYA KONİK PERSPEKTİF
ÇİZİMİ
Uygulama Özellikleri
Konik perspektif cismin fotoğrafik görüntüsünü yakalamak için çizilen bir perspektif
çeşididir. Konik perspektif sayesinde bir odada bulunan tüm objeler tek bir resim üzerinde
gösterilebileceği gibi tek bir mobilyanın da resmi çizilebilir. Konik perspektifle çizilen
resimler paralel perspektifle çizilen resimlere kıyasla daha gerçekçi bir görünüm
oluşturacaktır.
Paralel perspektifin aksine konik perspektifte cismin derinlemesine uzanan köşeleri
birbirlerine paralel değildir. Cisim gözden uzaklaştıkça küçülür. Bu durum gerçekte de
böyledir. Bir yol üzerinde durduğumuzu ve ileriye doğru baktığımızı varsayarsak yolun
uzaklaştıkça küçüldüğünü ve en sonunda bir nokta gibi olduğunu görürüz. Hâlbuki yol
gerçekte daralmamaktadır. (Resim 4.1) Konik perspektif verdiğimiz bu örnekteki gibi çizilir.

Resim 4.1. Yolun daralması
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Başlıca iki çeşit konik perspektif vardır:



Merkezi konik perspektif (Şekil 4.1)
Köşe perspektifi (Şekil 4.2)

Merkezi konik perspektif tek firarlı perspektif diye de bilinir. Köşe perspektifi iki ya
da üç firarlı olabilir. İç mekân tasarımlarında genellikle merkezi konik perspektif kullanılır.
Böylece mobilyaların odadaki gerçek görünüşleri elde edilir. Tek mobilya çizimlerinde ise
paralel perspektif yöntemleri tercih edilir.

Şekil 4.1. Merkezi Konik Perspektif
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Şekil 4.2. Köşe Perspektifi

Konik perspektif çiziminde kullanılan terimler







Cisim: Görüş alanındaki tüm nesneleri ifade eder.
Resim Düzlemi (RD): Yer düzlemine dik durduğu ve saydam olduğu
varsayılan levhadır. Merkezi konik perspektif ve köşe perspektiflerinde yer
düzlemine diktir. Resim düzlemi cisimle göz noktası arasında ya da cismin
arkasında olabilir. Resim düzleminin yeri perspektifin büyüklüğünü etkiler.
Cisim resim düzleminin gerisindeyse perspektif küçülür. Önündeyse perspektif
büyür.
Yer Düzlemi (YD): Cismin üzerinde durduğu varsayılan düzlemdir.
Yer Doğrusu (YD): Resim düzleminin yer düzlemi ile kesiştiği noktadan geçen
çizgidir.
Ufuk Doğrusu (UD): Yüksekliği, yer doğrusundan cisme bakan kişinin göz
yüksekliği kadar olan çizgidir.
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Göz Noktası (GN): Cisme bakan kişinin gözünü temsil eden noktadır. Bu nokta
resim düzlemi önünde ve yerden yüksekte olur. Yerden yüksekliği ve
bulunduğu nokta cismin görümünü etkiler.
Firar Noktası (F): Cisimlerin gözden uzaklaşarak giden kenarlarının ufuk
doğrusu üzerinde kesiştikleri noktadır.
Durak Noktası (DN): Göz noktasının yer düzlemindeki iz düşümüdür. Cisme
bakan kişinin durduğu noktayı temsil eder. Genel olarak durak noktasının resim
düzlemine olan uzaklığı, cismin resim düzlemindeki iz düşümü genişliğinin 1–
1,5–2–2,5–3 Katı kadar olabilir. Genelde bu mesafe 2 katı olarak alınır.
Esas Işın (EI): Göz noktasından cismin kenarlarına paralel olarak uzatılan ve
ufuk doğrusu ile kesişerek firar noktasının yerini belirleyen yardımcı doğrudur.
Ölçü Doğrusu (H-ÖD): Perspektifi oluşturabilmek için yükseklik ölçülerinin
alındığı doğrudur.
Görüş Açısı (GA): Cismin en geniş boyutları ile göz noktasını birleştiren
ışınlar arasında kalan açıdır. 28 0–32 0 Arasında değişebilir. En fazla 40 0
olmalıdır. Bu açılar dışında çizilen perspektiflerde görünüm bozuk olacaktır.
Işın (I): Durak noktasından cismin köşe noktalarına gönderilen ve bu noktaları
resim düzlemine taşıyan yardımcı çizgilerdir.
Profil Düzlemi (PD): Gerekli durumlarda cismin yan görünüşünün çizilmesine
yarayan ve yer düzlemine dik duran düzlemdir.

Şekil 4.3. Konik Perspektifin oluşumu

Konik perspektif çiziminde öncelikle hangi perspektifin uygulanacağına karar
verilmelidir. Mekân tasarımlarında tek firarlı perspektif (Merkezi konik perspektif) tercih
edilmelidir. Tek mobilya çizimlerinde paralel perspektif ya da köşe perspektifi tercih
edilebilir. Konik perspektifte görüntüyü, cismin resim düzlemine olan açısı, durak noktasının
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resim düzlemine olan uzaklığı, göz yüksekliği ve resim düzleminin konumu etkiler. İyi bir
görünüm elde edebilmek için bu etkenleri doğru kullanmak gerekmektedir. Perspektif çizimi
için öncelikle cismin ölçekli net resmine sahip olmamız gerekmektedir.

4.1.1. Cismin yerleştirilmesi:
Perspektifi çizilecek cismin veya şeklin önemli olan yüzeyi, yani ön görünüşü resim
düzlemine 150–300–450 arasında değişen bir açıda yerleştirilerek yüzeyin daha iyi görünmesi
sağlanır. Çizim kolaylığı düşünülerek 30 0 veya 45 0 derece tercih edilebilir. (Şekil 4.4)

Şekil 4.4. Köşe Perspektifte üst görünüşün yerleştirilmesi

4.1.2. Durak Noktasının Yerinin Belirlenmesi:
Durak noktası perspektifte güzel bir görüntü elde etmede önemli rol oynar. Bakış
noktasının cisme olan uzaklığı ve yer düzlemine olan yüksekliği perspektifin görünümünü
etkileyen faktörlerdir. Cismi içine alan görüş açısı 280–300 olmalıdır. Özel durumlarda bu açı
400 kadar çıkabilir. Genel olarak durak noktasının resim düzlemine olan uzaklığı cismin
resim düzlemindeki iz düşümü genişliğinin 1–1,5–2–2,5–3 katı kadar uzaklıktadır.
Çoğunlukla bu mesafe 2 kat olarak belirlenir. (Şekil 4.5, Şekil 4.6 Şekil 4.7 Şekil 4.8)
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Şekil 4.5. Köşe Perspektifte Durak noktasının yerinin belirlenmesi

Şekil 4.6. Köşe Perspektifte Durak noktasının yerinin perspektife etkisi
(Durak noktası mesafesi 1-A kadar)
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Şekil 4.7. Köşe Perspektifte Durak noktasının yerinin perspektife etkisi
(Durak noktası mesafesi 2-A kadar)

Şekil 4.8. Köşe Perspektifte Durak noktasının yerinin perspektife etkisi
(Durak noktası mesafesi 3-A kadar)
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4.1.3. Resim Düzleminin Yeri
Resim düzleminin yeri perspektifin büyüklüğünü etkiler. Resim düzlemi cismin
önünde, ortasında veya gerisinde bulunabilir. Cisim resim düzleminin gerisindeyse
perspektif küçülür. Cisim resim düzleminin önündeyse perspektif büyür. Çizim kolaylığı
bakımından resim düzleminin tek görünüşlerde cismin ön köşesine, mekân çizimlerinde ise
cismin arka köşesine çakışık olarak çizilmesinde fayda vardır. (Şekil 4.9 Şekil 4.10Şekil
4.11)

Şekil 4.9. Köşe Perspektifte Resim Düzleminin yerinin perspektife etkisi
(cisim resim düzleminin gerisinde)

Şekil 4.10. Köşe Perspektifte Resim Düzleminin yerinin perspektife etkisi
(cisim resim düzlemine çakışık)
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Şekil 4.12. Köşe Perspektifte Resim Düzlemi yerinin perspektife etkisi
(cisim resim düzleminin önünde)

4.1.4. Göz Noktasının Yeri
Göz noktasının yeri perspektifin duruş açısını belirler. Bu durum masaya bir çocuğun
bakması veya bir yetişkinin bakması olarak düşünülebilir. Göz hizası cismin görünümünde
büyük rol oynar. Göz hizasının yer düzleminden yüksekliği normal durumlarda 160 cm
olarak alınır. Bu ölçü gerçekte normal bir insanın göz yüksekliğinden alınmıştır. (Şekil 4.12,
Şekil 4.13, Şekil 4.14)

Şekil 4.12. Köşe Perspektifte Göz Noktasının yerinin perspektife etkisi
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Şekil 4.13. Köşe Perspektifte Göz Noktasının yerinin perspektife etkisi

Şekil 4.14. Köşe Perspektifte Göz Noktasının yerinin perspektife etkisi
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4.1.5. Köşe perspektifi çizim aşamaları:
1.

İlk olarak resim düzlemi (RD) çizilir. Daha sonra cismin ölçekli üst görünüşü resim
düzlemine bir kenarı 300 diğer kenarı 600 olacak şekilde çizilir. Resim düzlemi tek
cisimlerde ön köşeye, mekân çizimlerinde arka köşeye çakışık olarak çizilirse
yükseklik ölçülerini alma konusunda kolaylık sağlar. (Şekil 4.15)

Şekil 4.15. cismin üst görünüşünün çizilmesi

2.

Durak noktası (DN) tek mobilya çizimlerinde kısa kenardan indirilen dik doğru
üzerinde cismin yüzeyinin 2 katı mesafede alınarak bulunur (Şekil 4.16).

A

2xA

Şekil 4.16. Durak noktasının yerinin Belirlenmesi
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3.

Yer Doğrusu (YD) cismin üst görünüşünün altında veya üstünde uygun bir boşluğa
çizilir (Şekil 4.17).

Şekil 4.17. Yer düzleminin çizilmesi

4.

Yer doğrusundan göz yüksekliği kadar mesafede Ufuk Doğrusu (UD) çizilir. Bu ölçü
gerçekte 160 cm olarak alınır. (Şekil 4.18).

Şekil 4.18. Ufuk Doğrusunun çizilmesi
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5.

Durak noktasından cismin kenarlarına paralel doğrular çizilir. Bu doğruların resim
düzlemini kesmesi sağlanır (Şekil 4.19).

Şekil 4.19. Paralel Doğruların çizilmesi

6.

Resim düzlemi üzerinde bulunan noktalardan ufuk doğrusunu kesecek şekilde dik
doğrular çizilir. Bu çizgilerin ufuk doğrusunu kestiği noktalara Firar (kaçış) noktaları
denir. Soldaki sol firar F1, sağdaki sağ firar F2 olarak isimlendirilir. (Şekil 4.20).

Şekil 4.20. Firar noktalarının bulunması
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7.

Cismin yükseklik ölçülerini alabilmek için cismin yan görünüşü yer düzlemi üzerinde
bir kenara çizilir (Şekil 4.21).

Şekil 4.21. Yükseklik (kot) ölçüleri için yan görünüşün çizilmesi

8.

Durak noktasından üst görünüşteki köşelere ışınlar gönderilir (Şekil 4.22).

Şekil 4.22. Durak noktasından cisme yardımcı ışınlar gönderilmesi
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9.

Gönderilen ışınların resim düzlemini kestiği noktalardan, yer düzlemine dik doğrular
çizilir (Şekil 4.23).

Şekil 4.23. Resim düzlemini kesen ışınların yer düzlemine taşınması

10.

Cismin yüksekliğini belirlemek için, çizilen yan görünüşten ölçüler taşıma çizgileriyle
alınır. Alınan taşıma çizgileri cismin resim düzlemine değen köşesinden indirilen
çizgiyle kesiştirilir (Şekil 4.24).

Şekil 4.24. Ölçülerin taşıma çizgileriyle taşınması
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11.

Ölçü çizgilerinin cismin köşesinden indirilen çizgiyle kesiştiği noktalar firar
noktalarıyla birleştirilir (Şekil 4.25).

Şekil 4.25. Belirlenen noktaların firar noktaları ile birleştirilmesi

12.

Bu noktadan sonra resim düzleminden dik olarak indirilen çizgilerle firar noktalarına
gönderilen çizgiler yan görünüş ve üst görünüş dikkate alınarak uygun şekilde
birleştirilerek perspektif oluşturulmaya başlanır. (Şekil 4.26).

Şekil 4.26. Perspektifin oluşturulması
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13.

Oluşturulan görünüşte yeni ortaya çıkan ve firar noktalarıyla birleştirilmeyen
köşelerde firar noktalarına taşınır (Şekil 4.27).

Şekil 4.27. Perspektifin yeni ortaya çıkan köşelerinin firar noktasıyla birleştirilmesi

14.

Bu kez perspektifin diğer yüzeyi yine aynı metotla oluşturularak perspektif
tamamlanır. (Şekil 4.28, Şekil 4.29).

Şekil 4.28. Perspektifin diğer yüzeyinin oluşturulması
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Şekil 4.28. Perspektifin tamamlanmış hali

15.

İstenirse perspektifteki tüm yardımcı çizgiler silinerek perspektif tamamlanır (Şekil
4.30).

Şekil 4.30. Tamamlanmış Perspektif

85

4.1.6. Merkezi perspektif çizim aşamaları:
1. Resim düzlemi çizilir. Resim düzlemine çakışık olarak odanın ölçekli üst görünüşü
çizilir. Eğer odada pencere, kapı gibi girintiler varsa odanın üst görünüşü duvar kalınlığı
ile beraber çizilir. (Şekil 4.31).

Şekil 4.31. Resim düzlemi ve üst görünüşün yerleştirilmesi
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2.

Yerleşim planının altında ya da üstünde uygun bir mesafede yer düzlemi çizilir. Daha
sonra ufuk doğrusu çizilir. Ufuk doğrusu yer düzleminden 160 cm mesafede çizilir.
Durak noktasının yeri belirlenir. Resim düzlemine dik olarak yerleşim planının
ortasından geçen esas ışın çizilir. Esas ışın durak noktasından başlar ve ufuk doğrusunu
keser. Esas ışının yeri perspektifin görünümünde önemli rol oynar. Esas ışın görünüşün
ortasında olursa sağ ve soldaki duvarlar eşit ölçü ve açıda oluşur. Eğer esas ışın bir
duvara doğru yaklaştırılırsa, perspektifte yaklaştırıldığı duvar küçülür, karşıda kalan
duvar daha geniş bir yüzey olarak görünür. Ufuk doğrusunun esas ışınla kesiştiği
noktaya göz noktası adı verilir ve Göz noktası olarak işaretlenir.(Şekil 4.32).

Şekil 4.32. Esas ışın, yer düzlemi ve durak noktasının çizilmesi
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3. Durak noktasından üst görünüşteki iç duvarların köşelerine ışınlar gönderilir. Işınların
resim düzlemini kestiği noktalar yer düzlemine dik olarak taşınır (Şekil 4.33).

Şekil 4.33. Durak noktasından ışınlar gönderilmesi
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4. Yer düzleminden oda yüksekliği alınarak odanın sınırları çizilir. (Şekil 4.34).

Şekil 4.34. Oda yüksekliği belirlenerek oda sınırlarının çizilmesi
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5. İç duvarlar ve karşı duvarı çizebilmek için odanın köşeleri ile göz noktası yardımcı
doğrularla birleştirilir. Göz noktasına gelen çizgilerin resim düzleminden gelen yardımcı
çizgilerle birleştiği noktaya kadar olan kısımlar odamızın duvarlarını oluşturmaktadır
(Şekil 4.35).

Şekil 4.35. Duvarların oluşturulması
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6. Sıra mobilyaların perspektiflerine geldi. Aynı metotlar izlenerek mobilyalarda
oluşturulur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mobilyaların yüksekliği alınırken yan
görünüşlerinin yer düzlemi üzerine çizilmesi ve yükseklik ölçülerinin buradan
alınmasıdır. Yan görünüş yer düzlemi üzerinde üst görünüşten dik çıkılan doğruların
kesiştiği yerde çizilir. (Şekil 4.36 – Şekil 4.37).

Şekil 4.36. Kitaplığın oluşturulması
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Şekil 4.37. Kitaplığın yan görünüşten göz noktasına taşınması
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7. Göz noktasına taşınan çizgilerle resim düzleminden gönderilen yardımcı çizgilerin
kesiştiği noktalara uygun bir şekilde birleştirilerek perspektif oluşturulur. (Şekil 4.38, Şekil 4.39).

Şekil 4.38. Kitaplığa ait perspektifin oluşturulması

93

Şekil 4.39. Kitaplığa ait perspektifin tamamlanması
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8. Aynı işlemler diğer mobilyalar içinde yapılarak perspektif tamamlanır (Şekil 4.40, Şekil
4.41, Şekil 4.42).

Şekil 4.40. TV sehpası ölçü ve taşıma çizgileri
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Şekil 4.41. TV sehpasının tamamlanması

Şekil 4.42. Orta sehpasının ölçü ve taşıma çizgileri
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9. Son olarak yardımcı çizgiler silinerek resim tamamlanır (4.43).

Şekil 4.43. Perspektifin tamamlanmış hali

4.2. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar
Konik perspektif diğer perspektif türlerine göre çok daha fazla dikkat isteyen bir
uygulamadır. Elbette ki sonuçta elde edilen görüntüde verilen emeğe değmektedir. Bu
perspektif türünde çalışılırken kullandığımız her yardımcı çizgi görüntüyü etkileyecektir. En
güzel görünümü elde edebilmek için cismin resim düzlemine göre yeri, cismin duruş açısı,
durak noktasının mesafesi, Durak noktasının resme göre hizası, ufuk çizgisinin yüksekliği
gibi etkenleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Tüm taşıma çizgileri ince uçlu resim kalemleriyle çizilmelidir. Resim tamamlandıktan
sonra koyulaştırma tarama ve renklendirme işlemleri yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Değerli öğrenciler bu faaliyetimizde bir
mobilyanın aşama aşama köşe perspektifini
çizeceğiz.
 Resim kâğıdınızı resim masasına
bağlayınız.
 Resim düzlemini çiziniz
 Mobilyanın ölçekli üst görünüşü resim
düzlemine bir kenarı 300 diğer kenarı 600
olacak şekilde çiziniz.
 Durak noktasını belirleyiniz.
 Yer doğrusunu çiziniz
 Ufuk doğrusunu çiziniz.
 Durak noktasından üst görünüşe değecek
şekilde esas ışın doğrusunu çiziniz.
 Firar noktalarını bularak isimlendirin
 Mobilyanın yan veya ön görünüşünü
ölçekli olarak yer düzleminde bir kenara
çiziniz.
 Üst görünüşün her bir köşesini taşıma
çizgileriyle durak noktası ile birleştiriniz.
 Taşıma çizgilerinin Resim düzlemini
kestiği noktaları dik olarak yer düzlemine
kadar indiriniz.
 Ölçü için çizdiğiniz görünüşteki köşeleri,
üst görünüşün resim düzlemine değen
köşesinden indirilen yardımcı çizgiye kadar
taşıyınız.
 Ölçü çizgilerinin üst görünüşün köşesinden
indirilen çizgiyle kesiştiği noktaları firar
noktalarıyla birleştiriniz.
 Mobilyanın ön, yan ve üst görünüşüne
dikkat ederek perspektifi oluşturunuz.
 Perspektifi oluşturma sırasında ortaya çıkan
ve firar noktaları ile birleşmeyen köşelerde
firar noktalarına taşınır.
 Tüm perspektif tamamlandıktan sonra
oluşan perspektifin görünüşlerini çıkararak
doğruluğunu kontrol ediniz.
 Kontrol işleminden sonra perspektif
koyulaştırılarak çizim tamamlanır.

 Köşe Perspektifi çizimine başlamadan
önce “Grup Mobilya Konik Perspektif
Çizimi” konusunu en baştan dikkatli
bir şekilde okuyarak anlamaya
çalışınız.
 Konik perspektif çizimi için
kullanacağınız kağıdın büyük bir kağıt
olmasına özen gösteriniz.
 Cismin üst görünüşü 30 0 – 60 0
açılarda sığabilecek şekilde üstten
boşluk bırakarak resim düzlemini
çizmelisiniz.
 Çizim kolaylığı bakımından
mobilyanın üst görünüşünü resim
düzlemine bir köşesi çakışık olacak
şekilde çiziniz.(Şekil 4.15)
 Durak noktası mesafesini üst
görünüşün resim düzlemindeki izinin
1–5, 2 katı kadar mesafede alınız.
(Şekil 4.16)
 Taşıma çizgilerinin çok ince olmasına
dikkat ediniz.
 Çizim karmaşasını önlemek için
ilerleyen çizimlerinizde taşıma
çizgilerini belirli yerlerden
işaretleyerek yapmaya çalışınız.
 Takıldığınız yerlerde konu
anlatımındaki çizim aşamalarından
faydalanınız.
 Çizimi tamamlayınca mobilyanın
görünüşlerini çıkararak doğruluğunu
kontrol ediniz.
 Perspektif oluşturulduktan sonra
koyulaştırma işlemi yaparak çizimi
tamamlayınız.
 En son çizdiğiniz perspektifi yardımcı
çizgiler olmadan başka bir kâğıda
kopyalayarak temiz görünümü elde
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet
değerlendiriniz.

ile

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

cevaplandırarak

ÖLÇME SORULARI
Bilgi düzeyinizi belirlemeniz için aşağıda bir kısım doğru bir kısım yanlış cümleler
verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D, eğer yanlış ise parantezin içine Y harfi
koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Konik perspektif ve paralel perspektif aynı metotlarla çizilir.
( ) Konik perspektifle çizilen resimler daha gerçekçi görünür.
( ) Köşe perspektifi bir konik perspektif metodudur.
( ) Köşe perspektifi tek firarlı bir perspektiftir.
( ) Konik perspektif çiziminde cismin üst görünüşünden yararlanılır.
( ) Konik perspektifte üst görünüşün resim düzlemine çakışık olarak çizilmesi çizim
kolaylığı sağlar
( ) Konik perspektifte üst görünüşün resim düzlemine göre 300 olarak yerleştirilmesi
çizim kolaylığı sağlar.
( ) Yer düzlemi cismin üzerinde durduğu varsayılan düzlemdir
( ) Durak noktası perspektifte güzel bir görüntü elde etmede önemli rol oynar.
( ) Resim düzleminin yeri perspektifin büyüklüğünü etkiler.
( ) Göz hizasının yer düzleminden yüksekliği normal durumlarda 160 cm olarak
hesaplanır.
( ) Göz noktasının yerden yüksekliği ve bulunduğu nokta cismin görümünü etkiler.
( ) Cisimlerin gözden uzaklaşarak giden kenarlarının ufuk doğrusu üzerinde
kesiştikleri noktalara firar noktaları denilir.
( ) Durak noktasının yeri, cismin resim düzlemi üzerindeki iz düşümü genişliğinin
1,5–2 katı kadar mesafede belirlenir.
( ) Mekân tasarımlarında merkezi konik perspektif daha gerçekçi bir görünüm ve
geniş bir görüş alanı sağlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
Cevap anahtarı modülün sonundadır.
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UYGULAMALI TEST–1
Genç Odası Mobilyalarının Köşe perspektiflerini çiziniz ve bu çalışmayı aşağıdaki
ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Genç Odası Mobilyalarının Köşe Perspektiflerini Çizmek.
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri
1. Resim düzlemini çizdiniz mi?
2. Mobilyanın üst görünüşünü hatasız olarak çizdiniz mi?
3. Durak noktasının yerini belirlediniz mi?
4. Yer doğrusunu uygun şekilde çizdiniz mi?
5. Ufuk doğrusunu göz yüksekliği kadar mesafede çizdiniz mi?
6. Firar noktalarını bulmak için durak noktasından resim düzlemine ışınlar
gönderdiniz mi?
7. Firar noktalarını bulup isimlendirdiniz mi?
8. Ölçü için cismin görünüşünü resim düzlemi üzerine çizdiniz mi?
9. Üst görünüşteki tüm köşeleri durak noktasına taşıdınız mı?
10. Taşıma çizgilerinin resim düzlemini kestiği noktaları yer düzlemine
taşıdınız mı?
11. Mobilya ölçülerini ölçü çizgisine taşıdınız mı?
12. Ölçü çizgisi üzerindeki noktaları firar noktaları ile birleştirdiniz mi?
13. Mobilyanın görünüşlerine uygun olarak perspektifi hatasız olarak
oluşturdunuz mu?
14. Perspektifi koyulaştırdınız mı?
15. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
16. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
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Evet

Hayır

UYGULAMALI TEST–2
Genç Odası Mobilyasının Merkezi konik perspektifini çiziniz ve bu çalışmayı
aşağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Genç Odası Mobilyalarının Köşe Perspektiflerini Çizmek.
Açıklama:Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri
1. Resim düzlemini çizdiniz mi?
2. Odanın üst görünüşünü (yerleşim planı) hatasız olarak çizdiniz mi?
3. Yer düzlemini uygun şekilde çizdiniz mi?
4. Ufuk doğrusunu göz yüksekliği kadar mesafede çizdiniz mi?
5. Durak noktasının yerini belirlediniz mi?
6. Esas ışını çizdiniz mi?
7. Göz noktasının yerini belirlediniz mi?
8. Durak noktasından odanın köşelerine ışınlar gönderdiniz mi?
9. Taşıma çizgilerinin resim düzlemini kestiği noktaları yer düzlemine
taşıdınız mı?
10. Oda yüksekliği alarak duvarları oluşturdunuz mu?
11. Üst görünüşteki mobilyaların köşe noktalarını durak noktasına taşıdınız
mı?
12. Işınların resim düzlemini kestiği noktaları yer düzlemine taşıdınız mı?
13. Mobilyaların uygun görünüşlerini yer düzlemi üzerine çizdiniz mi?
14. Mobilyanın görünüş resmindeki köşeleri göz noktasına taşıdınız mı?
15. Mobilyanın görünüşlerine uygun olarak yer düzleminden gelen ışınlarla
görünüşten gönderilen ışınların kesiştiği noktada perspektifleri hatasız
olarak oluşturdunuz mu?
16. Perspektifi koyulaştırdınız mı?
17. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
18. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
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Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FALİYETİ–5
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait net resimleri
ve perspektif resimleri renklendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ana renk ve ara renkleri araştırınız. Renk çemberini inceleyerek hangi ana renklerden
diğer renklerin meydana geldiğini inceleyiniz. Evinizde ve yaşadığınız diğer çevrede
kullandığınız ve gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. Mobilyaların renklerine dikkat edin.
Resimlerde bu renkleri nasıl uygulayabileceğinizi düşünün.

5. GRUP MOBİLYALARDA RENK
UYGULAMALARI
5.1.1. Resim Kâğıtları
Resim çiziminde kullanılan kâğıtlar standart ölçülerde bulunur. Kâğıtların kalitesi
ağırlığına göre belirlenir. Ağırlık ölçüsü ilgili kâğıdın 1m2 ağırlığını ifade eder. Resim
çiziminde çok değişik isimlerde kâğıt kullanılmaktadır.

5.1.1. Çeşitleri
5.1.1.1. Işığı Geçiren Kâğıtlar


Aydınger Kâğıdı

Resim çiziminde en yaygın olarak kullanılan bu kağıt çeşidi değişik gramajlarda
satılır. Çizilecek resme göre uygun gramajda kağıt kullanılır. Yarı saydam haldeki kağıt çini
mürekkebi ile resim çizmeye uygundur. Saydam yapısı sayesinde karalaması yapılan
resimlerin orijinal kopyalarını çıkarmak için kullanılır. Dayanıklı yapısıyla silmeye ve jiletle
kazımaya dayanıklıdır.
Aydınger kağıdı kuru boyalar ile boyanmaya da uygundur. Çizimi tamamlanan resim,
kağıdın arka yüzünden uygun renklerde boyanabilir. (Şekil 5.1, Şekil 5.2) Böylece daha
gerçekçi resimler elde edilebilir. Sıcak ortamlarda sertleşen bu kağıt nemli ortamlarda ise
buruşur. Aydınger kâğıdı resmin uzun süre dayanımı bakımından fazla sıcak ve nemli
mekânlarda bulundurulmamalı ve özel kutularında saklanmalıdır.
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Şekil 5.1. Aydınger kâğıdında renk çalışması

Şekil 5.2. Aydınger kâğıdında renk çalışması
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 Ozalit Kâğıdı
Aydınger kağıdına çizilen orijinal resmin uzun süreli kullanımdan bozulmaması için
kopyasının çıkarılmasında kullanılır. Resimler ozalit makinelerinde özel olarak
kopyalanırlar. Ozalit makinesi ile orijinal resimden istenildiği kadar kopya alınabilir.
 Eskiz Kâğıdı
Resimlerde karalama kağıdı olarak kullanılır. Saydam haldedir. Kurşun kalemle
çizilmeye uygundur. Eskiz kağıdı projelerin ön hazırlamak çalışmalarının yapıldığı
kağıtlardır. Eskiz kağıdı üzerinde tamamlanan projeler aydınger kağıdına çini mürekkebi ile
kopyalanır.
 Muşamba Kâğıtlar
Yapısında bez kullanılan bu kağıt çeşidi, silmeye ve kazımaya ve yırtılmaya karşı
dayanıklı bir kağıttır. Daha çok katlanarak kullanılan resimlerin çiziminde kullanılır (Harita
vb.).
5.1.1.2. Işığı geçirmeyen Kağıtlar
Beyaz ya da sarı tonu renklerde bulunan bu kağıtlarda kurşun kalem veya çini
mürekkebi ile resim çalışması yapılır.
5.1.1.2 Çizim Folyeleri
Saydam yapısı ile üzerine çizilen resmin tepegöz gibi araçlarda kullanılmasına olanak
sağlar. Çizim folyeleri piyasada Asetat, Polyester, PVC film isimleriyle satılmaktadır. Isı,
nem gibi dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Daha çok projelerin bir bölümünün fotokopi ile
çoğaltılmasında kullanılır.
5.1.1.3. Milimetrik Kâğıtlar.
Milimetrik kağıtlarda ışığı geçiren ve ışığı geçirmeyen kağıtlar olmak üzere iki gruba
ayrılırlar. Milimetrik kağıtların yüzeyi 1mm aralıklarla yatay ve dikey olarak klavuz çizgileri
ile bölümlenmiştir. Daha çok grafik çizimlerinde ve resimlerin kareleme metodu ile
büyütülüp küçültülmesinde kullanılırlar.

5.1.2. Özellikleri:
Resim kağıtları kullanılacağı yerlerin özelliklerine göre silinmeye karşı dayanıklılık,
çizim ve boyamaya karşı dayanıklılık, çoğaltma ,saklanma gibi özelliklerine göre uygun
resim kağıdı seçilmelidir.
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5.2. Boya Çeşitleri
5.2.1. Sulu Boyalar
Sulu boyalar, su ile karıştırıp çalışıldığı için bu ad verilmiştir. Bu boyalarla yapılan
resimlerin kendine özgü tekniği vardır. Boyanın yapısının da etkilediği özellikler şunlardır;
Sulu boya şeffaf olduğu için, boyanın altında kalan kurşun kalem izleri dahi gözükür. Yan
yana sürülen iki renk, suyun yardımı ile kaynaşır. Böylece renkler arasında hoş bir
pasaj(geçitler) elde edilir. Çalışırken renklerin açıktan koyuya olan değerleri, boyanın
istenilen derecede sulandırılması ile sağlanır.
Piyasada kutular içerisinde kuru ve yaş olarak satılır. Kuru olanlar, her renk ayrı ayrı
kalıplara dökülmüş biçimdedir. Yaş olanlar da havası alınmış tüpler içerisinde bulunur.
Alırken kolay ve çabuk eriyenler tercih edilmelidir. Çünkü sulu boya resim, diğer tekniklere
göre daha çabuk çalışmayı gerektirir.

5.2.2. Kuru Boyalar
Kuru boya, kurşun kalem özelliği gösteren renkli kalemlerdir. Çizgisel çalışmalarda
tercih edilebilir. Geniş alanları boyamak biraz daha zordur. Kuru boyalar aydınger kağıdına
çizilen mobilya projelerinin renklendirilmesinde kullanılan en uydun boyadır. (Şekil 5.3)
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Şekil 5.3. Aydınger kâğıdında kuru boya ile renk çalışması

5.2.3. Yağlı Boyalar
Yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. İstenmeyen
yerler sonradan düzeltilebilir. Yapılan resimler uzun ömürlüdür. Temizlik ve bakımı
kolaydır. Yağ (bezir yağı) ve toz boyaların karışımıyla yapılmış boyalara yağlı boya denir.
Bu karışımın içine katılan diğer maddeler boyanın kalitesini belirlemektedir. Yağlı boyada
aranan başta gelen özelliklerden biri renklerin solmaması, diğeri, üzerinde kabuk yapmadan
kurumasıdır.
5.2.4. Guaj Boyalar
Kapatıcı bir tekniktir. Guaj boya su ile çok az inceltilir. Üst üste sürülerek çalışılır.
Kolay bir tekniktir. Su ile inceltilmesi bakımından sulu boyaya üst üste sürülmesi
bakımından da yağlıboya tekniğine benzer.
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5.3.3. Renk Çemberi

Şekil 5.4. Renk Çemberi

5.4. Çizim Masası
5.4.1. Çeşitleri
Teknik resim çiziminde amaca göre çok değişik tip be boyutlarda resim masası
kullanılmaktadır. Bu masaları başlıca üç grupta inceleyebiliriz.
5.4.1.1. Standart Resim Masaları
Resim kâğıtlarının bağlanarak üzerinde çizim yapıldığı masalardır. Resim masalarının
yüksekliği 75–80 cm. Boyutları ise tam resim kâğıdı olarak isimlendirilen ve 100x70
ölçülerindeki resim kâğıtlarını bağlayarak çalışabileceğimiz 100x70, 120x80 gibi değişik
ebatlarda olabilir. Standart resim masalarının tablaları sabit olup masalar yatay veya açılı
olabilmektedir (5.5).
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Resim 5.5. Standart Resim masaları

5.4.1.2. Üniversal Resim Masaları
Profesyonel resim masalarıdır. Üniversal resim masalarının yüksekliği ve masa açısı
isteğe göre ayarlanabilmektedir. Üzerinde barındırdığı resim araç gereçleriyle resim çizmeyi
önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Yine masaya entegre ayarlanabilir aydınlatma sistemiyle
çizime yardımcı olmaktadır (Resim 5.6).
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Resim 5.6. Üniversal Resim masaları

5.4.1.2. Plançeteler
Resim masasının olmadığı durumlarda kullanılan ve A2 levhalarını bağlayacak
büyüklük olan 47x63 ölçülerinde özel ve ayaksız resim masalarıdır. Bu tablalar genellikle
ıhlamur ve kavak gibi ağaçlardan yapılıp tablanın şekil değiştirmemesi için her iki ucuna
kızaklı başlık parçaları bağlanır (Resim 5.7).

Resim 5.7. Plançete
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5.4.2 Kullanıldığı Yerler
Teknik resim masalarının kullanıldığı yerler çizilecek resme göre değişmektedir.
Resim masalarının kullanımı mesleğe göre de farklılık arz etmektedir. Standart teknik resim
masaları her türlü teknik resim çizimine uygundur. Üniversal resim masaları daha çok
mimarlar tarafından kullanılan masalardır. Resim çizmede sağladığı kolaylıktan dolayı
sürekli resim çizme işiyle uğraşan kişiler üniversal masaları tercih etmektedir. Plançeteler
daha çok resim masasının taşınamadığı yerler olan açık arazide resim çizme ihtiyacına cevap
vermektedir. Bu bakımdan plançeteler daha çok tapu kadastro ve harita çizim işlemlerinde
kullanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FALİYETİ
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

 Daha önceki öğrenme faaliyetinde net
resimlerini ve konik perspektifinizi
çizdiğimiz mobilyaların renklendirme
işlemine bu bölümde devam ederek
grup mobilya tasarımını
tamamlayacağız.
 Renklendirme işlemi için aşağıdaki
işlem sırasını uygulayınız.
 Eskiz kâğıdına çizdiğiniz resmi
aydınger kâğıdına çini mürekkebi
kullanarak kopyalayınız.
 Mobilyaları boyamada kullanacağınız
boya türünü belirleyiniz.
 Mobilyaları boyayacağınız renkleri
belirleyiniz.
 Aydınger kâğıdının tersini çeviriniz.
 Kağıt saydam olduğu için çiziminiz
kolayca görünecektir. Boyayı çizgilerin
dışına taşırmadan resme uygulayınız.
 Tüm görünüş ve perspektif resimleri
sırasıyla boyayınız.
 Kağıdın ön yüzünü çevirerek son
kontrolleri yapınız.

 Eskiz kâğıdından aydınger kâğıdına
kopyalama yapılırken rapido kalemlerin
kullanılmasında yarar vardır.
 Boya türünü kullandığınız kâğıda göre
belirlemelisiniz. Su ile inceltilen boyalar
kullanıldığında kâğıtta kırışıklıklar
oluşabilmektedir.
 Renk seçimi resimde en önemli
unsurlardan birisidir. Belirleyeceğiniz
rengin ahşabın doğal renklerine uygun
olmasına özen göstermelisiniz.
 Boyama işlemi kâğıdın arka yüzünden
yapılmalıdır. Böylece kenar ve tarama
çizgileriniz belirginliğini koruyacaktır.
 Boyama işleminde kalemi fazla
bastırmadan uygulama yapmalısınız.
Mümkün olduğu kadar kalem izi
bırakmadan boyama işlemi yapmalısınız.
 Boyayı kenar çizgilerinin dışına
taşırmamaya özen göstermelisiniz. Taşan
kısımları hemen temizleyiniz.
 Gölgeli kısımları aynı rengin daha koyusu
ile boyayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet
değerlendiriniz.

ile

kazandığınız

bilgileri,

aşağıdaki

soruları

cevaplandırarak

ÖLÇME SORULARI
Bilgi düzeyinizi belirlemeniz için aşağıda bir kısım doğru bir kısım yanlış cümleler
verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D, eğer yanlış ise parantezin içine Y harfi
koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

( ) Resim kağıtlarının kalitesi ağırlığına göre belirlenir.
( ) Aydınger kağıdı ışığı geçirmez.
( ) Aydınger kağıdı jiletle kazınabilir.
( ) Aydınger kağıdı nemli ve fazla sıcak ortamlarda bozulur.
( ) Aygınger kağıdı çizim yapılan yüzeyin arka kısmından boyanır.
( ) Aydınger kağıdı sulu boya için en ideal kağıttır.
( ) Aydınger kağıdına resimler çini mürekkebi ile çizilebilir.
( ) Ozalit kağıdı aydınger kağıdına çizilen resimlerin kopyasını çıkarmak için
kullanılır.
( ) Eskiz kağıdı üzerinde projelerin hazırlık çalışması yapılır.
( ) Eskiz kağıdına çizilerek tamamlanan projeler daha sonra aydınger kağıdına çini
mürekkebi ile kopyalanır.
( ) Milimetrik kağıtlar daha çok grafik tasarımında kullanılır.
( ) Muşamba kağıtlar daha çok harita gibi resimlerin çiziminde tercih edilir.
( ) Çizim folyeleri saydamdır.
( ) Sulu boyalar su ile inceltilir.
( ) Kuru boyalar çizgisel çalışmalarda tercih edilir.
( ) Kuru boyalarda renk karışımları elde etmek oldukça kolaydır.
( ) Yağlı boyalarla hazırlanan resimler uzun ömürlü olurlar.
( ) Guaj boyalar tiner ile inceltilir.
( ) Üniversal masalarda yemek yenir.
( ) Üniversal masaların yüksekliği, tabla açısı ayarlanabilir ve üzerinde çizim araç
gereçlerini barındırır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
Cevap anahtarı modülün sonundadır.
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UYGULAMALI TEST
Genç Odası Mobilyalarına renk uygulaması yaparak bu çalışmayı aşağıdaki ölçme
kriterlerine göre değerlendiriniz.
Uygulama Faaliyeti: Genç Odası Mobilyaların Renk Uygulaması Yapmak.
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri
1. Eskiz kağıdına çizdiğiniz resimleri aydınger kağıdına çini mürekkebi
ile kopyaladınız mı?

Evet

Hayır

2. Resim için uygun boya türünü belirlediniz mi?
3. Mobilyaları hangi renklere boyayacağınızı belirlediniz mi?
4. Aydınger kağıdını arka yüzünden resim sınırlarını taşırmadan boyadınız
mı?
5. Renk uygulamasını hatasız olarak tamamladınız mı?
6. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
7. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.
Yatak odası mobilyalarının çizimi






Grup elemanlarının net resimleri
Kesit resimleri
Detay resimleri
Grubun merkezi perspektifi
Net resim ve perspektiflerin renklendirilmesi

Uygulama sırasında sorun ile karşılaşırsanız öğretmeninizden yardım alınız.

UYGULAMALI TEST
Uygulama Faaliyeti: Yatak Odası Mobilyalarının Grup Tasarımını Yapmak
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Kriterleri
1. Grubu oluşturan tüm mobilyaların net resimlerini hatasız olarak çizdiniz
mi?
2. Belirlediğiniz kesit yerlerine göre kesit resimleri hatasız olarak çizdiniz
mi?
3. Kesit resimleri üzerinde belirlediğiniz detay yerlerine göre detay
resimlerini hatasız olarak çizdiniz mi?
4. Yatak odasının yerleşim planına uygun olarak merkezi perspektifi
çizdiniz mi?
5. Net resimleri ve perspektifi hatsız olarak renklendirdiniz mi?
6. Çizgi kalınlıklarına dikkat ettiniz mi?
7. Tüm resimleri ölçekli olarak çizdiniz mi?
8. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?
9. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
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Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET”
cevaplarınız kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili
faaliyetleri tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz.
Grup mobilya Çizimleri modülü, faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda kazandığınız
becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.
Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Grup mobilya Çizimleri modülünü bitirme değerlendirmesi için öğretmeninizle iletişim
kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
A
D
B
B
D
C
A
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
14
15
16
17
18
19
20

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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