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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00120 
ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK AhĢap Ġskelet Ġmalatı 

MODÜLÜN ADI Sandalye Çizimi 

MODÜLÜN TANIMI 

AhĢap Teknolojisi alanında kurallara uygun olarak 

sandalyenin net resminin, perspektifinin, kesit ve detay 

resminin çiziminin  ve bu iĢlem sırasında izlenecek tekniklerin 

uygulamayla anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Sandalye çizimi yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 
Uygun ortam sağlandığında sandalye çizimini düzgün, 

ölçüsünde, kurallara uygun olarak yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak modern 

sandalye resmini düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun 

olarak çizebileceksiniz. 
2. Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak klasik 

sandalye resmini düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun 

olarak çizebileceksiniz. 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 
Teknolojik donanımlı, resimhane ortamı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

AhĢap Teknolojisi alanı iĢlevsel değerleriyle mekânların kullanıĢlığını, estetik 

değerleriyle de yaĢadığımız ve çalıĢtığımız yerlerin sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline 

gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve tekniği birleĢtirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahĢap ve 

ahĢap ürünleriyle birlikte boya, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de 

kullanılmaktadır. 

 

Türkiye’de bu sektör hızla geliĢmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta 

ölçekli iĢletmeler giderek ĢirketleĢmekte ve bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

Günümüz teknolojisinin temel direklerinden biri de “Teknik Resim”dir. Teknik resmin 

tanımına baktığımızda “Bir iĢin yapımı için gerekli bütün teknik bilgileri üzerinde 

bulunduran, resmi çizenle çizilmiĢ olan resimdeki iĢi yapan kiĢi arasında hiçbir soru iĢareti 

bırakmayan resim” olduğunu görürüz. Mesleki alanda yapılan iĢin teknik olarak 

anlatılabilmesi için “Teknik Resmi”nin çizilmesi gerekir. Resmi çizilen parçanın 

üretilebilmesi için de teknik resmi okuyabilen kiĢilere ihtiyaç duyulur.  

 

Ġnsanlar dil (lisan) ile iletiĢim kurarlar. Uluslararası iletiĢim araçlarının en 

önemlilerinden biri de resimdir. Resmi, insanın duygu ve düĢüncelerini çeĢitli çizgiler, 

Ģekiller, boyalar, zeminler ve teknikler kullanarak dıĢarı yansıtması olarak tanımlayabiliriz. 

 

ÇizmiĢ olduğunuz teknik resmin teknik elemanlar tarfından anlaĢılır olması, çok 

önemlidir. Sonuçta çizmiĢ olduğunuz iĢ resmini uygulamaya koyacak olanlar yine teknik 

elemanlar olacaktır. OluĢturduğunuz bu resmi hem teknik elemanların hem de diğer 

insanların görsel zevklerine hitap ederek açıklayıcı hâle getirmeniz ise perspektif çizimle 

mümkündür. 

 

Bu modülle siz öğrenciler bir sandalyenin imalatı sırasında gerekecek tüm bilgileri 

kâğıt üzerine resim olarak aktaracak seviyeye gelmiĢ olacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak modern sandalye detay resmini ve 

perspektiflerini düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak çizebileceksiniz. 

 

 
 

 Piyasada satılan sandalyelerle evinizdeki sandalyeleri inceleyerek aralarındaki 

ortak özellikleri sınıfta karĢılaĢtırınız.  

1. MODERN SANDALYE ÇĠZĠMĠ 
 

1.1. Net Resmin Çizilmesi 
 

Yapılacak çizime uygun özellikte ve boyutta kâğıt alınarak masa tablasına 

köĢelerinden Ģeffaf bantla bağlanır. Kâğıdın çizim süresince yerinden oynamayacağına emin 

olunur. Bunun için kâğıt düzgünce yayılmalı ve köĢelere doğru sıvazlanmalıdır (Resim1.1). 

 

Resim 1.1: Kağıdın masaya bağlanması 

Kâğıdın masa üzerindeki konumuna da dikkat edilmelidir. Kâğıdın üst ve alt kenarı T 

cetveli ile kontrol edilerek paralel duruma getirilmelidir (Resim1.2). 

 

Resim 1.2: Kağıdın paralel hale getirilmesi 

Kâğıdı masaya bağlama iĢlemi tamamlandıktan sonra kâğıt boyutuna göre yapılacak 

çizimin ölçeğine karar verilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Net resmin çiziminde unutulmaması gereken bir nokta da özel bir durum olmadığı 

sürece kâğıdın sol üst köĢesinden çizime baĢlanmasıdır. Bu kural dikkate alınarak yer 

çizgisini oluĢturacak yardımcı bir doğru çizilir. Bu yardımcı doğru üzerine net resmin ön ve 

yan görünüĢünü oturtulacaktır (Resim1.3). 

 

 

Resim 1.3: Çizilecek net resmin yerinin belirlenmesi 

Bu yönergeler doğrultusunda ön görünüĢ ölçekli olarak kâğıt üzerine çizilir. Ön 

görünüĢü ve diğer görünüĢleri çizerken kalınlaĢtırma iĢlemi daha sonraya bırakılır 

(Resim1.4). 

 

Resim 1.4: Ön görünüĢün çizilmesi 
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Ön görünüĢ çizimi bittikten sonra ölçü ve ölçekler konusunda anlatılanlar 

doğrultusunda ölçülendirme için gerekli boĢluklar bırakılarak ön görünüĢe yatay doğrultuda 

yan görünüĢ, ön görünüĢe dikey doğrultuda ise üst görünüĢ çizilerek tamamlanır (Resim1.5). 

 

 

Resim 1.5: Ön görünüĢe yan ve üst görünüĢün eklenmesi 

1.2. Ölçülendirilmesi 
 

1/10 ve 1/20 gibi ölçekli net resimlerde resim üzerinde genellikle belli baĢlı ölçüler ile 

ana ölçüler bulundurulur. Bu kuralı dikkate alarak net resmin ölçülendirilmesi tamamlanır 

(Resim1.6). 
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Resim 1.6: Net resmin ölçülendirilmesi 

1.3. Desen ve Gölgelendirilmesi 
 

Çizimi yapılmıĢ, ölçülendirilmesi tamamlanmıĢ ve kesit yerleri gösterilmiĢ net resmin 

son hâlini verebilmek ve resmin daha gerçekçi görünmesini sağlamak amacıyla mutlaka 

doku-desen çalıĢması ve gölgelendirilmesi gerekmektedir. Bunun için çizilen sandalyenin 

ahĢap yüzeyleri için imalatta kullanılacak ağaç cinsine en uygun desenlendirme seçilip 

uygulanır. KumaĢ olan kısımlar için ise yine kullanılacak malzemeye en uygun desen ve 

doku uygulaması yapılarak çizim tamamlanır. 
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1.4. Net Resmin Üzerinden Kesit Yerinin Gösterilmesi 
 

Net resmin çizilmesinden ve ölçülendirilmesinden sonra imalat için gerekli olan en 

uygun özellikleri yansıtması için kesit alınacak yerler belirlenir. Sandalye ön görünüĢü 

genellikle simetrik bir görünüm sergilediğinden ön görünüĢ üzerinde gösterilecek kesit yeri 

daima sandalyenin merkezinden alınır. Eğer yan ve üst görünüĢten de kesit alınması 

gerekirse o bölgelerden de kesit yerleri iĢaretlenir (Resim1.7). 

 

Resim 1.7: Kesit yerinin gösterilmesi 
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1.5. Ölçekli Kesit Resminin Çizilmesi 
 

Kurallara uygun olarak ve kâğıt boyutuna göre ölçekli kesit resmi 1/10 veya 1/1 

ölçekli olarak çizilir (Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Kesit resminin çizilmesi 
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1.6. Kesit Resminin Taranması 
 

Taranması gereken yerlerin taraması kurallara uygun olarak uygun tarama Ģekliyle ve 

kalem kalınlığıyla yapılır (Resim 1.9). 

 
Resim 1.9: Kesit resminin taranamsı 
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1.7. Ölçekli Detay Resminin Çizilmesi 
 

Detay resmi çizimi sırasında net resimde tam anlaĢılmayan, imalat için belirtilmesi 

gereken önemli detayların yerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun için net resim ve/veya 

kesit üzerinden detayı alınacak noktalar tespit edilmelidir. Bu uyarı dikkate alınarak detay 

yerleri belirlenir ve çizimi yapılır (Resim 1.10, 1.11, 1.12). 

 

Resim 1.10: Detay yerlerinin belirlenmesi 
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Resim 1.11: A detayı 
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Resim 1.12: B detayı 
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1.8. Detay Resminin Taranması 
 

BelirlenmiĢ detayların çiziminden sonra detayların taraması kurallara uygun olarak 

aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 1.13, 1.14). 

 

 

Resim 1.13: A detayının taranması 
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Resim 1.14: B detayının taranması 
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1.9. Ġzometrik ve Konik Perspektif Çizimi 
 

 Ġzometrik perspektif çizimi 

 

Sandalyenin ön, yan ve üst görünüĢlerini aynı değerde görmek amacıyla tam köĢeden 

bakılmıĢ ve cisim arkadan öne doğru 30
O
 eğimle kaldırılmıĢ Ģekilde  izometrik perspektif 

çizime önce bir yatay doğru çizilerek baĢlanır. Bu yatay doğruya göre sandalyenin taban 

kenarları 30
O
 lik açı yaparak uzatılır. Boyutları tam ölçüde alınır. Bütün boyutlardan 

karĢılıklı kenarlara paraleller uzatılarak taban tamamlanır(Resim1.15). 
 

 

Resim 1.15: Ġzometrik perspektif çizime baĢlanması 

KöĢelerden çıkılan dikey doğrular üzerinde yükseklikleri yine tam ölçü olarak alınır 

ve taban kenarlarına paralel doğrularla sandalyenin izometrik perspektifi tamamlanır 

(Resim1.17) ve gereksiz çigiler silinir(Resim1.18). 

 

Resim 1.16: Ġzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaĢtırılmadan önceki hâli 
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Resim 1.17: Sandalyenin izometrik perspektifi 

 Konik perspektif çizimi 

 

Konik perspektifte perspektifi çizilecek olan sandalyenin ayrıntılı yüzeyi resim 

düzlemine uygun bir Ģekilde yerleĢtirilerek yüzeyin daha iyi görülmesi sağlanır. Ayrıca etkili 

bir perspektif görünüĢ elde edebilmek için resim düzlemi, bakıĢ noktası, esas ıĢın ve göz 

yüksekliği iliĢkilerine  dikkat edilir. 

 

Resim düzlemi yerinin seçimi doğrudan perspektifi etkilemesi yönünden önemlidir. 

Resim düzleminin sandalyenin önünde, ortasında veya arkasında bulunması perspektif 

görünüĢün boyutlarına etki yapmaktadır. Sandalye, resim düzleminin gerisinde olursa bütün 

boyutlar belirli bir oranda küçülmekte, önüne yerleĢtirilirse büyümektedir. Bu kural dikkate 

alınarak en uygun yerleĢim yapılır (Resim 1.18). 
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Resim 1.18: Esas ıĢın ve durak noktasının yerinin tespiti 

Çizim kolaylığı sağlamak için sandalyenin dik olan bir kenarı resim düzlemine çakıĢık 

olarak alınır. Bu kenar üzerinde perspektif ölçeğinde dikey yükseklikler iĢaretlenir ve göz 

noktası ile birleĢtirilir (Resim 1.19). 
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Resim 1.19: IĢınların GN ile birleĢtirilmesi 

Ayrıca bakıĢ noktasının (durak noktası) sandalyeye olan uzaklığı ve yer düzlemine 

olan göz yüksekliğinin iyi saptanamaması hâlinde perspektifte bozukluklar meydana 

gelmektedir. Sandalyeyi içine alan normal görüĢ açısı 28
0
 – 36

0
 arasında olmalıdır.  Pratik 

olarak durak noktasının resim düzlemine olan uzaklığı, üst görünüĢteki sandalyenin dıĢ 

boyutlarının 1.5 katı, eğer yüksekliği fazla ise yüksekliğinin 1.5 katı olmalıdır. Bu kural 

dikkate alınarak yerleĢim tekrar gözden geçirilir. 
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Resim 1.20: Konik perspektifin tamamlanmıĢ hâli 

 

Resim 1.21: Sandalyenin konik perspektifi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Sandalye çizimi uygulamasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Uygun büyüklükte bir çizim kâğıdını masaya 

bağlayınız. 

 Masanın yüzeyinin pürüzsüz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızı T cetveli yardımı ile paralel konuma 

getiriniz. 

 

 Masanın kenarlarının T cetveli 

için uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Net resmi çizmeye baĢlamadan önce ön ve yan 

görünüĢü üzerine oturtacağınız yardımcı bir yatay 

doğru çiziniz. 

 

 Çizgilerinizi kalemi fazla 

bastırmadan ince olarak çiziniz. 

 Ölçeğe ve kurallara uygun olarak ön görünüĢü 

yardımcı doğru üzerine çiziniz. 

 

 Kurallara uygun olan çizgi çeĢidi 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ön görünüĢün sağ tarafına yatay doğrultuda 

yardımcı doğru üzerinde yan görünüĢü çiziniz. 

 

 GörünüĢler arasında ölçü 

çizgileri için uygun boĢluklar 

bırakınız. 

 Yan görünüĢün alt kısmına ve düĢey doğrultuda 

üst görünüĢü çiziniz. 

 

 GörünüĢlerin birbirleriyle yatay 

ve düĢey olarak aynı doğrultuda 

olmalarına özen gösteriniz. 

 Çizdiğiniz net resmi kurallara uygun olarak 

ölçülendiriniz. 

 

 Ölçülendirme yaparken ölçü 

doğrularında ve yazılarında 

kurallara uyunuz. 
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 Ön görünüĢ üzerinde koltuğun merkezinden 

geçen  kesit yerini belirtiniz. 

 

 Kesit yerini belirlerken imalat 

için en doğru yer olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Kurallara uygun olarak sandalyenin kesit resmini 

çizerek kesit taramalarını yapınız.  

 

 

 Kesit resmi çizerken çizgi 

kurallarına uyunuz. 
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 Detay yerlerini belirleyiniz. 

 

 Gereksiz yerlerden detay 

almamaya dikkat ediniz. 

 Detay çizimlerini ve taramasını yapınız. 

 

 Detay çizimi sırasında ölçeğe 

dikkat ediniz. 
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 Ġzometrik perspektife baĢlamak için yardımcı bir 

doğru üzerinde taban kenarlarını 30
0 

açıda 

yerleĢtirerek tabanı tamamlayınız. 

 

 Çizimlerinizin üzerinden T 

cetvelinizi geçirirken çizim 

kâğıdınızın kirlenmesini 

önlemek için T cetvelinizi 

esnetmeyi unutmayınız. 

 Taban kenarlarına paralel olarak çizime 

baĢlayınız. 

 

 Teknik resimde kullanılan çizgi 

çeĢitlerini ve çizim metotlarını 

tanıyınız. 

 Taban kenarlarına paralel olarak çizgiler 

tamamlanarak izometrik çizimi tamamlayınız. 

 

 Çizim araç gereçlerinizin ve 

ortamınızın temiz olmasını 

sağlayınız. 
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 Konik perspektifi çizimine baĢlamadan önce 

sandalyenin en ayrıntılı yüzeyinin neresi 

olduğunu tespit ediniz. 

 

 Temizlik ile ilgili kuralları ihmal 

etmeyiniz, çalıĢmanıza uygun 

silgi kullanınız. 

 Resim düzlemi, esas ıĢın, durak noktası 

mesafelerini kâğıt üzerinde belirleyerek üst 

görünüĢü yerleĢtiriniz. 

 

 Eksik veya hatalı çizilen 

görünüĢlerin, anlaĢılamayan iĢ 

parçalarına ve üretim 

bozukluklarına neden olacağını 

unutmayınız. 

 Üst görünüĢ köĢe noktalarından yer düzlemine 

dikey ıĢınlar çıkartarak bu ıĢınların yer doğrusunu 

kestiği noktalardan yüksekliklerini iĢaretleyerek 

 Çiziminizin doğruluğuna 

eminseniz daha sonra 

koyulaĢtırınız. 
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göz noktasıyla birleĢtiriniz. 

 

 Üst görünüĢteki aynı noktaları durak noktasıyla 

birleĢtirerek resim düzlemini kestiği noktaları 

perspektif alanına taĢıyınız ve göz noktasına 

giden ilgili ıĢınlarla kesiĢtiriniz. 

 Perspektifi çizerken noktaları 

karıĢtırmamak için mutlaka 

geçici olarak numaralandırınız. 

 KesiĢen bu noktaları ilgili diğer noktalarla 

birleĢtirerek perspektifi tamamlayınız. 

 Resim levhanızın antet kısmını 

dik norm yazıyla doldurmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim araç gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

2. Sandalyenin net resmini çizebildiniz mi?   

3. Çizimi yaparken istenen ölçeği kullandınız mı?   

4. GörünüĢleri kurallara uygun ölçülendirdiniz mi?   

5. Kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

6. Kesit yönüne ve yerine uygun olarak çizimini yaptınız mı?    

7. Kurallara uygun olarak kesit taramasını yaptınız mı?   

8. Uygun yerlerden detay yerlerini belirlediniz mi?   

9. Detay çizimlerini yaptınız mı?   

10. Detay taramasını yaptınız mı?   

11. Çizimi yaparken ince yardımcı çizgiler kullandınız mı?   

12. Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeĢidi kullandınız mı?   

13. GörünüĢlerde görünmeyen yerleri birleĢtirme özelliğine uygun 

kesik çizgiyle gösterdiniz mi? 
  

14. GörünüĢleri koyulaĢtırdınız mı?   

15. Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

16. Doku ve desen çalıĢması yaptınız mı?   

17. Ġzometrik perspektifte taban kenarlarını uygun açıda 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

18. Konik perspektifte resim düzlemi, esas ıĢın, bakıĢ noktası ve göz 

yüksekliği iliĢkilerine dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Sandalye çizimi yapılırken hangi ölçülerin önemi büyüktür? 

A) ĠĢ parçasının ölçüleri 

B) Çizim yapılan kâğıt ölçüleri 

C) Ġnsan ölçüleri 

D) Kullanılacak yerin ölçüleri 

 

2. Ġzometrik perspektifte taban çizgileri kaç derecelik açıyla çizilir? 

A) 15 

B) 30 

C) 45 

D) 60 

  

3. Konik perspektif çizimlerinde DN ne anlama gelmektedir? 

A) Durak noktası 

B) DuruĢ mesafesi 

C) Dik norm 

D) Hiçbirisi 

 

4. Sandalye çiziminde kesit yeri gösterilirken en çok neye dikkat edilir? 

A) Ġmalat için en uygun özelliği yansıtmasına 

B) Net resmin büyüklüğüne 

C) Kâğıt boyutuna 

D) Çizen kiĢinin isteğine 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 
Çizim ve ölçü alma araç ve gerecini kullanarak klasik sandalye detay resmini ve 

perspektiflerini düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak çizebileceksiniz. 

 

 
 

 Evinizde veya çevrenizde gördüğünüz klasik hatlara sahip sandalyeler hakkında 

bilgi toplayıp bunları sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

2. KLASĠK SANDALYE ÇĠZĠMĠ 
 

2.1. Net Resmin Çizilmesi 
 

Yapılacak çizime uygun özellikte ve boyutta kâğıt alınarak masa tablasına 

köĢelerinden Ģeffaf bantla bağlanır. Kâğıdın çizim süresince yerinden oynamayacağından 

emin olunur. Bunun için kâğıt düzgünce yayılmalı ve köĢelere doğru sıvazlanmalıdır (Resim 

2.1). 

 

Resim 2.1: Kağıdın masaya bağlanması 

Kâğıdın masa üzerindeki konumuna da dikkat edilmelidir. Kâğıdın üst ve alt kenarı T 

cetveli ile kontrol edilerek paralel duruma getirilir (Resim2.2). 

 

Resim 2.2: Kağıdın paralel hâle getirilmesi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kâğıdı masaya bağlama iĢlemi tamamlandıktan sonra kâğıt boyutuna göre yapılacak 

çizimin ölçeğine karar verilir. 

 

Net resmin çiziminde unutulmaması gereken bir nokta da özel bir durum olmadığı 

sürece kâğıdın sol üst köĢesinden çizime baĢlanmasıdır. Bu kural dikkate alınarak yer 

çizgisini oluĢturacak yardımcı bir doğru çizilir. Bu yardımcı doğru üzerine net resmin ön ve 

yan görünüĢü oturtulacaktır (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Çizilecek net resmin yerinin belirlenmesi 

Bu yönergeler doğrultusunda ön görünüĢ ölçekli olarak kâğıt üzerine çizilir. Ön 

görünüĢü ve diğer görünüĢleri çizerken kalınlaĢtırma iĢlemi daha sonraya bırakılır (Resim 

2.4). 

 

Resim 2.4: Ön görünüĢün çizilmesi 
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Ön görünüĢ çizimi bittikten sonra ölçü ve ölçekler konusunda anlatılanlar 

doğrultusunda ölçülendirme için gerekli boĢluklar bırakılarak ön görünüĢe yatay doğrultuda 

yan görünüĢ, ön görünüĢe dikey doğrultuda ise üst görünüĢ çizilerek çizim tamamlanır 

(Resim 2.5). 

 

 

Resim 2.5: Ön GörünüĢe yan ve üst görünüĢün eklenmesi 
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2.2. Ölçülendirilmesi 
 

1/10 ve 1/20 gibi ölçekli net resimlerde resim üzerinde genellikle belli baĢlı ölçüler ile 

ana ölçüler bulundurulur. Bu kuralı dikkate alınarak net resmin ölçülendirilmesi tamamlanır 

(Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Net resmin ölçülendirilmesi 

2.3. Desen ve Gölgelendirilmesi 
 

Çizimi yapılmıĢ, ölçülendirilmesi tamamlanmıĢ ve kesit yerleri gösterilmiĢ net resmin 

son hâlini verebilmek ve resmin daha gerçekçi görünmesini sağlamak amacıyla mutlaka 

doku-desen çalıĢması ve gölgelendirilmesi gerekmektedir. Bunun için çizilen sandalyenin 

ahĢap yüzeyleri için imalatta kullanılacak ağaç cinsine en uygun desenlendirme seçilip 

uygulanır. KumaĢ olan kısımlar için ise yine kullanılacak malzemeye en uygun desen ve 

doku uygulaması yapılarak çizim tamamlanır. 
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2.4. Net Resmin Üzerinden Kesit Yerinin Gösterilmesi 
 

Net resmin çizilmesinden ve ölçülendirilmesinden sonra imalat için gerekli olan en 

uygun özellikleri yansıtması için kesit alınacak yerler belirlenir. Sandalye ön görünüĢü 

genellikle simetrik bir görünüm sergilediğinden ön görünüĢ üzerinde gösterilecek kesit yeri 

daima sandalyenin merkezinden alınır. Eğer yan ve üst görünüĢten de kesit alınması 

gerekirse o bölgelerden de kesit yerleri iĢaretlenir (Resim 2.7). 

 

Resim 2.7: Kesit yerlerinin gösterilmesi 

2.5. Ölçekli Kesit Resminin Çizilmesi 
 

Kurallara uygun olarak ve kâğıt boyutuna göre ölçekli kesit resmi 1/10 veya 1/1 

ölçekli olarak çizilir Resim 2.8). 
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Resim 2.8: Kesit resminin çizilmesi 
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2.6. Kesit Resminin Taranması 
 

Taranması gereken yerlerin taraması kurallara uygun olarak uygun tarama Ģekliyle ve 

kalem kalınlığıyla yapılır (Resim 2.9).  

 

Resim 2.9: Kesit resminin taranması 
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2.7. Ölçekli Detay Resminin Çizilmesi 
 

Detay resmi çizimi sırasında net resimde tam anlaĢılmayan, imalat için belirtilmesi 

gereken önemli detayların yerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun için net resim ve/veya 

kesit üzerinden detayı alınacak noktalar tespit edilmelidir. Bu uyarı dikkate alınarak detay 

yerleri belirlenir ve çizimi yapılır(Resim 2.10). 

 

Resim 2.10: Detay yerlerinin belirlenmesi 
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Resim 2.11: A detayı 
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Resim 2.12: B detayı 
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2.8. Detay Resminin Taranması 
 

BelirlenmiĢ detayların çiziminden sonra detayların taraması kurallara uygun olarak 

aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 2.13, 2.14). 

 

 

Resim 2.13: A detayının taranması 
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Resim 2.14: B detayının taranması 
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2.9. Ġzometrik ve Konik Perspektif Çizimi 
 

 Ġzometrik perspektif çizimi 

 

Sandalyenin ön, yan ve üst görünüĢlerini aynı değerde görmek amacıyla tam köĢeden 

bakılmıĢ ve cisim arkadan öne doğru 30
O
 eğimle kaldırılmıĢ Ģekilde  izometrik perspektif 

çizime önce bir yatay doğru çizilerek baĢlanır. Bu yatay doğruya göre sandalyenin taban 

kenarları 30
O
 lik açı yaparak uzatılır. Boyutları tam ölçüde alınır. Bütün boyutlardan 

karĢılıklı kenarlara paraleller uzatılarak taban tamamlanır (Resim 2.15). 
 

 

Resim 2.15: Ġzometrik Perspektif Çizime BaĢlanması 

KöĢelerden çıkılan dikey doğrular üzerinde yükseklikleri yine tam ölçü olarak alınır 

ve taban kenarlarına paralel doğrularla sandalyenin izometrik perspektifi tamamlanır (Resim 

2.16) ve gereksiz çigiler silinir (Resim 2.17). 
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Resim 2.16: Ġzometrik perspektifte çizgilerin kalınlaĢtırılmadan önceki hâli 

 

Resim 2.17: Sandalyenin izometrik perspektifi 
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 Konik perspektif çizimi 

 

Konik perspektifte perspektifi çizilecek olan sandalyenin ayrıntılı yüzeyi resim 

düzlemine uygun bir Ģekilde yerleĢtirilerek yüzeyin daha iyi görülmesi sağlanır. Ayrıca etkili 

bir perspektif görünüĢ elde edebilmek için resim düzlemi, bakıĢ noktası, esas ıĢın ve göz 

yüksekliği iliĢkilerine  dikkat edilir. 

 

Resim düzlemi yerinin seçimi doğrudan perspektifi etkilemesi yönünden önemlidir. 

Resim düzleminin sandalyenin önünde, ortasında veya arkasında bulunması perspektif 

görünüĢün boyutlarına etki yapmaktadır. Sandalye, resim düzleminin gerisinde olursa bütün 

boyutlar belirli bir oranda küçülmekte, önüne yerleĢtirilirse büyümektedir. Bu kural dikkate 

alınarak en uygun yerleĢim yapılır (Resim 2.18). 

 

 

Resim 2.18: Esas ıĢın ve durak noktasının yerinin tespiti 
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Çizim kolaylığı sağlamak için sandalyenin dik olan bir kenarı resim düzlemine çakıĢık 

alınır. Bu kenar üzerinde perspektif ölçeğinde dikey yükseklikler iĢaretlenir ve göz noktası 

ile birleĢtirilir(Resim 2.19). 

 

 

Resim 2.19: IĢınların GN ile birleĢtirilmesi 
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Ayrıca bakıĢ noktasının (durak noktası) sandalyeye olan uzaklığı ve yer düzlemine 

olan göz yüksekliğinin iyi saptanamaması hâlinde perspektifte bozukluklar meydana 

gelmektedir. Sandalyeyi içine alan normal görüĢ açısı 28
0
 – 36

0
 arasında olmalıdır.  Pratik 

olarak durak noktasının resim düzlemine olan uzaklığı, üst görünüĢteki sandalyenin dıĢ 

boyutlarının 1.5 katı, eğer yüksekliği fazla ise yüksekliğinin 1.5 katı olmalıdır. Bu kural 

dikkate alınarak yerleĢim tekrar gözden geçirilir. 

 

Resim 2.20: Konik perspektifin tamamlanmıĢ hâli 

 

Resim 2.21: Sandalyenin konik perspektifi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Klasik sandalye çizimi uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygun büyüklükte bir çizim kâğıdını masaya 

bağlayınız. 

 Masanın yüzeyinin 

pürüzsüz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kâğıdınızı T cetveli yardımı ile paralel konuma 

getiriniz. 

 

 Masanın kenarlarının T 

cetveli için uygun 

olmasına dikkat ediniz. 

 Net resmi çizmeye baĢlamadan önce ön ve yan 

görünüĢü üzerine oturtacağınız yardımcı bir yatay 

doğru çiziniz. 

 

 Çizgilerinizi kalemi fazla 

bastırmadan ince olarak 

çiziniz. 

 Ölçeğe ve kurallara uygun olarak ön görünüĢü yardımcı 

doğru üzerine çiziniz. 

 

 Kurallara uygun olan çizgi 

çeĢidi kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ön görünüĢün sağ tarafına yatay doğrultuda yardımcı 

doğru üzerinde yan görünüĢü çiziniz. 

 

 GörünüĢler arasında ölçü 

çizgileri için uygun 

boĢluklar bırakınız. 

 Yan görünüĢün alt kısmına ve düĢey doğrultuda üst 

görünüĢü çiziniz. 

 

 GörünüĢlerin birbirleriyle 

yatay ve düĢey olarak aynı 

doğrultuda olmalarına 

özen gösteriniz. 

 Çizdiğiniz net resmi kurallara uygun olarak 

ölçülendiriniz. 

 

 Ölçülendirme yaparken 

ölçü doğrularında ve 

yazılarında kurallara 

uyunuz. 

 Ön görünüĢ üzerinde sandalyenin merkezinden geçen  Kesit yerini belirlerken 
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kesit yerini belirtiniz. 

 

imalat için en doğru yer 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Kurallara uygun olarak sandalyenin kesit resmini 

çizerek taramasını yapınız. 

 

 Kesit resmi çizerken çizgi 

kurallarına uyunuz. 
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 Detay yerlerini belirleyiniz. 

 

 Gereksiz yerlerden detay 

almamaya dikkat ediniz. 

 Detay çizimlerini ve taramasını yapınız. 

 

 Detay çizimi sırasında 

ölçeğe dikkat ediniz. 

 Detayların çizimlerini ve taramasını yapınız. 

 Detay taraması yaparken 

çizgilerin birbirine 

karıĢmamasına özen 

gösteriniz. 
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 Ġzometrik perspektife baĢlamak için yardımcı bir doğru 

üzerinde taban kenarlarını 30
0 

açıda yerleĢtiriniz. 

Boyutları tam ölçü alarak ve birbirine paralel çizgilerle 

tabanı tamamlayınız. 

 

 Çizimlerinizin üzerinden T 

cetvelinizi geçirirken çizim 

kâğıdınızın kirlenmesini 

önlemek için T cetvelinizi 

esnetmeyi unutmayınız. 

 Bu çizgilerden yükseklik ölçülerini tam ölçü alarak dik 

çizgiler çıkınız. 

 

 Kalem ucu sertliğini, 

yapacağınız çalıĢmaya 

göre belirleyiniz. 
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 Taban kenarlarına paralel olarak çizgileri tamamlayarak 

izometrik çizimi tamamlayınız. 

 

 Teknik resimde kullanılan 

çizgi çeĢitlerini ve çizim 

metotlarını tanıyınız. 

 Konik perspektifi çizimine baĢlamadan önce 

sandalyenin en ayrıntılı yüzeyinin neresi olduğuna karar 

veriniz. 

 Çizim araç gereçlerinizin 

ve ortamınızın temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Resim düzlemi, esas ıĢın, durak noktası mesafelerini 

kâğıt üzerinde belirleyerek üst görünüĢü yerleĢtiriniz. 

 

 Eksik veya hatalı çizilen 

görünüĢlerin, 

anlaĢılamayan iĢ 

parçalarına ve üretim 

bozukluklarına neden 

olacağını unutmayınız. 

 Üst görünüĢ köĢe noktalarından yer düzlemine dikey  Çiziminizin doğruluğuna 
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ıĢınlar çıkartarak bu ıĢınların yer doğrusunu kestiği 

noktalardan yüksekliklerini iĢaretleyerek göz noktasıyla 

birleĢtiriniz. 

eminseniz daha sonra 

koyulaĢtırınız. 

 Üst görünüĢteki aynı noktaları durak noktasıyla 

birleĢtirerek resim düzlemini kestiği noktaları perspektif 

alanına taĢıyınız ve göz noktasına giden ilgili ıĢınlarla 

kesiĢtiriniz. 

 

 Pespektifi çizerken 

noktaları karıĢtırmamak 

için mutlaka geçici olarak 

numaralandırınız. 

 KesiĢen bu noktaları ilgili diğer noktalarla birleĢtirerek 

perspektifi tamamlayınız. 

 

 Resim levhanızın antet 

kısmını dik norm yazıyla 

doldurmayı unutmayınız. 

KONTROL LĠSTESĠ 
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Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Sandalye net resmini çizdiniz mi?   

3. Çizimi yaparken istenen ölçeği kullandınız mı?   

4. GörünüĢleri kurallara uygun ölçülendirdiniz mi?   

5. Kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

6. Kesit yönüne ve yerine uygun olarak çizimini yaptınız mı?    

7. Kurallara uygun olarak kesit taramasını yaptınız mı?   

8. Uygun yerlerden detay yerlerini belirlediniz mi?   

9. Detay çizimlerini yaptınız mı?   

10. Detay taramasını yaptınız mı?   

11. Çizimi yaparken ince yardımcı çizgiler kullandınız 
12. mı? 

  

13. Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeĢidi kullandınız mı?   

14. GörünüĢlerde görünmeyen yerleri birleĢtirme 
15. özelliğine uygun kesik çizgiyle gösterdiniz mi? 

  

16. GörünüĢleri koyulaĢtırdınız mı?   

17. Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

18. Doku ve desen çalıĢması yaptınız mı?   

19. Ġzometrik perspektifte taban kenarlarını uygun açıda 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

20. Konik perspektifte resim düzlemi, esas ıĢın, bakıĢ noktası ve 

göz yüksekliği iliĢkilerine dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Sandalye net resmi çizilirken üst görünüĢ aĢağıdakilerin hangisine çizilir? 

A) Ön görünüĢün sağına 

B) Yan görünüĢün altına 

C) Ön görünüĢün altına 

D) Yan görünüĢün üstüne 

  

2. Sandalye ön görünüĢünde kesit yeri genellikle aĢağıdakilerin hangisinden alınmalıdır? 

A) Merkezden 

B) Sağ kenardan  

C) Sol kenardan 

D) Üst kenardan 

 

3. Konik perspektif çizimlerinde DN mesafesi ne kadar olmalıdır? 

A) Cisim geniĢliğinin 2 katı 

B) Cisim geniĢliğinin 1 katı 

C) Cisim geniĢliğinin 0.5 katı 

D) Cisim geniĢliğinin 1.5 katı 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim araç gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?   

2. Sandalyenin net resmini çizdiniz mi?   

3. GörünüĢleri kurallara uygun ölçülendirdiniz mi?   

4. Çizimi yaparken ince yardımcı çizgiler kullandınız mı?   

5. Çizimi yaparken kurallara uygun çizgi çeĢidi kullandınız mı?   

6. Çizimi yaparken istenen ölçeği kullandınız mı?   
7. Cismin boyutları ile formuna uygun bir çizim tekniği 
8. ve sırası izlediniz mi? 

  

9. EI, RD, YD yerlerini çizdiniz mi?   

10. Üst görünüĢü yerleĢtirdiniz mi?   

11. Durak noktasını gösterdiniz mi?   

12. KöĢe noktalarıyla DN’yi birleĢtirdiniz mi?   

13. RD’ den YD’ ye dikmeler çıktınız mı?   

14. Perspektif alanında yükseklik yerlerini belirttiniz mi?   

15. GN ile  birleĢtirilmesi gereken yerleri birleĢtirdiniz mi?   

16. RD’ den gelen ıĢınlarla GN’ye giden ıĢınları kesiĢtirdiniz mi?   

17. Ortak noktalara sahip kenarları birleĢtirdiniz mi?   

18. Çizim yaparken kağıdınızın temizliğine dikkat ettiniz mi?   

19. GörünüĢleri koyulaĢtırdınız mı?   

20. Doku ve desen çalıĢması yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

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

 

1 C 
2 B 
3 A 
4 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 
2 A 
3 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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