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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Ġç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Tek Mobilya Çizimleri 

MODÜLÜN TANIMI Mobilyaların net resimleri, kesit resimleri, detay resimleri, 

perspektif çizimleri ve renk uygulamalarının anlatıldığı eğitim 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Tek Mobilya Çizimi Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç:  

Uygun ortam sağlandığında, mobilyaların net resimlerini, 

kesit resimlerini, detay resimlerini, perspektif resimlerini 

kurallarına uygun olarak çizebilecek ve renk uygulamalarını 

yapabileceksiniz.  

Amaçlar:  

1. Donatıların net resimlerini çizebileceksiniz. 

2. Donatıların kesit resimleri çizebileceksiniz. 

3. Donatıların detay resimleri çizebileceksiniz. 

4. Donatıların perspektifini çizebileceksiniz. 

5. Çizdiğiniz net resim ve perspektifleri 

renklendirebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çizim araç ve gereçleri, resim çizmeye uygun ortam, 

kroki çizimleri, donatıların net resimleri, kesit resimleri,  renk 

çemberi, resim kâğıdı, boya, fırça, kalem, çizim masası, bant 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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 yanlıĢ vb.) uygulayarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci; 

 

Mobilya imalat sektöründe tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Resim çizmek hem 

müĢteriyle iletiĢim kurmaya hem de mobilya üretiminde hataları en aza indirmeye yardımcı 

olmaktadır. Bir mobilyanın kusursuz olarak üretilebilmesi için onun perspektif resmine, net 

resmine, kesit ve detay resimlerine ihtiyaç duyulur.  

 

Bu sektörde çalıĢacak teknik bir eleman, yeni bir mobilyayı tasarlayabilmeli ve 

tasarladığı mobilyanın üretim resmini çizebilmelidir. Sizde bu modül sonunda mobilyaların 

perspektif resimlerini, net resimlerini, kesit ve detay resimlerini çizebilecek ve teknik eleman 

olma yolunda önemli bir aĢamayı daha geçmiĢ olacaksınız. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam araç ve gereç sağlandığında, mobilyaların net resmini 

çizebileceksiniz. 

 

 
 

 Evinizde ve yaĢadığınız diğer çevrede gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz.  

 Mobilyaların önden, yandan ve üstten görünüĢünü çizmeye çalıĢınız.  

 Daha önce çizilmiĢ perspektif resimleri ve bu perspektiflerin net resimlerini 

inceleyiniz.  

 Mobilyaların renklerine desen ve dokularına dikkat ediniz. 

 

1. NET RESĠM ÇĠZĠMĠ 
 

1.1. Ölçekler 
 

Çizimlerin gerçek boyutlarına oranını, mekanların donatılara ve donatıların 

aksesuarlarla orantılarının bütünlüğünün bozulmaması için ölçekli çizimler hazırlanması 

önemlidir. 

 

1.2. Tanıtılması 
 

Bir cismin gerçek ölçüsü ile çiziminde kullanılan ölçüsü arasındaki orana ölçek denir. 

Ölçekler daha çok büyük cisimleri küçülterek çizmek için ya da küçük cisimleri büyüterek 

çizmek için kullanılır.  

 

1.3.ÇeĢitleri 
 

1.3.1. Gerçek Büyüklük Ölçeği 
 

Cismin gerçekteki ölçüleri ile resim kâğıdına çizilmesinde kullanılır. 1:1 ya da 1/1 

Ģeklinde ifade edilir. Gerçek büyüklük ölçeğinde gerçekte 20 cm yüksekliğinde olan bir 

cisim resim kâğıdına da 20 cm olarak çizilir ve ölçeği 1/1 olur. Mobilya tasarımında gerçek 

büyüklük ölçeği kesit ve detay çizimlerinde kullanılır. 

 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.3.2. Büyültme Ölçeği 
 

Çok küçük boyutlu parçaların çizimlerinin daha anlaĢılır olabilmesi için kullanılan 

ölçek çeĢididir. Bu ölçekle çizilen resimler cismin gerçekteki boyutlarından daha büyük olur. 

2:1 ya da 2/1 Ģeklinde ifade edilir. Gerçek büyüklüğü 20 cm olan bir cisim 2/1 büyültme 

ölçeği ile çizilirse resim kâğıdında 40 cm olarak görünür. Daha çok makine parçalarının kesit 

ve detay resimlerinin çiziminde kullanılır. 

 

1.3.3. Küçültme Ölçeği 
 

Resim kâğıdına sığmayacak kadar büyük boyutlu cisimlerin çiziminde kullanılan 

ölçek çeĢididir. Bu ölçekle çizilen resimler cismin gerçekteki boyutlarından daha küçük 

görünür. 1:10 ya da 1/10 Ģeklinde ifade edilir. Gerçek büyüklüğü 20 cm olan bir cisim 1/5 

küçültme ölçeği ile çizilirse resim kâğıdında 4 cm olarak görünür. Mobilya tasarımında net 

resim çizimleri, paralel perspektif çizimleri ve yerleĢim planı çizimleri gibi alanlarda 

kullanılır. Haritalar küçültme ölçeği kullanılarak çizilir. 

 

1.4. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Mobilya tasarımında her türlü resim mutlaka belirli bir ölçekle çizilmelidir. 

 Çizimde uygulanan ölçek resim altında belirtilmelidir. 

 Çizimde kullanılan ölçek “Ölçek” kelimesi ile birlikte yazılmalıdır. (Ölçek 

1/10) 

 Büyülterek çizilmiĢ resimlerde, cismin gerçek ölçüsünde çizilmiĢ bir resmine de 

yer verilir. Gerçek ölçüsünde çizilen bu resim ölçülendirilmez ve altına “Ölçek 

1/1” Ģeklinde yazılır. 

 Açılarda küçültme ve büyütme yapılmaz. 

 Ölçek ne olursa olsun cismin ölçüleri gerçek ölçülerinde yazılır. 

 Çizimde kullanılacak ölçek cismin anlaĢılır olmasına yardımcı olmalıdır. 

 

1.5. Gölge 
 

Çizilen resimlerin daha gerçekçi olmasını sağlamak amacıyla resmin ıĢık yönünün 

tersinde yansımalarının belirtilmesi ile resimlerde bir zenginlik ve gerçeklik elde edilir. 

 

1.6. Tanıtılması 
 

Teknik resim de çizilen projelerde görsellikte önemli bir yer tutmaktadır. Bu görselliği 

sağlamak için renklendirme ve gölgelendirme tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Renklendirme ve gölgelendirme iĢlemi teknik resimden anlamayanlara da proje hakkında ön 

fikir vermesi bakımından önemlidir. Cisimleri görebilmemizin ana sebebi ıĢıktır. IĢık 

sayesinde cisimlerin renkleri, desenleri ve biçimleri ortaya çıkar. IĢık kaynağının konumuna 

göre cisimlerde gölge oluĢur. Cisimlerin gölgeli olan kısımları daha koyu ve hatları daha 

belirsizdir.  
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1.7. Uygulama ġekli 
 

Cisimlerin doğal ortamda oluĢan görüntülerine yakın çalıĢmalar yapabilmemiz için 

gölgelendirme tekniklerinden faydalanacağız. Gölgelendirme kuralları ıĢık kaynağına ve 

ıĢınların durumuna göre belirlenir. Gölgelendirmede iki çeĢit ıĢık kaynağı kullanılır. Bunlar 

ıĢınları paralel kabul edilen GüneĢ ve ıĢınlarının konik olduğu kabul edilen yapay aydınlatma 

yani lambadır.  

IĢık alan bir cismin gölgesi belirli bir kurala uygun olarak düĢer. Bu kuralları Ģöyle 

özetleyebiliriz. 

 

 Bir gölgenin olabilmesi için, bu gölgenin ıĢık alan ve görülebilen baĢka bir 

yüzeye düĢmesi gerekir.   

 Gölge içerisinde kalan bir objenin gölgesi olamaz. 

 Bir doğrunun, kendisi ile paralel olan bir yüzeye düĢen gölgesi yine kendisine 

paraleldir. 

 Perspektif resimlerin gölgesi perspektif kurallarına uygundur. 

 Çizilen doğru resim düzlemine paralel değilse doğrunun gölgesi firar noktasına 

doğru uzanır. 

 GüneĢ ıĢığı cisme sağ taraftan geliyorsa gölgesi sol tarafta (ġekil 1.1), ıĢık 

cisme sol taraftan geliyorsa gölgesi sağ tarafta (ġekil 1.2) oluĢur. 

 IĢınların yatay düzlemle olan açıları, resimde elde edilmek istenen gölge boyuna 

göre 30
0
, 45

0
, 60

0 
olarak alınır (ġekil 1.3). 

 Konik perspektifte ıĢınlar resim düzlemine paralel ve yer düzlemine 60
0
 açıda 

geliyorsa gölgeleri resim düzlemine paralel olur. Gölgenin bitim noktası göz 

noktasına uzatılan ıĢınla sınırlandırılır (ġekil 1.4). 

 IĢık kaynağı esas ıĢın üzerinde ise Göz noktası aynı zamanda gölgelerin firar 

noktası olur (ġekil 1.5). 

 

ġekil: 1.1. IĢığın Konumuna Göre Gölgenin OluĢumu 
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ġekil: 1.2. IĢığın Konumuna Göre Gölgenin OluĢumu 

 

ġekil: 1.3. IĢığın GeliĢ Açısına Göre Gölge Boyu 

 

ġekil: 1.4. Konik Perspektifte Gölgenin OluĢumu 
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ġekil: 1.5. IĢık Kaynağının Konumuna Göre Gölgenin OluĢumu 

AĢağıda çeĢitli gölgelendirme örnekleri verilmiĢtir. Bu örnekleri inceleyerek 

resimlerde gölge uygulamaları geliĢtirebilirsiniz. 

 

ġekil: 1.6. Rafın Gölgesi 
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ġekil: 1.7. Raf ve Kitapların Gölgesi 

 

ġekil: 1.8. Kitaplar ve Raf 
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ġekil:1.9. Gömme Kulpun Gölgesi 

 

ġekil:1.10. Çekmecelerin Gölgesi 

 

ġekil:1.11. Yapay Aydınlatmada Gölge OluĢumu 
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ġekil:1.12. Merkezi Perspektifte Gölge Uygulaması 

 

ġekil:1. 13. Vitrin Gölgelendirmesi 

1.8. Mobilyada Oran-Orantı 
 

Donatılarda kullanılan aksesuarların renklerinin, ölçülerinin ve  formlarının birbirleri 

ile uyum içinde olmasıdır. 

 



 

10 

1.9. Tanıtılması 
 

Mobilyada fonksiyonellik kadar estetikte önemlidir. Estetiği yakalayabilmek için 

ölçülerin uyumu, renk ve desen bütünlüğü, ayrıntıların bütünle iliĢkisi gibi etkenleri doğru 

kullanmak gerekir. Mobilyalar kullanım ve rahatlık kadar görsel bir öğe olarak ta kabul 

edilir. Bu nedenle içerisinde bulunduğu mimari yapıyla da uyum içerisinde olmalıdır. 

Mobilyada oran-orantı kelimesi ölçülerdeki denge, renk ve desen bütünlüğü, grubu oluĢturan 

mobilya elemanlarının grupla iliĢkisi gibi kavramları aklımıza getirmektedir. 

 

YaĢadığımız hemen hemen tüm mekânlarda mobilya kullanılmaktadır. Mobilyalardan 

en üst düzeyde fayda sağlanabilmesi, kullanılan mobilyaların insanın statik beden ölçüsüne 

uygun olması ile doğru orantılıdır. 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. 

 

1.10. Uygulama ġekli 
 

Mobilyada en, boy ve derinlik arasındaki iliĢki bazı kurallara göre belirlenir. Tarih 

boyunca insanlar güzelliği yakalayabilmek için eserlerinde bazı orantılar kullanmıĢlardır. 

Günümüzde bu oran “Altın Bölüm” olarak adlandırılan ve uyumlu bir dikdörtgenin 

boyutlarını veren sayısal bir ifadedir. Altın bölümde kullanılan sayısal ifadenin karĢılığı 

1.618’dir. Yani altın bölüme uygun bir dikdörtgenin kısa kenarı 1 cm ise uzun kenarı 1.618 

cm olarak hesaplanır. Tarihten günümüze kalan eserlerin büyük bir çoğunluğunda bu orana 

yakın hesaplamaların yapıldığı görülmektedir. 

 

Hesaplama kolaylığı bakımından altın bölüm gibi kullanılan altın sayılarda vardır. Bu 

sayılar arasındaki orantı altın bölüme çok yakındır. Altın sayılar ise 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89, 144, 233… olarak sonsuza kadar devam eder. Altın sayılar örnekteki diziliĢte 

kendinden önce gelen iki sayının toplamıyla bulunur. Tasarımda bu sayı diziliĢlerinden yan 

yana olan ikisi alınır ve küçük olan en, büyük olan boy olarak belirlenir.  

 

Mobilya tasarımında “Ahenk Kapısı” adıyla anılan bir bölümleme yöntemi daha 

vardır. Bu yöntemde oluĢturulacak dikdörtgenin kısa kenarı ölçüsünde bir kare çizilir 

(ġekil:1.6). Çizilen kare ortadan ikiye bölünür (ġekil:1.7). Bu bölümlemenin taban çizgisini 

kestiği nokta merkez alınarak dikdörtgenin köĢesi kadar açılan pergelle bir yay çizilir 

(ġekil:1.8). Yayın taban çizgisi uzantısını kestiği nokta dikdörtgenimizin boyunu sınırlar 

(ġekil:1.9, ġekil:1.10). Yine bu yöntemle de çizilen dikdörtgen Altın Bölüm kuralına uygun 

olacaktır. 

 



 

11 

 

ġekil:1.14. Ahenk Kapısı Ġçin Kare Çizimi 

 

ġekil:1.15. Ahenk Kapısı Ġçin Karenin Bölümlenmesi 
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ġekil:1.16. Ahenk Kapısı Ġçin Yay Çizilmesi 

 

ġekil:1.17. Ahenk Kapısı Ġle Dikdörtgenin OluĢturulması 
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ġekil:1.18. Ahenk Kapısı Çizilen dikdörtgen 

 

1.11. AhĢapta Desen 
 

Mobilya ve dekorasyonda en fazla kullanılan malzeme hiç kuĢkusuz ahĢaptır. 

Hazırlanan projelerin de gerçekçi olması için ahĢap görünümünü yansıtmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

1.12. Uygulama Özellikleri 
 

Mobilya tasarımında gerçekçi tasarımlar yapmak için kullanacağımız araçlardan 

biriside desenleme teknikleridir. Tasarımda en ideal görünümü yakalayabilmek için gerçeğe 

yakın çizimler yapmak gerekmektedir. AhĢap sadece renkten ibaret bir gereç değildir. 

AhĢapta renk geçiĢleri, tonlama, doku ve desenler vardır. Bizde çizimlerimizde bu değerleri 

kullanarak daha gerçeğe yakın görünümler elde edebiliriz. Kullanacağımız desen ve doku 

örnekleri tasarımda genel görünümü bozmamalı ve resmin daha belirgin olmasına yardımcı 

olmalıdır.  

 

Desenlerde kullanacağımız çizgilerin kalınlığı ve tonu ana çizgilerimizden rahatlıkla 

ayırt edilebilmelidir. AhĢapta desen düz çizgilerden ibaret değildir. Ağacın türüne ve 

yetiĢtiği yere göre farklı desen özelliği göstermektedir. Sizde tasarımlarınızda üretimde 

kullanacağınız ahĢap türüne uygun desen ve renklendirme yapmalısınız. Resim:1.1 ve 

Resim:1.2 de desen örnekleri görülmektedir.  
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Resim:1.1 AhĢapta Desen         Resim:1.2. AhĢapta Desen 

1.13. Ġfade ġekillerinin Çizimi 
1.13.1Çizim Masaları 

 

1.13.1.1. Tanıtılması 

 

Ġyi bir tasarım ancak iyi bir çizim ortamı sağlandığında mümkün olacaktır. Ġyi bir 

çizim ortamı için ise teknik resim araç gereçleri yanında iyi bir çizim masası ile 

oluĢturulabilir. Resim masasının yüzeyi düzgün ve temiz olmalıdır. Yüksekliği ve açısı 

kullanıcıya göre ayarlanabilen çizim masaları uzun süre tasarım iĢiyle uğraĢanlarda fiziksel 

sorunların önüne geçebilir ve tasarımda kullanıcıya rahatlık sağlar. 

 

1.13.1.2 ÇeĢitleri 

 

 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 çalıĢabileceğimiz 100x70, 120x80 gibi değiĢik 

ebatlarda olabilir. Standart resim masalarının tablaları sabit olup masalar yatay veya açılı 

olabilmektedir (Resim:1.3). 

 



 

15 

 

Resim 1.3: Standart Resim masaları 

 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 kolaylaĢtırmaktadır. Yine masaya entegre ayarlanabilir aydınlatma sistemiyle 

çizime yardımcı olmaktadır (Resim:1.4). 

 

 

Resim 1.4: Üniversal Resim masaları 

 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 Ģekil değiĢtirmemesi için her iki ucuna 

kızaklı baĢlık parçaları bağlanır (Resim:1.5). 
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Resim 1.5: Plançete 

1.13.2. Çizim Atölyeleri 
 

 Tanıtılması 
 

Kaliteli ve hızlı bir Ģekilde teknik resimleri çizmeye yardımcı olmak amacıyla çizim 

atölyeleri kurulur. Bu atölyelerde üniversal resim masaları, teknik resim araç-gereçleri ile 

aydınlatma tertibatı bulundurulur.  
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UYGULAMA FALĠYETĠ 
 

Uygulama faaliyetimizde aĢağıda perspektif resmi verilen mobilyanın net resmini 

çizeceğiz. 

 

ġekil 1.19: 

BakıĢ Yönü 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil 1.20: 

ĠġLEM BASAMAKLARI 
 

 Çizime baĢlamadan önce teknik resim araç ve gereçlerini hazır bulundurunuz.  

 Resim kâğıdını resim masasına bağlayınız. 

 Mobilyayı çizeceğiniz ölçeği belirleyiniz. 

 Yatay olarak yer çizgisini çiziniz. 

 BakıĢ yönüne uygun olarak mobilyanın ölçekli ön görünüĢünü çiziniz 

(ġekil:1.21). 

 

BakıĢ Yönü 
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ġekil 1.21:. Ön GörünüĢün Çizilmesi 

 Mobilyanın ölçekli yan görünüĢünü çiziniz (ġekil:1.22). Yan görünüĢ için 

cismin sol tarafından bakıldığı varsayılır. 

 

ġekil: 1.22. Yan GörünüĢün Çizilmesi 
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 Mobilyanın ölçekli üst görünüĢünü çiziniz (ġekil:1:23). 

 
 

 
ġekil 1.23: Üst GörünüĢün Çizilmesi 
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 Çizdiğiniz net resmi ölçülendiriniz (ġekil:1.24). 

 

ġekil: 1.24. Net Resmin Ölçülendirilmesi 
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 Yüzey taramalarını yapınız (ġekil:1.25). 

 

ġekil: 1.25. Net Resme Desen Çizilmesi 
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 Resmi koyulaĢtırın (ġekil:1.26). 

 

ġekil: 1.26. Net Resmin KoyulaĢtırılması 
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 Kuru kalemle resmi renklendirin (ġekil:1.27). 

 

ġekil: 1.27. Net Resmin Renklendirilmesi 

ÖNERĠLER 
 

 Çizeceğiniz resmin özelliğine ve ölçülerine uygun kâğıt tipini belirleyiniz. 

 Resmi kâğıda ortalayarak çiziniz. 

 Çizimi kalemi fazla bastırmadan orta sert ve ince uçlu kalemlerle yapınız. Tüm 

resim bittikten sonra koyulaĢtırma iĢlemi yaparak resmi tamamlayınız. 

 Net resimlerde mümkün olduğu kadar görünmeyen çevre ve kenarlara yer 

verilmemelidir. Bu ayrıntıları kesit resimlerinde göstermek daha uygun 

olacaktır. Böylece göze hoĢ gelen gerçekçi görünüĢler elde edilebilir. 

6
9
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 Çizgi kalınlıkları resmin görünümünü direkt etkiler. Bu nedenle her çizgi kendi 

grubundaki çizgilerle aynı kalınlıkta olmalıdır. Örneğin tarama çizgilerinin 

tümü aynı kalınlıkta olmalıdır. 

 Net resimde öncelikle bakıĢ yönüne uygun olarak ön görünüĢü çiziniz. 

 Ön görünüĢ çizildikten sonra sağ tarafa cismin sol tarafından bakıldığında 

oluĢan görünüĢü çiziniz. 

 Üst görünüĢ net resimde ön görünüĢün altına çizilir. 

 Ölçülendirme yapmadan önce ölçülendirme kurallarını okuyunuz. Diğer 

modüllerden ve Teknik resim kitaplarından faydalanabilirsiniz. 

 Net resimlerde ölçülendirme resmin güzel görünmesi ve karıĢıklığın önlenmesi 

için üç bölüm uygulanır. (Ön görünüĢün altı, yan görünüĢün altı, Ön görünüĢ ve 

yan görünüĢün arasında ġekil:1.24’u inceleyiniz). Zorunlu durumlarda diğer 

kısımlarda da ölçülendirme yapılabilir. 

 Desen yapmak için çizdiğiniz tarama çizgileri ana çizgilerden net olarak 

ayrılabilmelidir. Tarama çizgileri gerçek ahĢap desenlerine uygun olmalıdır. 

(ġekil 30’da verilen desen çalıĢmasını inceleyiniz.) 

 Renklendirme ve gölgelendirme iĢlemi gayet özen isteyen uygulamalardır. 

Yapacağınız en küçük bir dikkatsizlik tüm çabanızın boĢa gitmesine neden 

olabilir. Bu nedenle gölge ve renk uygulamasını dikkatli bir Ģekilde yapınız. 

Gölgeleme iĢleminde ıĢığın konumuna göre ıĢık almayan bölümler aynı rengin 

koyu tonuyla boyanmalıdır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bir cismin gerçek boyutları ile resim üzerindeki boyutları arasındaki orana ölçek 

denir. 

2. (   ) Gerçek büyüklük ölçeği teknik resimde kullanılmaz. 

3. (   ) Büyültme ölçeğinde cisimler gerçeğinden daha büyük çizilir. 

4. (   ) Büyültme ölçeği en çok haritacılık alanında kullanılır. 

5. (   ) 1/10 bir büyültme ölçeğidir. 

6. (   ) Teknik resimler mutlaka ölçek kullanılarak çizilmelidir. 

7. (   ) Resim üzerindeki ölçülendirme ölçek oranında arttırılır ya da küçültülür. 

8. (   ) Gölge olabilmesi için ıĢık kaynağına ihtiyaç vardır. 

9. (   ) Gölgenin boyutunu çizimde kullanılan ölçek belirler. 

10. (   ) Gölge içerisinde kalan bir cismin gölgesi olamaz. 

11. (   ) Ġdeal bir dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarı arasındaki oran 1.618’dir.  

12. (   ) Mobilyada ergonomi kullanılan ağacın yaĢını ifade eder. 

13. (   ) Desen çizimlerin daha gerçekçi görünmesine yardımcı olur. 

14. (   ) Teknik resimde desen sadece detay resimlerde uygulanır. 

15. (   ) Teknik resim için en ideal çizim masaları üniversal resim masalarıdır. 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda perspektif resmi verilen bilgisayar masasının net resmini çiziniz ve bu 

çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

ġekil: 1.28. Bilgisayar Masası 
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DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Resim Araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Resim kâğıdını masaya düzgün bir Ģekilde bağladınız mı?   

3. Resmi çizeceğiniz ölçeği belirlediniz mi?   

4. Ön görünüĢü doğru Ģekilde çizdiniz mi?   

5. Yan görünüĢü doğru Ģekilde çizdiniz mi?   

6. Üst görünüĢü doğru Ģekilde çizdiniz mi?   

7. Tüm görünüĢleri doğru Ģekilde tamamladınız mı?   

8. Çizgileri istenilen kalitede yaptınız mı?   

9. Net resmi ölçekli olarak çizdiniz mi?   

10. Net resimde tarama iĢlemini hatasız olarak yaptınız mı?   

11. Net resmi ölçülendirme kurallarına uygun ölçülendirdiniz mi?   

12. Net resmi gölgelendirme kurallarına uygun olarak 

gölgelendirdiniz mi? 
  

13. Net resmi doğru renkleri kullanarak boyadınız mı?   

14. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

15. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, mobilyaların net resimleri üzerinden, 

kesit yerlerini iĢaretleyebileceksiniz, belirlenen kesit yerlerine göre ölçekli kesit resimlerini 

çizebileceksiniz. Çizdiğiniz kesit resimleri uygun malzeme taramaları ile 

iĢaretleyebileceksiniz. Çizdiğiniz mobilyanın yapısına uygun kesit alma tekniğini belirleyip 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
  

 Evinizde ve yaĢadığınız diğer çevrede kullandığınız ve gördüğünüz mobilyaları 

inceleyiniz. 

 Mobilyaların hangi malzemelerden imal edildiğini araĢtırınız. 

 Mobilyada kullanılan malzemelerin ölçüleri hakkında bilgi edininiz. 

 Mobilyanın dıĢarıdan bakıldığında görülmeyen kısımlarını inceleyiniz.  

 Mobilyaya bağlı kapak, çekmece, kulp gibi elemanları inceleyerek bu 

elemanların mobilya üzerine nasıl monte edildiğini araĢtırınız. 

 Mobilyada kullanılan vida, çıtçıt, ray, makara, çektirme gibi diğer yardımcı 

gereçleri ve bu gereçlerin mobilyaya nasıl monte edildiğini araĢtırınız.  

 

2. KESĠT ÇĠZĠMĠ 
 

2.2. Mobilyada Kesitler 
 

Kesit resmi teknik olarak bir iĢin yapım resmine denilir. Yani bir cismin belirli bir 

yerinden kesildiği varsayılarak, eĢyanın 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 Ģeklinin uygulandığını, net resimde ve 

perspektif resimlerde gösterilemeyen bölümler hakkında kesin bilgi verir. Kesit resimleri 

üzerinde daha ayrıntılı olarak çizilmesi gereken yerler iĢaretlenir ve bu iĢaretlenen yerlerin 

detay resimleri çizilir. 

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1.1. ÇeĢitleri 
 

Kesit resimlerde amaç cisim hakkında en net bilgileri vermektir. Bu amacı 

gerçekleĢtirebilmek için değiĢik kesit alma tekniklerinden faydalanılır. Kesit çeĢitleri kesit 

düzleminin cismi kestiği yüzeye göre isimlendirilir. 

 

 Tam Kesit 

 Yarım Kesit 

 Kısmi (Bölgesel) Kesit 

 Kademeli Kesit 

 Profil Kesit 

 DöndürülmüĢ Kesit 

 

2.1.2. Uygulama Özellikleri 
 

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. 

 

ġekil 2.1: Kesit Yerinin Net Resim Üzerinde Gösterilmesi  

  Kesit Düzlemi 

 
  Kesit Yönü 

 

 

   Kesit Ġsmi 
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ġekil 2.2 a-b: Tam Kesitin Elde EdiliĢi 

 

ġekil 2.3: Elde Edilen Kesitin Çizilmesi 

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 iĢleminde 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. (ġekil:2.4). 
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Daraltma yapılan bölümlerde ölçü gerçek ölçüsünde verilir (ġekil:2.5). Daraltma yapılan 

parça konik ya da eğimli ise gerçekteki eğim korunmalıdır (ġekil:2.6).  

 

Kesit çizildikten sonra kesilen yüzeyler malzemenin cinsine göre uygun tarama iĢareti 

ile taranmalıdır. Taranacak yüzey çok fazla ise parçanın baĢlarından bir kısım alan taranır. 

Geriye kalan alan boĢ bırakılır (ġekil:2.7). Pim, perçin, bilye, vida, cıvata, çivi gibi yardımcı 

gereçlerin kesitleri alınmaz. Bu tür elemanlar kesit düzlemine rastlasalar bile kesilmemiĢ 

olarak kabul edilir ve bu tür yardımcı gereçlere tarama iĢlemi uygulanmaz. Kesit resimleri 

çizerken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi ise kesilen kısımdan sonra 

bakıĢ yönüne göre geriye kalan kısımda, görülebilen kenarlar sürekli çizgi ile çizilerek 

görünüĢü çıkarılır. Bazen sadece kesilen yüzeylerin çizilmesi gibi yanlıĢlıklar yapılabiliyor. 

 
 

ġekil 2.4: Kesitlerde Daraltma 

 

ġekil: 2.5: Kesit Daraltmalarında Ölçü 

 

 

ġekil: 2.6. Kesit Daraltmalarında Eğim 

 

ġekil: 2.7 Kesitlerde Tarama 

2.2. AhĢap Taramalar 
 

2.2.1. Uygulama Özellikleri 
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Tarama, çizimi yapılan cismin hangi malzemeden imal edildiğini belirtmek için 

yapılır. Kesit resimlerde tarama yapılırken sadece testerenin kestiği varsayılan yüzeyler 

taranır. Tarama çizgileri sürekli ince çizgi sitiliyle çizilir. Tarama iĢlemi belirli Ģartlarda, 

kurallara bağlı olarak ve malzemeye göre değiĢen ölçü ve açılarda çizilir. AhĢapta yüzey 

taramalarında yüz, cumba ve makta taramaları yapılır. Kesit resimlerde her tarama Ģekli bir 

malzemeyi ifade eder.  

 

2.2.2. Ġfade ġekillerinin Çizimi 
 

AĢağıda mobilyacılık mesleğinde kullanılan kesit tarama Ģekil ve ifadelerine yer 

verilmektedir. Resimleri inceleyerek sizde çizdiğiniz kesit resimlerinde bu uygulamalara yer 

veriniz. 

 

ġekil: 2.8. AhĢap Yüzey Taraması 

 

 

ġekil: 2.9 AhĢap Makta Taraması 
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ġekil: 2.10.AhĢap Elyaf Taraması 

 
ġekil: 2.11 Sunta Taraması 

 
ġekil: 2.12 Kaplama Elyaf iĢareti 

 
ġekil: 2.13 Kaplama Makta iĢareti 

 

ġekil: 2.14 Suntalam Taraması 

 

ġekil: 2.15 Kontra Tabla Taraması 

 

ġekil: 2.16 Suni Kauçuk Taraması 

 

ġekil: 2.17 Tabii Kauçuk Taraması 
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ġekil: 2.18 Tabii Kauçuk (Delikli) 

 

ġekil: 2.19 Mermer Taraması 

 

ġekil: 2.20 Plastik Taraması 

 

ġekil: 2.21 Kontrplak Taraması 

 

ġekil: 2.22 Lif Levha Taraması (Duralit, MDF) 

 

ġekil: 2.23 KesilmemiĢ Cam Taraması 

 

ġekil: 2.24 KesilmiĢ Cam Taraması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Uygulama faaliyetimizde aĢağıda net resmi ve kesit alınacak yerleri verilen salon 

mobilyasının kesit resimlerini çizeceğiz. 

 

ġekil 2.25: Kesit Alınacak Net Resim 

ĠġLEM BASAMAKLARI 
 

 Çizime baĢlamadan önce teknik resim araç ve gereçlerini hazır bulundurunuz.  

 Net resmi resim masasına bağlayınız. 

 Net resmi inceleyerek mobilyayı anlamaya çalıĢınız.  

 Uygulayacağınız kesit alma tekniğini belirleyiniz. 

 Net resim üzerinde kesit alacağınız yerleri (Kesit düzlemi) iĢaretleyiniz (ġekil 

2.26:). 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil: 2.26 Kesit Düzlemlerinin Belirlenmesi 

 Kesit yönünü iĢaretleyiniz (ġekil 2.27:). 

 

ġekil: 2.27 Kesit Yönünün Belirlenmesi 
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 Kesit düzlemini isimlendiriniz (ġekil:2.28). 

 

ġekil: 2.28 Kesit Düzlemlerinin Ġsimlendirilmesi 

 Kesitleri çizeceğiniz ölçeği belirleyerek sırasıyla kesitleri çiziniz. Kesitlerin 

altına kesit isimlerini yazmayı unutmayın. (ġekil:2.29- ġekil:2.30). 
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ÖLÇEK: 1/10               ÖLÇEK: 1/10 

ġekil: 2.29. A-A Kesiti                                         ġekil: 2.30. B-B Kesiti 
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ÖNERĠLER 

 

 Çizeceğiniz resmin özelliğine ve ölçülerine uygun kâğıt tipini belirleyiniz. 

 Öncelikle net resmi ve varsa perspektif resmi inceleyiniz. Mobilyanın yapısı ve 

konsrüksiyonu hakkında fikir yürütünüz. Kesit ve detay resimleri mobilyayı 

tasarlayan kiĢi tarafından çizilir. Yoksa sadece net resim ve perspektife 

bakmakla bir mobilyanın yapısı hakkında net bilgiler elde edilemez. Aynı resmi 

inceleyen farklı kiĢiler birbirinden farklı kesit resimleri çizebilirler. Üreticiler 

bir mobilyayı imal edebilmek için mobilyanın perspektif resmine, net resmine, 

kesit ve detay resimlerine ihtiyaç duyarlar. Kesit ve detay resimleri olmayan bir 

mobilya doğru olarak imal edilemez. 

 Çizimi kalemi fazla bastırmadan orta sert ve ince uçlu kalemlerle yapınız. 

Tasarım aĢamasında kalemi fazla bastırmanız, hatalı olan yerleri düzeltmek için 

sildiğinizde iz bırakacaktır. Tüm resim bittikten sonra koyulaĢtırma iĢlemi 

yaparak resmi tamamlayınız. 

 Kesit alacağınız yerlerin belirlenmesinde mobilya hakkında en ayrıntılı bilgi 

verecek yerler tercih edilmelidir. Kesit resimlerde üreticinin ihtiyaç duyacağı 

tüm ayrıntılar belirtilmelidir. 

 Mobilyanın durumuna göre değiĢik yerlerden kesitler alınabilir. Sizde aldığınız 

kesitlerin, mobilyanın üretilmesine olanak sağlayacak Ģekilde olmasına özen 

gösteriniz. 

 Mobilyacılıkta genelde tam kesit uygulamaları tercih edilir. Ancak duruma göre 

bazen diğer kesit alma tekniklerinden de faydalanılabilir. Sizde mobilya 

üzerinde uygulayacağınız kesit alma teknik ya da tekniklerini belirleyiniz. 

 Kesit düzlemlerini görünüĢler üzerinde iĢaretleyiniz. Mobilyanın yapısına göre 

ön görünüĢ, yan görünüĢ ya da üst görünüĢ üzerinde kesit düzlemleri çizilebilir. 

 Kesit düzlemine bakıĢ yönünü belirleyerek kesit düzlemini isimlendirin 

(ġekil:2.28). 

 Kesitleri çizeceğiniz ölçeği belirleyiniz. Kesit resimler değiĢik ölçeklerde 

çizilebilir. 1/1, 1/5, 1/10, 1/20 gibi. 

 Kesit resimlerde mobilyanın dıĢarıdan bakıldığında görünmeyen bölümleri de 

çizilir (ġekil 2.29). Kesitlerde amaç görünmeyen kısımların yapısı ve kullanılan 

malzemenin türü hakkında bilgi vermektir. 

 Kesit resimlerinde, kesit düzlemini kestiği yüzeyler taranmalıdır. Kesilen 

malzemenin türüne göre tarama iĢaretlerini uygulamalısınız (ġekil 2.8- ġekil 

2.24). 

 Tarama iĢlemi yapılırken homojen yapıya sahip parçaların tüm yüzeyinin 

taranmasına gerek yoktur. Bunun yerine malzemenin baĢtan ve sondan bir 

kısmının taranması yeterlidir (ġekil:2.29). 

 Kesit resimlerinin altına kesit düzlemini ismi yazılır (ġekil 2.30).  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

1-) (   ) Kesit resmi mobilyanın içyapısı ile ilgili bilgi verir. 

2-) (   ) Kesit resimlerine yapım resmi de denilir. 

3-) (   ) Kesit resimleri sadece 1/1 ölçeğinde çizilebilir. 

4-) (   ) Mobilyacılıkta sadece tam kesit kullanılır. 

5-) (   ) Bir görünüĢ resmi üzerinde sadece bir tane kesit düzlemi iĢaretlenebilir. 

6-) (   ) Kesit resimleri üreticinin ihtiyaç duyabileceği tüm ayrıntıları barındırmalıdır. 

7-) (   ) Kademeli kesit görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde uygulanır. 

8-) (   ) Kesit düzlemleri net resim üzerinde gösterilir. 

9-) (   ) Kesitlerde mobilyada kullanılan malzeme türünü belirtmek için tarama yapılır. 

10-) (   ) Kesitlerde daraltma iĢlemi yapılabilmektedir. 

11-) (   ) Kesit resmi üzerinde detay alınacak yerler gösterilir. 

12-) (   ) Kesit düzlemleri farklı isimlerle isimlendirilir. 

13-) (   ) Kesit resimlerinin altına kesit düzleminin adı yazılır. 

14-) (   ) Kesitler resmi daha güzel göstermek için taranır. 

15-) (   ) Kesit resimlerinin ölçeği kesit resmi altında belirtilir. 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda perspektif resimleri ve net resmi verilen mobilyanın net resimde gösterilen 

kesit düzlemine göre kesit resmini çiziniz ve bu çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme kriterlerine göre 

değerlendiriniz. 

  

ġekil: 2.31 Bilgisayar Masası (Kapaklı)    ġekil: 2.32 Bilgisayar Masası (Açık) 
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ġekil: 2.33 Bilgisayar Masası Net Resmi (Kesit Düzlemi) 

  

A 
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Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütü  Evet Hayır 

1. Net resmi ve perspektif resmi incelediniz mi?   

2. Net resim üzerinden hangi kesit alma tekniğini uygulayacağınızı 

belirlediniz mi? 
  

3. Net resim üzerinde kesit düzlemlerini iĢaretlediniz mi?   

4. Belirlediğiniz kesit düzlemlerinde kesit yönünü iĢaretlediniz mi?   

5. Kesit düzlemlerini isimlendirdiniz mi?   

6. Kesitleri çizeceğiniz ölçeği belirlediniz mi?   

7. Kesitleri sırasıyla ve hatasız olarak çizdiniz mi?   

8. Çizgi kalınlıklarını istenilen kalitede yaptınız mı?   

9. Kesit resimlerinde uygun tarama iĢlemini hatasız olarak yaptınız mı?   

10. Kesit resimlerinin isimlerini kesit resmi altında belirttiniz mi?   

11. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

12. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “EVET” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri 

tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, mobilyalara ait kesit resimler üzerinde 

detay resmi çizilecek noktaları iĢaretleyebilecek ve iĢaretlediğiniz bu noktalara ait detay 

resimleri ölçekli olarak çizebileceksiniz. Çizdiğiniz detay resimlerini uygun kesit tarama 

iĢaretleriyle tarayabileceksiniz. 

 

 
  

 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 Ģekillerini araĢtırınız.  

 Mobilyalarda kullanılan aksesuarları ve bu aksesuarların bağlantılarını 

inceleyiniz.  

 Mobilyanın dıĢarıdan bakıldığında görülmeyen kısımlarını inceleyiniz.  

 Mobilyaya bağlı kapak, çekmece, kulp gibi elemanları inceleyerek bu 

elemanların mobilya üzerine nasıl monte edildiğini araĢtırınız.  

 Mobilyada kullanılan vida, çıtçıt, ray, makara, çektirme gibi diğer yardımcı 

gereçleri ve bu gereçlerin mobilyaya nasıl monte edildiğini araĢtırınız.  

3. DONATI DETAYLARI 
 

3.1. Donatıda Detay 
 

Teknik resimde çok küçük çizilmiĢ bölümlerin anlaĢılır olması bakımından daha 

büyük ölçeklerle çizilmesine ihtiyaç duyulur. Bu tür çizimlere kısaca detay resmi denilir. 

Detay resmi bir görünüĢ üzerinden ve ya kesit üzerinden alınabilir. Mobilya çizimlerinde 

genellikle kesit resimleri üzerinde bir bölümün büyütülmesinde kullanılır. Detay resimlerine 

daha çok mobilyada kullanılan konstrüksiyon Ģekli ve aksesuar bağlantılarının 

gösterilmesinde ihtiyaç duyulur. Kesit resimlerde bir mobilya hakkında kesin yargılara 

varılması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda detay resimlerde faydalanılır. 

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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3.1.1. ÇeĢitleri 
 

Detay resimleri net resimler üzerinden veya kesit resimler üzerinden alınabilir. Detay 

resimleri genellikle 1/1 ölçeğinde çizilir ancak bazı durumlarda daha büyük ölçeklerle de 

çizilmesi mümkündür.  

 

3.1.2. Uygulama Özellikleri 
 

Detaylar özellikle mobilyada uygulanan konstrüksiyon, aksesuar, yardımcı gereçler, 

birleĢtirme Ģekli gibi ayrıntıları göstermek için çizilir. Detay resimlerde mobilyanın 

yapımında kullanılan malzeme ismi, ölçüsü, vida boyu, kaplama elyaf yönü, yapılan üst 

yüzey iĢlemleri gibi ayrıntılara yer verilir. Özellikle küçük ölçeklerde çizilen kesit resimler 

mobilya hakkında kesin bilgiler vermezler. Böyle durumlarda detay resimlere ihtiyaç 

duyulur. Detay resimleri 1/1 ölçeğinde veya daha büyük ölçeklerle çizilir. Detayın çizildiği 

ölçek detay resminin altında belirtilir. Yine detay resmi çizilecek bölüm kesit resmi üzerinde 

iĢaretlenerek isimlendirilir. Bu isim detay resmi altına ölçeği ile birlikte yazılır. (ġekil:3.1) 

 

ġekil:3.1 Detay Resmi Örneği  

ÖLÇEK 1/1 
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3.1.3. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Detay resmi çizilecek bölüm mobilyanın üretimine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. 

Detay resmi çizildikten sonra kesilen yüzeyler malzemenin cinsine göre uygun tarama iĢareti 

ile taranmalıdır. Taranacak yüzey çok fazla ise parçanın baĢlarından bir kısım alan taranır. 

Geriye kalan alan boĢ bırakılır (ġekil:3.2). Detay resimlerde uygulanan konstrüksiyon, kapak 

ve çekmecelerin çalıĢma Ģekli, modüllerin bağlantısı, montaj Ģekli, mobilyada kullanılan 

vida, menteĢe, kulp gibi ayrıntıları gösterilmelidir. 

 

ġekil:3.2. Detay Resimlerde Tarama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Uygulama faaliyetimizde daha önceki öğrenme faaliyetimizde kesit resimlerini 

çizdiğimiz mobilyanın detay resimlerini çizeceğiz. 

 

ġekil:3.3 Detay resmi çizilecek Kesit Resmi 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠġLEM BASAMAKLARI 

 

 Çizime baĢlamadan önce teknik resim araç ve gereçlerini hazır bulundurunuz.  

 Mobilyanın perspektif resmini, net resmini ve kesit resimlerini hazır 

bulundurunuz. 

 Resim Kâğıdını resim masasına bağlayınız. 

 Net resmi, perspektif resmi ve kesit resimleri inceleyerek mobilyayı anlamaya 

çalıĢınız.  

 Kesit resmi üzerinde detay alacağınız yerleri iĢaretleyerek isimlendiriniz 

(ġekil:3.4). 

  

ġekil 3.4: Detay Resmi Çizilecek Yerlerin Belirlenmesi 

 A detayını 1/1 ölçeğinde çiziniz.( ġekil 3.5:). 
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ġekil 3.5.: A-Detayı 
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 B detayını 1/1 ölçeğinde çiziniz.( ġekil:3.6). 

 

ġekil 3.6: B-Detayı 

 Detay resimleri çizdikten sonra uydun malzeme taraması ile kesit yüzeyini 

tarayınız. (ġekil:3.5 ġekil:3.6). 

 Detay resimde gerekli açıklamaları yazınız (ġekil:3.5) 

 Detay ismini resmin altına yazarak detay çizimini tamamlayınız. 
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ÖNERĠLER 
 

 Detay yeri belirlenirken mobilyanın yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilecek 

yerler tercih edilmelidir. (ġekil:3.5’i inceleyiniz) 

 Detay resimlerdeki asıl amaç mobilyanın üretiminde kullanılan malzemeler ve 

uygulanan konstrüksiyon hakkında üreticiye bilgi vermektir. Bu nedenle detay 

resimlerde malzeme ismi, malzeme kalınlığı, uygulanan konstrüksiyon, 

yardımcı elemanların bağlantı Ģekilleri gibi bilgilere yer verilir.( ġekil:3.1’i 

inceleyiniz.) 

 Bir resim levhasında detay ismi bir kere kullanılmalıdır. Aynı isme sahip baĢka 

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. 

 Detay resimler kısmen taranır. Homojen yapıdaki parçaların tamamen 

taranmasına gerek yoktur. (ġekil:3.6) 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1-) (   ).Detay resmi mobilyada kullanılan ağacın kalitesi hakkında bilgi verir. 

2-) (   ) Detay alınacak yerler kesit resimleri üzerinde iĢaretlenir. 

3-) (   ) Detaylar sadece 1/1 ölçeğinde çizilir. 

4-) (   ) Detay resminde tarama yapılmaz. 

5-) (   ) Her detay resmi bir isimle isimlendirilir. 

6-) (   ) Detay resminde daraltma iĢlemi yapılabilmektedir. 

7-) (   ) Detay resimlerinin tüm yüzeyinin taranması zorunludur. 

8-) (   ) Detaylar resminde sadece uygulanan konstrüksiyon gösterilir. 

9-) (   ) Detay resimleri ağacın renginde boyanır. 

10-) (   ) Detay resimleri doğru yorumlayabilmek için teknik resim bilgisine ihtiyaç vardır. 

 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda perspektif resimleri, net resmi ve kesit resmi verilen mobilyanın iĢaretlenen 

yerlere göre detay resmini çiziniz ve bu çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme kriterlerine göre 

değerlendiriniz. 

  

 

 
ġekil:3.7. Bilgisayar Masası (Kapaklı)    ġekil:3.8 Bilgisayar Masası (Açık) 
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ġekil 3.9: Bilgisayar Masası Net Resmi (Kesit Düzlemi) 

A 

A 
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ġekil 3.10: A-A Kesiti 

  

A B 
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DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

Bilgisayar Masasının Detay Resimlerini çiziniz ve bu çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme 

kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Bilgisayar Masası kesit resimleri üzerinde detay alınacak yerlerini 

iĢaretlediniz mi? 
  

2. Kesit resimleri üzerinde iĢaretlediğiniz 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 iĢlemini hatasız olarak yaptınız 

mı? 
  

7. Detay resimlerinin isimlerini detay resmi altında belirttiniz mi?   

8. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

9. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “EVET” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri 

tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ–4 
 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, mobilyaların perspektif resimlerini 

çizebileceksiniz. 

 

 
 

 Daha önce çizilmiĢ mobilya perspektiflerini inceleyiniz. ÇizilmiĢ olan perspektiflerde 

hangi perspektif tekniğinin uygulandığını araĢtırınız. Aynı mobilyanın farklı metotlarla 

çizilmiĢ perspektif resimlerini inceleyerek bu resimler arasındaki faklılıkları gözlemleyiniz. 

Çizeceğiniz mobilyalarda hangi perspektif tekniğini uygulayabileceğinizi araĢtırınız. 

Evinizde ve çevrenizde gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. Bu mobilyalardaki ölçü, 

görünüm, renk vb etkenlere dikkat ediniz.  

 

4. PERSPEKTĠF 
 

4.1. Tanıtılması 
 

Perspektif üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için 

kullanılan bir araçtır. Çizgi perspektifi, renk perspektifi diye ayrılır. Doğanın ve nesnelerin 

göz ile görüldüğü gibi bir düzlem üzerinde gösterilmesi olarak özetlenebilir. Perspektifler 

cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüĢlü resimlerdir. 

 

Bir nesnenin bir bakıĢta üç yüzünü birden görmeye ya da üç boyutlu hacimsel bir 

nesneyi bir düzlem üzerine çeĢitli çizgisel anlatım yolları ile oluĢturulan resimleme 

yöntemine perspektif denir. Perspektif nesnelerin göze olan uzaklığına ve yakınlığına, göz 

hizasından aĢağıda ve yukarıda oluĢuna göre çizgi, yüzey, renk değiĢikliklerini kolayca 

çizmeye ve ifade etmeye yarayan ölçü ve oran sanatıdır. 

 

4.2. ÇeĢitleri 
 

Perspektif, iz düĢüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiĢ, üç boyutu 

dagörülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düĢümünden ibarettir. Ġz düĢümler; iz 

düĢüm düzlemleri, bakıĢ noktaları, cisimlerin uzaydaki konumları ve cismin köĢelerinden 

geçen ıĢınların iz düĢüm düzlemine dik veya eğik olmasına göre elde edilir. 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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ġekil4.1: Perspektif çizimi için gerekli Ģartlar 

Perspektif çizim tekniği olarak baĢlıca iki gruba ayrılır. Ancak bu iki grup altında 

farklı çizim teknikleri de uygulanmaktadır. AĢağıdaki Ģemada perspektif çeĢitlerinin 

kategorilere ayrılmıĢ krokisini bulacaksınız. 

 

 Paralel Perspektif 

 Konik Perspektif 
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ġekil 4.2:Perspektif ÇeĢitleri 

 

4.3. Uygulanması 
 

4.3.1 Ġzometrik Perspektif 
 

Yatay düzleme oturtulmuĢ alın ve yan düzleme paralel getirilmiĢ prizma, 45
0
 

çevrilerek ve arka köĢeden 55
0
 öne eğilerek meydana gelmiĢtir. Gerçekte izometrik 

perspektifte kenar boyutları 1/1 değildir. Bu oran 0,82 olarak belirlenmiĢtir ancak çizimlerde 

1/1 olarak hesaplanır (ġekil:4.3). Perspektif çizimlerinde en çok uygulanan yöntemdir. 

Ġzometrik perspektifte X ve Y eksenleri 30
0
’lik açıyla çizilir. Bu yöntemle çizilen 

perspektifte eksen boyutlarının birbirine oranı eĢittir. Yani X,Y ve Z eksenleri 1/1 oranında 

çizilir. 
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ġekil 4.3: Ġzometrik Perspektif 

4.3.2. Dimetrik Perspektif 
 

Yatay düzleme oturtulmuĢ diğer iki düzleme yüzeyleri paralel olan küp, 20
0
 

döndürülmüĢ ve arkadan 20
0
 öne eğilerek meydana gelmiĢtir. Üç görünüĢte gerçek boyutta 

değildir. X ve Z eksenlerinde 0,94 olan ölçü Y ekseninde 0,47 oranındadır. Dimetrik 

perspektifte X ekseni 7
0
, Y ekseni 42

0
 olarak çizilir. Cismin ön görünüĢü genellikle 7

0
 olarak 

çizilen yüzeye yerleĢtirilir (ġekil:4.4). Dimetrik perspektifte X ekseni 1/1, Y ekseni 1/2, Z 

ekseni 1/1 oranında çizilir. 
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ġekil 4.4: Dimetrik Perspektif 

4.3.3. Perspektif 
 

Bu perspektifin üç boyutunun da yer doğrusuyla yaptığı açı farklıdır. Üç eksen 

arasındaki açılardan hiçbiri birbirine eĢit değildir. Çizimi kolaylaĢtırmak için Y ekseni 45
0
, X 

ekseni 30
0
’lik açıyla çizilir. Kenar uzunlukları yaptıkları açılara göre farklı farklıdır. X 

ekseni 1/1, Y ekseni 6/7, Z ekseni 2/3 oranında çizilir (ġekil:4.5). 
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ġekil 4.5: Trimetrik Perspektif 

4.3.4. Kavaliyer Perspektif 
 

Fransızca bir kelime olan Kavaliyer serbest veya çabuk anlamı taĢımaktadır. Bu 

perspektif tekniği ile çizilecek cisimlerin önemli yüzeyi iz düĢüm düzlemine paralel tutulur. 

Bu nedenle ön yüzey gerçek boyuttadır. Y ekseni yatayla 45
0
 – 60

0
 ve 70

0
 gibi açılar yapar. 

Ancak pratik çizim bakımından 45
0
 olması tercih edilir. X ve Z eksenleri arasındaki açı 90

0
 

dir (ġekil:4.6).  



 

64 

 

ġekil 4.6: Kavaliyer Perspektif 

 

 

4.3.5. Kabine Perspektif 
 

Kavaliyer perspektifle aynı özellikleri taĢır aralarındaki tek fark ise Y ekseninin 1/2 oranında 

çizilmesidir. Bu perspektif tekniği ile çizilecek cisimlerin önemli yüzeyi iz düĢüm düzlemine 

paralel tutulur. Bu nedenle ön yüzey gerçek boyuttadır. Y ekseni yatayla 45
0
 – 60

0
 ve 70

0
 

gibi açılar yapar. Ancak pratik çizim bakımından 45
0
 olması tercih edilir. X ve Z eksenleri 

arasındaki açı 90
0
 dir (ġekil:4.7).  
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ġekil:4.7 Kabine Perspektif 

 

4.3.6. Militer Perspektif 
 

Yatay doğru üzerinde birbirini 90
0
’ye tamamlayan iki açı alınır. Çizim kolaylığı için 

açılar 30
0
, 45

0
 ve 60

0
 olarak alınır. Dikey kenarlar Z eksenine paralel alınır (ġekil:4.8). 
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ġekil:4.8 Militer Perspektif 

AĢağıda birbirleriyle karĢılaĢtırabilmeniz için bir koltuğun izometrik, dimetrik ve 

Kavaliyer perspektif yöntemleriyle çizilmiĢ resimleri verilmiĢtir. (ġekil:4.9 - ġekil:4.10 - 

ġekil:4.11) 

  

A = (30
0
 – 45

0
 – 60

0
) 90

0
-A  
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ġekil 4.9: Ġzometrik Perspektif 

 

ġekil 4.10: Dimetrik Perspektif 
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ġekil:4.11 Kavaliyer Perspektif 

Merkezi Perspektif 

 

Tek firarlı (Bir noktalı) perspektif diye de bilinir. Merkezi perspektif mekan 

tasarımlarında tercih edilen bir perspektif yöntemidir. Cisimlerin gerçekteki görüntülerine en 

yakın görünüm merkezi perspektiflerle elde edilebilir. Merkezi perspektifte kiĢiye yakın 

objeler büyük gözükürken kiĢiden daha uzak olan cisimler daha küçük görünür. Bu durum 

gerçek hayatta da böyledir. Çizimi paralel perspektif tekniklerine göre oldukça zordur. 

Merkezi perspektifi çizebilmek için cisimlerin ya da mekanın üst görünüĢüne ihtiyaç 

duyulur. (ġekil:4.12). 

 

ġekil:4.12 Merkezi Perspektif 
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4.3.7. KöĢe Perspektif 
 

Ġki firarlı (iki noktalı) perspektif diye de bilinir. Merkezi perspektifte olduğu gibi köĢe 

perspektifte mekan tasarımlarında tercih edilen bir perspektif yöntemidir. KöĢe perspektifle 

elde edilen görüntü fotoğrafik görünüme oldukça yakındır. Merkezi perspektif bir noktaya 

doğru daralırken köĢe perspektif iki noktaya doğru daralmaktadır. Çizimi paralel perspektif 

tekniklerine göre oldukça zordur. Merkezi perspektifte olduğu gibi köĢe perspektifte de 

cisimlerin ya da mekanın üst görünüĢüne ihtiyaç duyulur. (ġekil:4.13). 

 

ġekil:4.13 KöĢe Perspektif 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda net resmi verilen mobilyanın izometrik perspektifini çiziniz. 

 

ġekil:4.14Bilgisayar Masası ve Kitaplık Ünitesi 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Resim araç ve gereçlerini hazır 

bulundurunuz. 

 Resim kâğıdını masaya 

bağlayınız. 

 Net resmi inceleyerek 

perspektifi yorumlamaya 

çalıĢınız. 

 Perspektifi çizeceğiniz ölçeği 

belirleyiniz. 

 30-60
0
 gönye yardımıyla 

perspektifi oluĢturunuz. 

 Fazla çizgileri temizleyin. 

 Yüzey taraması yapınız. 

 Resmi koyulaĢtırın. 

 Perspektifin adını ve ölçeğini 

yazarak perspektifi 

tamamlayınız. 

 

 Ön, yan ve üst görünüĢü dikkatli bir Ģekilde 

inceleyiniz. 

 Kağıt boyutuna uygun olarak perspektifi 

çizeceğiniz ölçeği belirleyiniz 

 Ġzometrik perspektifin X ve Y ekseninin 30
0
 

çizildiğini unutmayınız. 

 Ġzometrik perspektifte tüm eksenler 1/1 boyutunda 

çizilir. Herhangi bir küçültme yapılmaz. 

 Resminizin kirlenmemesi için gönyelerinizi ve T 

cetvelinizi temizleyiniz. 

 Perspektifi önce hafi çizgilerle çiziniz. 

 Resmi tamamlayıp hatalar giderildikten sonra 

koyulaĢtırma yapınız. 

 Perspektifin gerçeğe uygun gözükmesi için yüzeyi 

uygun tarama iĢaretiyle tarayınız. (ġekil:1.25) 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Cismin üç boyutlu görüntüsüne perspektif denir. 

2. (   ) Ġzometrik perspektif paralel perspektif çeĢididir. 

3. (   ) Dimetrik perspektifte tüm eksenlerde ölçü oranı 1/1’dir 

4. (   ) Ġzometrik perspektifte X ekseni 42
0
, Y ekseni 7

0 
çizilir. 

5. (   ) Paralel perspektif tekniğinde en çok tercih edilen yöntem Trimetrik perspektiftir. 

6. (   ) Merkezi perspektif bir konik perspektif çeĢididir. 

7. (   ) Merkezi perspektifle çizilen resimler daha gerçekçi görünür. 

8. (   ) Merkezi perspektif daha çok mekan tasarımlarında kullanılır. 

9. (   ) KöĢe perspektif çiziminde üst görünüĢ ya da yerleĢim planından yararlanılır. 

10. (   ) KöĢe perspektif tek firarlı bir perspektiftir. 

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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda net resmi verilen portmantonun perspektif resmini çiziniz ve bu çalıĢmayı 

aĢağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

ġekil:4.15 Portmanto 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bilgisayar Masasının Detay Resimlerini çiziniz ve bu çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme 

kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütü Evet Hayır 

1. Teknik resim araç ve gereçlerini hazır bulundurdunuz mu?   

2. Resim kağıdını masaya düzgün Ģekilde bağladınız mı?   

3. Net resmi incelediniz mi?   

4. Uygulayacağınız perspektif yöntemini belirlediniz mi?   

5. Perspektifi çizeceğiniz ölçeği belirlediniz mi?   

6. Perspektifi çizerken eksenlerin açılarına dikkat ettiniz mi?   

7. Perspektifi çizerken eksenlerin gerçek büyüklüğe oranına dikkat ettiniz 

mi? 
  

8. Perspektifte çizgi kalınlıklarına dikkat ettiniz mi?   

9. Perspektifi doğru olarak çizdiniz mi?   

10. Perspektifi uygun yüzey taramasıyla taradınız mı?   

11. Perspektifte renk ve gölge uygulaması yaptınız mı?   

12. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

13. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “EVET” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” cevaplarınız için ilgili faaliyetleri 

tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, grup mobilyalarına ait net resimleri 

ve perspektif resimleri renklendirebileceksiniz. 

 

 
 

Ana renk ve ara renkleri araĢtırınız.  Renk çemberini inceleyerek hangi ana renklerden 

diğer renklerin meydana geldiğini inceleyiniz. Evinizde ve yaĢadığınız diğer çevrede 

kullandığınız ve gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. Mobilyaların renklerine dikkat edin. 

Resimlerde bu renkleri nasıl uygulayabileceğinizi düĢünün. 

 

5. TEK MOBĠLYALARDA RENK 

UYGULAMALARI 
 

5.1. Resim Kâğıtları 
 

Resim çiziminde kullanılan kâğıtlar standart ölçülerde bulunur. Kâğıtların kalitesi 

ağırlığına göre belirlenir. Ağırlık ölçüsü ilgili kâğıdın 1m
2
 ağırlığını ifade eder. Resim 

çiziminde çok değiĢik isimlerde kâğıt kullanılmaktadır. 

 

5.1.1. ÇeĢitleri 
 

5.1.1.1. IĢığı Geçiren Kâğıtlar 

 

 Aydınger Kâğıdı 

 

Resim çiziminde en yaygın olarak kullanılan bu kağıt çeĢidi değiĢik 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. (ġekil:5.1 ġekil:5.2) Böylece daha 

gerçekçi resimler elde edilebilir. Sıcak ortamlarda sertleĢen bu kağıt nemli ortamlarda ise 

buruĢur. Aydınger kağıdı resmin uzun süre dayanımı bakımından fazla sıcak ve nemli 

mekanlarda bulundurulmamalı ve özel kutularında saklanmalıdır.  

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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ġekil 5.1: Aydınger kâğıdında renk çalıĢması 

 

ġekil 5.2: Aydınger kâğıdında renk çalıĢması  
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 Ozalt 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. KurĢun kalemle 

çizilmeye uygundur. Eskiz kağıdı projelerin ön hazırlamak çalıĢmalarının yapıldığı 

kağıtlardır. Eskiz kağıdı üzerinde tamamlanan projeler aydınger kağıdına çini mürekkebi ile 

kopyalanır. 

 

 MuĢamba Kâğıtlar 

 

Yapısında bez kullanılan bu kağıt çeĢidi, silmeye ve kazımaya ve yırtılmaya karĢı 

dayanıklı bir kağıttır. Daha çok katlanarak kullanılan resimlerin çiziminde kullanılır (Harita 

vb.).  

 

5.1.1.2. IĢığı Geçirmeyen Kâğıtlar 

 

Beyaz ya da sarı tonu renklerde bulunan bu kağıtlarda kurĢun kalem veya çini 

mürekkebi ile resim çalıĢması yapılır.  

 

5.1.1.3. 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 dıĢ etkenlere karĢı dayanıklıdır. Daha çok projelerin bir bölümünün fotokopi ile 

çoğaltılmasında kullanılır. 

 

5.1.1.4. Milimetrik Kâğıtlar 

 

Milimetrik kağıtlarda ıĢığı geçiren ve ıĢığı geçirmeyen kağıtlar olmak üzere iki gruba 

ayrılırlar. Milimetrik kağıtların yüzeyi 1mm aralıklarla yatay ve dikey olarak klavuz çizgileri 

ile bölümlenmiĢtir. Daha çok grafik çizimlerinde ve resimlerin kareleme metodu ile 

büyütülüp küçültülmesinde kullanılırlar. 

 

5.2. Boya ÇeĢitleri 
 

5.2.1. Sulu Boyalar 
 

Sulu boyalar, su ile karıĢtırıp çalıĢıldığı için bu ad verilmiĢtir. Bu boyalarla yapılan 

resimlerin kendine özgü tekniği vardır. Boyanın yapısının da etkilediği özellikler Ģunlardır; 

Sulu boya Ģeffaf olduğu için, boyanın altında kalan kurĢun kalem izleri dahi gözükür. Yan 

yana sürülen iki renk, suyun yardımı ile kaynaĢır. Böylece renkler arasında hoĢ bir 
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pasaj(geçitler) elde edilir. ÇalıĢırken renklerin açıktan koyuya olan değerleri, boyanın 

istenilen derecede sulandırılması ile sağlanır. 

 

Piyasada kutular içerisinde kuru ve yaĢ olarak satılır. Kuru olanlar, her renk ayrı ayrı 

kalıplara dökülmüĢ biçimdedir. YaĢ olanlar da havası alınmıĢ tüpler içerisinde bulunur. 

Alırken kolay ve çabuk eriyenler tercih edilmelidir. Çünkü sulu boya resim, diğer tekniklere 

göre daha çabuk çalıĢmayı gerektirir. 

 

5.2.2. Kuru Boyalar 
 

Kuru boya, kurĢun kalem özelliği gösteren renkli kalemlerdir. Çizgisel çalıĢmalarda 

tercih edilebilir. GeniĢ alanları boyamak biraz daha zordur. Kuru boyalar aydınger kağıdına 

çizilen mobilya projelerinin renklendirilmesinde kullanılan en uydun boyadır. (ġekil:5.3) 

 

ġekil 5.3: Aydınger kâğıdında kuru boya ile renk çalıĢması 
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5.2.3. Yağlı Boyalar 
 

Yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. Ġstenmeyen 

yerler sonradan düzeltilebilir. Yapılan resimler uzun ömürlüdür. Temizlik ve bakımı 

kolaydır. Yağ (bezir yağı) ve toz boyaların karıĢımıyla yapılmıĢ boyalara yağlı boya denir. 

Bu karıĢımın içine katılan diğer maddeler boyanın kalitesini belirlemektedir. Yağlı boyada 

aranan baĢta gelen özelliklerden biri renklerin solmaması, diğeri, üzerinde kabuk yapmadan 

kurumasıdır. 

 

5.2.4. GuaĢ Boyalar 
 

Kapatıcı bir tekniktir. GuaĢ boya su ile çok az inceltilir. Üst üste sürülerek çalıĢılır. 

Kolay bir tekniktir. Su ile inceltilmesi bakımından sulu boyaya üst üste sürülmesi 

bakımından da yağlıboya tekniğine benzer. 

 

5.3. Renk Çemberi 

 

ġekil 5.4: Renk Çemberi  
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5.4. Çizim Masası 
 

5.4.1. ÇeĢitleri 
 

Teknik resim çiziminde amaca göre çok değiĢik tip be boyutlarda resim masası 

kullanılmaktadır. Bu masaları baĢlıca 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 çalıĢabileceğimiz 100x70, 120x80 gibi değiĢik 

ebatlarda olabilir. Standart resim masalarının tablaları sabit olup masalar yatay veya açılı 

olabilmektedir (Resim 5.1). 

 

Resim 5.1: 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 kolaylaĢtırmaktadır. Yine masaya entegre ayarlanabilir aydınlatma sistemiyle 

çizime yardımcı olmaktadır (Resim 5.2). 
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Resim 5.2: Üniversal Resim masaları 

5.4.1.3. 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 Ģekil değiĢtirmemesi için her iki ucuna 

kızaklı baĢlık parçaları bağlanır (Resim 5.3). 

 

Resim 5.3: Plançete 

5.4.2. Kullanıldığı Yerler 
 

Teknik resim masalarının kullanıldığı yerler çizilecek resme göre değiĢmektedir. 

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 iĢiyle uğraĢan kiĢiler üniversal masaları tercih etmektedir. Plançeteler 

daha çok resim masasının taĢınamadığı yerler olan açık arazide resim çizme ihtiyacına cevap 

vermektedir. Bu bakımdan plançeteler daha çok tapu kadastro ve harita çizim iĢlemlerinde 

kullanılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Renklendirme iĢlemi için 

aĢağıdaki iĢlem sırasını 

uygulayınız. 

 Boya araç ve gereçlerini 

hazırlayınız. 

 Çizdiğiniz perspektif resmi 

resim masasına bağlayınız. 

 Perspektifin ve kağıdın 

özelliğine göre boyamada 

kullanacağınız boya türünü 

belirleyiniz. 

 Mobilyaları boyayacağınız 

renkleri belirleyiniz. 

 Boyayı çizgilerin dıĢına 

taĢırmadan resme 

uygulayınız.  

 Tüm perspektifi uygun 

Ģekilde boyayınız. 

 Son kontrolü yaparak resmi 

tamamlayınız. 

 Eğer resim eskiz kâğıdına çizilmiĢse boyama 

iĢlemini aydınger kağıdına kopyalayarak 

yapmalısınız. Aydınger kâğıdına kopyalama 

yapılırken rapido kalemlerin kullanılmasında yarar 

vardır. 

 Boya türünü kullandığınız kâğıda göre 

belirlemelisiniz. Su ile inceltilen boyalar 

kullanıldığında kâğıtta kırıĢıklıklar 

oluĢabilmektedir. Teknik resimde genelde kuru 

boyalar tercih edilir. 

 Renk seçimi resimde en önemli unsurlardan 

birisidir. Belirleyeceğiniz rengin ahĢabın doğal 

renklerine uygun olmasına özen göstermelisiniz. 

 Aydınger kâğıdında boyama iĢlemi kâğıdın arka 

yüzünden yapılmalıdır. Böylece kenar ve tarama 

çizgileriniz belirginliğini koruyacaktır. 

 Boyama iĢleminde kalemi fazla bastırmadan 

uygulama yapmalısınız. Mümkün olduğu kadar 

kalem izi bırakmadan boyama iĢlemi yapmalısınız. 

 Boyayı kenar çizgilerinin dıĢına taĢırmamaya özen 

göstermelisiniz. TaĢan kısımları hemen 

temizleyiniz. 

 Gölgeli kısımları aynı rengin daha koyusu ile 

boyayabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

83 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Resim kağıtlarının kalitesi ağırlığına göre belirlenir. 

2. (   ) Aydınger kağıdı ıĢığı geçirmez. 

3. (   ) Aydınger kağıdı jiletle kazınabilir. 

4. (   ) Aydınger kağıdı nemli ve fazla sıcak ortamlarda bozulur. 

5. (   ) Aygınger kağıdı çizim yapılan yüzeyin arka kısmından boyanır. 

6. (   ) Aydınger kağıdı sulu boya için en ideal kağıttır. 

7. (   ) Aydınger kağıdına resimler çini mürekkebi ile çizilebilir. 

8. (   ) Ozalit kağıdı aydınger kağıdına çizilen resimlerin kopyasını çıkarmak için 

kullanılır. 

9. (   ) Eskiz kağıdı üzerinde projelerin hazırlık çalıĢması yapılır. 

10. (   ) Eskiz kağıdına çizilerek tamamlanan projeler daha sonra aydınger kağıdına çini 

mürekkebi ile kopyalanır. 

11. (   ) Milimetrik kağıtlar daha çok grafik tasarımında kullanılır. 

12. (   ) MuĢamba kağıtlar daha çok harita gibi resimlerin çiziminde tercih edilir. 

13. (   ) Çizim folyeleri saydamdır. 

14. (   ) Sulu boyalar su ile inceltilir. 

15. (   ) Kuru boyalar çizgisel çalıĢmalarda tercih edilir. 

16. (   ) Kuru boyalarda renk karıĢımları elde etmek oldukça kolaydır. 

17. (   ) Yağlı boyalarla hazırlanan resimler uzun ömürlü olurlar. 

18. (   ) Guaj boyalar tiner ile inceltilir. 

19. (   ) Üniversal masalarda yemek yenir. 

20. (   ) Üniversal masaların yüksekliği, tabla açısı ayarlanabilir ve üzerinde çizim araç 

gereçlerini barındırır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.  

 

Cevap anahtarı modülün sonundadır. 
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UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda perspektife renk uygulaması yaparak bu çalıĢmayı aĢağıdaki ölçme 

kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

 

ġekil 5.5: Renk Uygulaması Yapılacak Perspektif 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
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Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

Boyama araç-gereçlerini hazır bulundurdunuz mu?   

Resim kâğıdını masaya düzgün Ģekilde bağladınız mı?   

Resim için uygun boya türünü belirlediniz mi?   

Mobilyayı hangi renklere boyayacağınızı belirlediniz mi?   

Renk uygulamasını hatasız olarak tamamladınız mı?   

Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Yemek Masası Çizimi 

 

 Yemek masasının net resminin çizimi 

 Yemek masasının kesit resimlerinin çizimi 

 Yemek masasının detay resimlerinin çizimi 

 Yemek masasının perspektif resminin çizimi 

 Yemek masasının renklendirilmesi 

 

Uygulama sırasında sorun ile karĢılaĢırsanız öğretmeninizden yardım alınız. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Yemek Masasının çizilmesi. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütü  Evet Hayır 

1. Resim Araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Yemek masasının net resmini hatasız olarak çizdiniz mi?   

3. Yemek masasının kesit resimlerini hatasız olarak çizdiniz mi?   

4. Yemek masasının detay resimlerini hatasız olarak çizdiniz mi?   

5. Yemek masasını uygun renklerde boyadınız mı?   

6. Resmi eksiksiz olarak bitirdiniz mi?   

7. Temiz ve düzenli çalıĢtınız mı?   

8. Uygulamayı zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

 

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 modüle geçmek için 

öğretmeninize baĢvurunuz. 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 

11 D 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 
4 YanlıĢ 
5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 
8 YanlıĢ 
9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 
4 YanlıĢ 
5 YanlıĢ 
6 Doğru 

7 Doğru 
8 Doğru 
9 Doğru 

10 YanlıĢ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 YanlıĢ 

7 Doğru 
8 Doğru 
9 Doğru 
10 Doğru 
11 Doğru 
12 Doğru 
16 Doğru 
14 Doğru 
15 Doğru 
16 YanlıĢ 

17 Doğru 

18 YanlıĢ 
19 YanlıĢ 
20 Doğru 
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