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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Ġç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Donatı KöĢe Perspektifi 

MODÜLÜN TANIMI 

Donatıların köĢe perspektiflerinin çizimi için, bakıĢ açısını 

belirleme, çizim kurallarına uygun köĢe perspektifi 

çizimini yapabilme ve çizdiği köĢe perspektifini projeye 

uygun  renklendirebilme becerisinin kazandırıldığı 

öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Donatı köĢe perspektifini çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında; köĢe perspektifinin bakıĢ 

açısını belirleyerek çizim kurallarına uygun köĢe 

perspektifi çizimini yapabilecek ve çizdiği köĢe 

perspektifini projeye uygun olarak renklendirebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. KöĢe perspektifin bakıĢ açısını kurallarına uygun 

belirleyebileceksiniz. 

2. Donatıların köĢe perspektiflerinin çizimini 

ölçeğine uygun yapabileceksiniz. 

3. KöĢe perspektifi renklendirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Eskiz ve aydınger kâğıdı, çizim araç gereçleri, uygun ortam 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Modül, size çeĢitli iç mekânların ve donatıların köĢe perspektiflerinin çiziminde rehber 

olacaktır. Bu modül ile yetinmeyip daha çok köĢe perspektif çizimleri yapmalısınız. 

 

Bir iç mekânı en iyi, fotoğrafik resimler ile ifade edebiliriz. Mekânın sunumu için, o 

mekânın mimari projelerini çizip tefriĢlerini  ( donatı yerleĢimi ) yapmak bazen yetersiz 

olabilir. Bu sunumu çizeceğimiz perspektifler ile daha güçlü kılabiliriz. KöĢe perspektif de, 

bunun için uygun bir yöntemdir. KöĢe perspektif ile mekânın iç yapısını, kullanılan donatıları, 

donatı aksesuarlarını ve yapı elemanlarını tüm ayrıntıları ile gösterebiliriz. Donatıların ve yapı 

elemanlarının özellikleri, fiziki yapısı, rengi, dokusu ve standart ölçüleri ile iligili edindiğiniz 

bilgi ve uygulama becerilerileri, köĢe perspektif çiziminde hataları en aza indirir.  

 

KöĢe perspektifin çizimi hakkında edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler, sizlere 

çalıĢmalarınızda alternatifler sunacaktır. Ġç mekânlara değiĢik açılardan bakıĢın getireceği 

yeni fikirler, sizleri yeni tasarımlara ve yeni arayıĢlara yöneltecektir. Perspektif, hayatınızın 

bir parçası olduğunda yaĢamınız daha keyifli hale gelecektir. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYET 
ÖĞRENME FAALĠ 

 

Uygun ortam sağlandığında; köĢe perspektifin bakıĢ açısının belirlenmesinde, köĢe 

perspektif çizim kurallarını, çizim ortamını hazırlamayı ve yerleĢim planları üzerinde çizimi 

yapılacak köĢeyi doğru olarak tespit edebileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Donatı yerleĢim planları 

 Mobilyaların özelikleri, konstriksiyon Ģekilleri, renkleri, dokuları 

 Mekânların ve donatıların standart ölçüleri 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri 

 

1. KÖġE PERSPEKTĠFĠNĠN BAKIġ AÇISININ 

BELĠRLENMESĠ 
 

1.1. KöĢe Perspektif Çizim Kuralları (BakıĢ Yönünün 

Belirlenmesinde)  
 

Perspektif; tasarlanan veya varolan bir cismin veya bir mekânın gözün gördüğü 

Ģekildeki üç boyutlu görüntüsünün resim düzlemi üzerine aktarılmasıdır. 

 

 Perspektif çizimler, mekânın veya cismin uzunluk, geniĢlik ve derinlik boyutları ile 

gösterilir. Bu nedenle, anlatım zenginliğine sahiptir. Özellikle kullanıcının görsel olarak ikna 

edilmesi ve etkilenmesi amaçlandığında perspektif resimlerden yararlanılır.  

 

Uygulama olarak perspektifin; paralel perspektif ve konik perspektif olmak üzere iki 

çeĢidi vardır.  Paralel perspektif, daha çok imalata yönelik olarak kullanılır. Mimari, iç mimari 

çizimlerinde ve sanatsal içerikli çizimlerde ise konik perspektif kullanılır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Konik perspektifte üç önemli unsur vardır. Bunlar; göz, cisim ve resim düzlemidir. 

Gözün bulunduğu noktaya durak noktası denir. Durak noktasının yeri, mekânın veya cismin 

özelliğine ve yapısına göre değiĢir. Mekânda derinliği oluĢturan kenarlara ait çizgilerin 

tamamı belirli bir noktada toplanır. Bu noktaya merkezi perspektifte, göz noktası (Gn), köĢe 

perspektifinde ise kaçıĢ noktası veya firar noktası (F) denir. Firar noktaları her zaman ufuk 

doğrusu (UD) üzerinde olur. Ufuk doğrusu mekân perspektifi çizilirken yer düzlemi üzerinde, 

yetiĢkin bir insanın göz seviyesi olan 160 cm olarak alınır. Resim düzlemi (RD), perspektif 

görünüĢünün elde edildiği düzlemdir. Üst görünüĢte doğru, ön görünüĢte düzlem olarak 

görünür.  

 

KöĢe perspektif çizimlerine baĢlamadan önce çizimi yapılacak donatı veya mekan ise 

resim düzlemi yerleĢim planına veya donatıya çakıĢık (önünde), arkasında ve ortasında olmak 

üzere üç değiĢik Ģekilde bakıĢ açıları ayarlanır. Bu uygulama perspektif görünüĢün boyutlarını 

değiĢik Ģekillerde etkiler: 

 

 Resim düzlemi cismin arkasında ise, perspektif görüntü küçülür. 

 Resim düzlemi cismin önünde ise, perspektif görüntü büyür. 

 Resim düzlemi cismin ortasında ise, perspektif görüntü çok büyür ve düzlemin 

arkasında kalan kısım görünmez. 

 

ġekil 1.1: Resim düzlemi, cismin önünde 

 

ġekil 1.2: Resim düzlemi, cismin arkasında 
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ġekil 1.3: Resim düzlemi, cismin ortasında 

AĢağıdaki resimde, bir bebek odasının köĢe perspektifi vurgulanmıĢtır. 

 

Resim 1.1: Bebek odasının fotoğrafik köĢe perspektifi 

1.2. Çizim Ortamı Hazırlama 
 

Çizime baĢlamadan önce çizim yapılacak mekânın havalandırılması, ısıtma veya 

soğutma ortamı, aydınlatılması ve temizliği sağlanır. Çizimde kullanılacak resim araç 

gereçleri hazır hale getirilir. KöĢe perspektifi çizilecek donatının boyutlarına ve ölçeğe uygun 

resim kağıdı seçilir. Resim kağıdı, resim masasına T cetveli kullanarak bant ile köĢelerinden 

bağlanır. Resim kağıdı üzerinde köĢe perspektifin çizim alanı ayarlanır. Tabure veya 

sandalyenin oturma yüksekliği, çizimi yapan kiĢinin boyuna uygun ayarlanır. Tüm bu 

hazırlıklar tamamlandıktan sonra çizime baĢlanılır. 

 

1.3. Çizim Yapılacak KöĢeyi Tespit Etmek 
 

Donatılarda, gösterilmesi gereken ve ayrıntıların fazla olduğu kısmına ait köĢe 

perspektifin çizimi tercih edilir. Donatı, mekan içerisinde gösterilmek isteniyor ise bakıĢ yönü 

içerisinde kalan kısımları perspektifte gösterilir. KöĢe perspektif uygulamalarında yerleĢim 

planı dikkate alınır. Çizimi yapılacak köĢe ve yön resim düzlemi ile gösterilir. 
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AĢağıda ik kapaklı bir elbise dolabının perspektifi çizilecek köĢesi yerleĢim planında 

(üst görünüĢ olarak) gösterilmiĢtir. Bu donatıda önemli olan ayrıntılar kapakları ve bazası 

olduğu için bu köĢeden bakılması gerekmektedir. 

 

ġekil 1.4: KöĢe perspektif çizimi yapılacak köĢeyi tespit etmek 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KöĢe perspektifi çizilecek donatıyı 

belirleyiniz 

 

 Donatı ile ilgili verileri toplayınız. 

 KöĢe perspektif çizim kurallarını 

inceleyiniz. 

 

 KöĢe perspektif çizim kuralları 

doğrultusunda bakıĢ yönünü belirleyiniz. 

 Çizim ortamını hazırlayınız. 

 Çizim yapılacak mekânın ısı, ıĢık, 

havalandırma ortamını ve çizim araç 

gereçlerini hazırlayınız. 

 Donatının çizimi yapılacak köĢesini 

tespit ediniz. 

 Donatının ayrıntılarının yoğun olduğu 

kısımı dikkate alarak çizimi yapılacak 

köĢeyi tespit ediniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler  

 
 Donatının yerleĢim projesi  

 Donatının taslak çizimleri 

 Donatının net resmi ( üç görünüĢü ) 

 Mobilya katalogları  

 Çizim araç gereçleri 

 

 

Çizimi yapılacak donatının , resim düzlemine konumunu ve bakıĢ yönünü aĢağıdaki 

iĢlemleri yaparak ayarlayınız 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil 1. 5: KöĢe perspektif çizimi yapılacak köĢeyi tespit etmek 

RD
 

ġekil 1. 6: KöĢe perspektif çizimi yapılacak köĢeyi tespit etmek 
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RD

 

ġekil 1.7: KöĢe perspektif çizimi yapılacak köĢeyi tespit etmek 

RD

 

ġekil 1.8: KöĢe perspektif çizimi yapılacak köĢeyi tespit etmek 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Perspektif, tasarladığımız veya gördüğümüz bir cismin veya bir mekânın gözün 

gördüğü Ģekildeki üç boyutlu görüntüsünün resim düzlemi üzerine aktarılmasıdır. 

2. (    ) Konik perspektifte göz, cisim ve resim düzlemi vardır. Gözün bulunduğu nokta 

durak noktasıdır. 

3. Mimari, iç mimari çizimlerinde ve sanatsal içerikli çizimlerde konik perspektif 

kullanılmaz. 

4. (    ) Mekânda derinliği oluĢturan kenarlara ait çizgilerin tamamı belirli bir noktada 

toplanacak Ģekilde görünür. Bu noktaya merkezi perspektifte göz noktası (Gn), köĢe 

perspektifinde ise kaçıĢ noktası veya firar noktası denir. 

5. (    ) Firar noktaları her zaman resim düzlemi üzerinde olur. 

6. (   ) Ufuk doğrusu mekân perspektifi çizilirken yer düzlemi üzerinde, ortalama yetiĢkin 

bir insanın göz seviyesi olan 160 cm olarak alınır. 

7. (    ) Resim düzlemi, cismin arkasında ise perspektif görüntü küçülür 

8. (    ) Resim düzlemi, cismin önünde ise perspektif görüntü küçülür. 

9. (   ) Resim düzlemi, cismin ortasında ise perspektif görüntü çok büyür ve düzlemin 

arkasında kalan kısım görünmez. 

10. (    ) Donatılarda, gösterilmesi gereken ve ayrıntıların fazla olduğu kısmına ait köĢe 

perspektifin çizimi tercih edilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir donatı seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre uygulamanızı 

yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda köĢe perspektif çizim kuralları doğrultusunda 

bakıĢ yönünü, çizim ortamını hazırlamayı ve çizimi yapılacak köĢeyi tespit edebileceksiniz. 

 

 KöĢe perspektifi çizilecek donatıyı belirleyiniz. 

 KöĢe perspektif çizim kurallarını inceleyiniz. 

 Çizim ortamını hazırlayınız. 

 Donatının çizimi yapılacak köĢesini tespit ediniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 
 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayir 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. KöĢe perspektifi çizilecek donatıyı seçtiniz mi?   

3. KöĢe perspektif çizim kurallarını incelediniz mi?   

4. Çizim ortamını hazırladınız mı?   

5. Donatının çizimi yapılacak köĢesini tespit ettiniz mi?   

6. Son kontrolleri yaptınız mı?   

 

AĢağıdaki ölçütlerilere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet‟ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayir‟ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı „Evet‟ 

ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Uygun ortam sağlandığında; köĢe perspektif çizimi için köĢe perspektif ile ilgili temel 

kavramları ve kuralları bilerek köĢe perspektif çeĢitlerini ve uygulamalarını doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Mobilya fabrikalarında mobilya tasarımları 

 Donatı yerleĢim planları 

 Mobilyaların, özelikleri, konstriksiyon Ģekilleri, renkleri, dokuları 

 Mekânların ve donatıların standart ölçüleri 

 

 AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon 

atölyeleri, mobilya fabrikaları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri 

 

2. KÖġE PERSPEKTĠF ÇĠZĠMĠ 
 

2.1. KöĢe Perspektif ile Ġlgili Temel Kavramlar 

 

KöĢe perspektif, bir cisme köĢesinden bakılarak çizilen 3 boyutlu resimdir. Cisimlerin 

yan yüzeyleri resim düzlemine göre paralel veya dikey değil, farklı bir açıda olur. 

 

Bu yüzeyleri belirleyen alt ve üst kenarlardan sağa doğru uzanan doğrular sağ, sola 

doğru uzanan doğrular sol firar noktalarında birleĢtirilir. Dik doğrular ise yine dik doğru 

olarak kalır. Bu özellikten dolayı köĢe perspektifi iki firarlı perspektif diye adlandırılır. Oda 

içerisinde bulunan yapı elemanlarının veya donatı elemanlarının perspektiflerinin çizimine de 

plan üzerinden durak noktasına, çizilecek elemanların kenar çizgilerinden ıĢınlar taĢınması ile 

baĢlanır. Bu ıĢınların resim düzlemini kestiği noktadan perspektif alanına indirilen çizgiler ile 

oda elemanlarının konumu çıkarılır. Yükseklik ve geniĢlik ölçüleri yatay ve dikey ölçü 

çizgilerinden alınır. Merkezi perspektiften farkı ise perspektif alanında oda elemanlarına ait 

kenar çizgilerinin göz noktasına değil firar noktalarına taĢınmasıdır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
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 Cisim : GörüĢ açısı alanında olan her çeĢit nesneye denir. 

 Yer Düzlemi ( YD ) : Cismin üzerinde durduğu taban düzlemdir. 

 Resim Düzlemi ( RD ) : DüĢey olarak duran ve saydam olarak kabul edilen 

düzleme denir.  

  Yer Doğrusu ( YD ) : Resim düzleminin yer düzlemi ile kesiĢtiği ara doğruya 

denir. 

 Ufuk Doğrusu ( UD ) : Yer doğrusu ile cisme bakan kiĢinin göz yüksekliği 

mesafesi kadar arası olan ve yatay olarak çizilen doğruya denir. 

 Firar Noktası ( F ) : Cisimlerin kenarlarının gözden uzaklaĢarak giden 

uzantılarının ufuk doğrusu üzerinde buluĢtukları noktaya denir. 

 Göz Noktası ( GN ) : Cisme bakan kiĢinin gözünün bulunduğu noktadır. Bu 

yükseklik normal olarak 160 cm kabul edilir.  

 GörüĢ Açısı ( GA ) : Cismin dıĢ kenar boyutları ile göz noktasını birleĢtiren 

ıĢınlar arasında kalan açıya denir. 28
0 
- 32

0 
arasındadır ve özel durumlarda 40

0 
 ye 

kadar çıkabilir. Resim, bu açılar dıĢında çizildiği taktirde cisimlerin 

görünüĢlerinde Ģekil bozulmaları oluĢur. 

 Durak Noktası ( DN ) : Yer düzlemi üzerindeki göz noktasının izdüĢümüdür. 

Durak noktasının resim düzlemine olan uzaklığı, cismin dıĢ ölçülerinin 2,5 – 3 

katından az olmamalıdır. 

 Ölçü Doğrusu (h ) : Perspektifin çizimi için yükseklik ( kot ) ölçülerinin 

alınmasına yarayan doğruya denir. 

 IĢın ( I ) : Durak noktasından cismin köĢe noktalarına gönderilen ve bu noktaları 

resim düzlemine aktaran yardımcı doğrulara denir. 

 Esas IĢın ( EI ) : Cismin kenarlarına paralel olarak göz noktasından uzatılan ve 

ufuk doğrusu ile kesiĢtirilerek firar noktalarının bulunmasını belirleyen ıĢındır. 

Bu ıĢın merkezi perspektifte resim düzlemine dik, köĢe perspektifinde ise cismin 

iki yönde uzaklaĢan kenarlarına paraleldir. 

 

2.2. KöĢe Perspektif Kuralları 

 

KöĢe perspektifinin çizimi aĢağıdaki iĢlem sırasına göre yapılır: 

 

 Cismin üst görünüĢü resim düzlemine göre 30
0
 ve 60

0
 lik açılarla yerleĢtirilir. 

 Perspektifin büyüklüğü ile ilgili olarak resim düzlemi cismin önünde, arkasında, 

ortasında veya çakıĢık olarak çizilir.  

 Durak noktaları ( DN ) 28
0
 – 32

0
 lik açı ile cismi kavrayacak Ģekilde seçilir. 

Durak noktasının tek çizimlerde dar açı yapan kenardan indirilen dik doğru 

üzerinde cisim yüzeylerinin 2,5 – 3 katı mesafede olması gerekir.  

 Yer doğrusu ( YD ) cismin üst görünüĢünün altına, uygun bir boĢluğa çizilir. 

 Yer doğrusundan göz yüksekliğinde (160 cm) ufuk doğrusu çizilir. 
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 Durak noktasından cismin kenarlarına paralel ıĢınlar çizilerek resim düzlemi ile 

kesiĢtirilir. Bu kesiĢim noktalarından inilecek dikmelerle de ufuk doğrusu 

birleĢtirilir ve F1 ve F2 firar noktaları bulunur. 

 Cismin yer düzlemine değen köĢesinden h yükseklik  alınarak bu noktalar F1 ve 

F2 noktaları ile birleĢtirilir.  

 Üst görünüĢten durak noktasına inen ıĢınların resim düzlemine (RD) değdiği 

noktalardan, yer düzlemine (YD) inilen ıĢınların cismin köĢesinden F1 ve F2‟ye 

giden ıĢınları kestiği noktalar cismin yüzeylerini belirler. 

 Bu iĢlemler üst görünüĢteki tüm köĢe noktalar için gerçekleĢtirilerek resim 

tamamlanır. Ön ve yan görünüĢteki ayrıntılar h yükseklik ölçüsünden tespit edilip 

taĢınarak uygulanır. 

 Fazla çizgiler silinir. 

 KoyulaĢtırma iĢlemi yapılarak resim tamamlanır.  

 

2.3. KöĢe Perspektif ÇeĢitleri ve Uygulamaları 
 

KöĢe perspektifi üç ayrı yöntemle çizilebilir: 

 

 IĢınlar metodu 

 Distans metodu  

 Böley  noktaları metodu 

 

 IĢınlar Metodu ile KöĢe  Perspektifi 

 

Bazı durumlarda oda içerisindeki donanımların daha iyi görülebilmesi için odanın planı 

resim düzlemine göre 45 derece veya 60 derece eğik tutulur. Böylece plan resim düzleminin 

arkasında köĢe oluĢturur. Bu tür perspektif çizimlerinde tek kaçıĢ noktası olmaz. Odanın duruĢ 

açısına göre iki tane firar (kaçıĢ) noktası oluĢur. Merkezi perspektiften farklı olarak ıĢınlar bu 

iki firar noktasında toplanır. Bu tür perspektiflere köĢe perspektifi veya çift firarlı 

perspektif denilir. 

 

Çift firarlı perspektifte çizime merkezi perspektifte olduğu gibi plandan baĢlanır. Daha 

sonra esas ıĢın ve durak noktası belirlenir. Durak noktası oda geniĢliğinin resim düzlemine 

temas eden miktarı veya bunun 1,5 katı mesafede ve esas ıĢının üzerinde alınır. Bu aĢamadan 

sonra durak noktasından resim düzlemini kesinceye kadar ve planın yerleĢtirilme açısıyla aynı 

olan çizgiler çizilir. Bu çizgilerin resim düzlemini kestiği noktadan ufuk doğrusuna kadar dik 

olarak indirilen çizgilerle kaçıĢ noktaları (firar) bulunur. Bu noktalar F1 ve F2 olarak 

adlandırılır. Yer ve tavan doğruları da çizildikten sonra plan üzerinden oda geniĢliği taĢınarak 

perspektif alanının çizimine baĢlanır. KöĢelerden firar noktalarına taĢınan ıĢınlar ile oda 

köĢesi ortaya çıkarılır. 
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Oda içerisinde bulunan yapı elemanlarının veya donanım elemanlarının 

perspektiflerinin çizimine de plan üzerinden durak noktasına, çizilecek elemanların kenar 

çizgilerinden ıĢınlar taĢınması ile baĢlanır. Bu ıĢınların resim düzlemini kestiği noktadan 

perspektif alanına indirilen çizgiler ile oda elemanlarının konumu çıkarılır. Yükseklik ve 

geniĢlik ölçüleri yatay ve dikey ölçü çizgilerinden alınır. Merkezi perspektiften farkı ise 

perspektif alanında oda elemanlarına ait kenar çizgilerinin göz noktasına değil firar 

noktalarına taĢınmasıdır. 

 

IĢınlar metodu ile perspektif çizimi yapılabilmesi için 1/1 ölçekli plana gereksinim 

duyulur. Distans metodunda ise plan ile perspektif alanı birbirinden bağımsız ve farklı 

ölçeklerde olabilmektedir. Bu metotla daha kolay ve kısa sürede çizim yapabilme olanağı 

vardır. Küçük ölçekli plan ile farklı bir resim kâğıdı üzerinde daha büyük ölçekli çizim 

yapabilme imkânı vardır. 

UD

YD

RD

DN

3
0
°6

0
°

3
0
°

h

F1

F1 F2

F2

Yer düzlemi

Resim düzlemi6
0
°

 

ġekil 2.1: Kitaplık köĢe perspektifi 
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UD

YD

RD

DN

h

F1

F1 F2

F2

Yer düzlemi

Resim düzlemi

 
ġekil 2.2: Kitaplık köĢe perspektifi 

 

ġekil 2.3: Kitaplık köĢe perspektifi 
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ġekil 2.4: Kitaplık köĢe perspektifi 

 

ġekil 2.5: Kitaplık köĢe perspektifi 
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ġekil 2.6: Kitaplık köĢe perspektifi 

 

ġekil 2.7: Mekan için köĢe perspektif çizim Ģablonu 
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ġekil 2.8: Mekan için köĢe perspektif çizim Ģablonu üzerinde donatı çizimi 

 Distans Metodu ile KöĢe Perspektif Çizimi 

 

Distans noktaları (D1,D2) ufuk doğrusu üzerinde çizim alanının sağında veya solunda 

bulunabilir. Distans noktasını bulmak için durak noktasından sağa ve sola doğru taĢıma açısı 

ile aynı açıda resim düzlemini kesinceye kadar ıĢınlar çizilir. Bu ıĢınların resim düzlemini 

kestiği noktadan ufuk doğrusuna dik olarak indirilen ıĢınlar ile distans noktaları bulunur. Bu 

noktalar D1 ve D2 olarak ifade edilir. 

 

Oda elemanlarının çiziminde derinlikle ilgili ölçüler yatay ölçü doğrusu üzerinde 

iĢaretlendikten sonra distans noktasına taĢınarak oda ara kesitini kestiği noktadan derinlik 

bulunur. GeniĢlik ve yükseklik ile ilgili ölçüler ise doğrudan göz noktasına taĢınır. 

 

Distans metodu ile kare Ģeklindeki oda döĢemeleri çizilmek istendiğinde yatay ölçü 

çizgisi üzerinde iĢaretlenmiĢ olan ölçüler hem göze hem de distans noktasına taĢınır. Ara kesit 

düzleminde elde edilen derinlik ölçüleri yatay olarak çizilerek döĢemeler bulunur. Bu Ģekilde 

oda içerisinde herhangi bir konumdaki eĢyanın da distans metodu ile çizimi 

gerçekleĢtirilebilir. 
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ġekil 2.9: Komodin köĢe perspektifinin distans metoduyla çizimi 
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ġekil 2.10: Komodin köĢe perspektifi 

 

 Böley Noktaları ile KöĢe Perspektifi Çizimi  

ÇeĢitli objelerin perspektifleri dıĢında bir binanın veya daha karmaĢık ve detaylı olan 

konuların distans metodu ile çizimi oldukça zaman alıcıdır. Distans metodunda objeyi 

oluĢturan tüm yüzeyler ve yüzeylerin ayrıntıları belli açılarda resim düzlemine uzatılması 

fazla iĢlem gerektirir. Mimari planların 1/10 ölçekli köĢe perspektife taĢınması sırasında hata 

olasılığının fazla uğraĢtırıcı olması bu metodun pratik olmadığını gösterir.  
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Bu nedenlerle distans metodu geliĢtirilerek „Böley Noktaları‟ metodu elde edilmiĢtir. 

Böley noktaları metodunda, plandaki objelerin ön ve yan yüzeyleri kendi doğrultusunda 

uzatılır ve resim düzlemi kestirilir. Bu noktalar merkez olmak üzere çevrilerek objenin ön ve 

yan yüzeyleri RD ye çakıĢtırılır. Böylece objenin ön ve yan ölçüleri doğrudan yer doğrusu 

üzerine iĢaretleme imkânı bulunur. Yükseklikler (artı kotlar) yer doğrusunun yukarısında, eksi 

kotlar altında alınarak firar noktaları ile birleĢtirilir. 

B2B1

A'D1

B

C

D

A

D2D1

B' D'

DN
 

ġekil 2.11: Komodin köĢe perspektifinin böley noktaları metoduyla çizimi 
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D1 D2

A

D

C

B

D1 A'

B1 B2

DN
 

ġekil 2.12: Komodin köĢe perspektifinin böley noktaları metoduyla çizimi 
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YGULAMA FAALİ YETİ  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizim ortamını hazırlayınız. 

 Çizim için mekân seçiniz. ( iç mekân 

dekorasyon proje çizim atölyesi ) 

 Çizim için uygun sıcaklıkta ve hijyenik 

ortam hazırlayınız. 

 Ses ve gürültü yalıtımını sağlayınız. 

 Uygun aydınlatmayı sağlayınız. 

 Teknik resim araç gereçlerini 

hazırlayınız. 

 

 KöĢe perspektifi çizilecek donatıyı 

belirleyiniz. 

 Projenizdeki herhangi bir donatıyı 

seçiniz. 

 Donatı ile ilgili verileri toplayınız. 

 Donatının standart ölçüleri, rengi, 

dokusu ve konstrüksiyonu ile ilgili 

veriler toplayınız. 

 Donatı yerleĢim planını ve cephe 

çizimlerini inceleyiniz. 

 

 Donatı yerleĢim planı üzerinde 

donatıları ve ölçülerini ( geniĢlik ve 

derinlik ) inceleyiniz. 

 Cephe görünüĢ çizimleri  üzerinde 

donatıların ayrıntılarını ve ölçülerini ( 

yükseklik ve geniĢlik )  inceleyiniz. 

 Çizimde kullanılacak ölçekleri belirleyip 

uygulayınız. 

 KöĢe perspektifi çizeceğiniz resim 

kâğıdının ve donatının ölçülerini dikkate 

alınız. 

 Donatının köĢe perspektifini çiziniz. 
 KöĢe perspektif çizim kurallarını 

uygulayınız. 

 Son kontrolleri yapınız. 

 Donatının standart ölçüleri ve ölçeğine, 

yerleĢim ve cephe çizimlerine olan 

uygunluğuna ve pespektifin kurallarına 

uygun çizilip çizilmediğine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kullanılacak Araç Gereçler:  

 

 Çizim araç gereçleri 

 YerleĢim planı 

 Cephe görünüĢleri 

 Mobilya katalogları 

 

Yukarıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda aĢağıda verilen donatının köĢe perspektif 

uygulamasını çiziniz. 

DN

UD

RD

YD

3  7

8 2

1

4 
6

5

 

ġekil 2.13: Donatı köĢe perspektifi için düzlemlerin, esas ıĢının ve yerleĢim planının çizimi 
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ġekil 2.14: Donatı köĢe perspektifinin çizimi 
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ġekil 2.15: Donatı köĢe perspektifinin çizimi 
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ġekil 2.16: Donatı köĢe perspektif çiziminin tamamlanması 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ………. ………….., bir cisme köĢesinden bakılarak çizilen 3 boyutlu resimdir.  

2. Cisimlerin yan yüzeylerini belirleyen alt ve üst kenarlardan sağa doğru uzanan doğrular 

sağ, sola doğru uzanan doğrular sol firar noktalarında birleĢtirilir. Dik doğrular ise yine 

dik doğru olarak kalır. Bu özellikten dolayı köĢe perspektifi …. ……….. perspektif 

diye adlandırılır. 

3. Merkezi perspektiften farkı ise perspektif alanında oda elemanlarına ait kenar 

çizgilerinin göz noktasına değil ……… …………. taĢınmasıdır. 

4.  ……… …………….: Cismin üzerinde durduğu taban düzlemdir. 

5.  ………. …………... : DüĢey olarak durduğu ve saydam olduğu kabul edilen 

düzlemdir. Bu düzlem cismin önünde, cisme çakıĢık veya cismin arkasında olabilir. 

6.  ……….. . ………….: Yer düzlemindeki göz noktasının izdüĢümüdür. Durak 

noktasının resim düzlemine olan mesafesi, cismin dıĢ ölçülerinin 2,5 – 3 katından az 

olmamalıdır. 

7.  …….. …………….  : Cismin kenarlarına paralel olarak göz noktasından uzatılan ve 

ufuk doğrusu ile kesiĢtirilerek firar noktalarının bulunmasını belirleyen ıĢındır.  

8. Durak noktasından cismin kenarlarına paralel ıĢınlar çizilerek resim düzlemi ile 

kesiĢtirilir. Bu kesiĢim noktalarından çıkılacak dikmelerle de ufuk doğrusu birleĢtirilir 

ve …. … … ……. doğruları bulunur. 

9. Cismin ….. ……….. değen köĢesinden h yükseklik ( kot ) alınarak bu noktalar F1 ve F2 

noktaları ile birleĢtirilir.  

10. ………. ………. ……… 1/50 , 1/20 ölçekli planlarda ıĢınların resim düzlemini 

kestikleri noktaların ölçülmesi ve 1/10 ölçekli perspektife taĢınması sırasında hata 

olasılığının fazla uğraĢtırıcı olması bu metodun pratik olmadığını gösterir 

 

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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UYGULAMA TESTĠ 
 

Siz de herhangi bir donatı seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre köĢe perspektif 

çizimi uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda köĢe perspektif ile ilgili temel kavramları ve 

kuralları bilip  çeĢitlerini ve uygulamalarını doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 Çizim ortamını ayarlayınız. 

 Donatı seçiniz. 

 

AraĢtırmalarınız için ; 

 Mobilya fabrikalarını 

 Mobilya mağazalarını 

 Mobilya kataloglarını 

 Mobilya arge bürolarını 

 Ġç mekan dekorasyon atölyelerini 

 Ġç mimarlık bürolarını ziyaret ediniz. 

 Donatı ile ilgili verileri toplayınız. 

 BakıĢ yönünü ve çizimi yapılacak köĢeyi seçiniz. 

 KöĢe perspektif çizim ölçeğini belirleyiniz. 

 Uygun çizim araç gereçleri kulanarak doatının köĢe perspektifini çiziniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet ve Hayır kutucuklarına (x) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Gözlenecek DavraniĢlar Evet Hayır 

1. Çizim ortamını ayarladınız mı?    

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

4. Donatı seçtiniz mi?   

5. Donatı ile ilgili verileri topladınız mı?   

6. BakıĢ yönünü ve çizimi yapılacak köĢeyi seçtiniz mi?   

7. KöĢe perspektif çizim ölçeğini belirlediniz mi?   

8. Uygun çizim araç gereçleri kulanarak donatının köĢe 

perspektifini çizdiniz mi? 
  

9. Ölçü, ölçek, çizim kurallarını ve donatı ayrıntılarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME: 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz ‘Evet’ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. ‘Hayir’ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı ‘Evet’ 

ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında; köĢe perspektiflerde renk uygulamaları için, iç mekanda 

donatı renk iliĢkilerini, renk düzenlemelerinde dikkat edilecek hususları ve renk 

düzenlemelerinde aĢamaları doğru olarak uygulayabileceksiniz.  

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 ÇeĢitli mobilyaların doku ve desen yapıları 

 Mobilyaların yapımında kullanılan malzemelerin doğal renkleri 

 Ġç mimarlık bürolarında ve mobilya fabrikalarının arge bölümlerinde örnek doku, 

desen ve renk uygulaması yaplmıĢ perspektif çizimleri 

 Boyama teknikleri 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, momilya arge büroları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon 

bölümlerinden yararlanabilirsiniz. 

 

3. KÖġE PERSPEKTĠFLERDE RENK 

UYGULAMALARI 
 

3.1. Ġç Mekânda Donatı Renk ĠliĢkileri 
 

Renk, tüm yaĢantımızda görsel olarak sıkça karĢılaĢtığımız ve güzelliğe daha fazla 

katkıda bulunan bir faktördür. Ġç dekorasyonda mobilya yüzeylerinde renklerin çokca çeĢidini 

görmek mümkündür. Mobilya yüzeylerinde hem doğal renkler hem de yapay renkler 

bulunmaktadır. Rengin kaynağı ıĢıktır ve zevk almamız için uygun aydınlatma gereklidir. 

Mobilya yüzeyindeki renkler kullanıcının seçiminde etkilidir. Çünkü insanlar,  rengin 

psikolojik etkisine göre mobilyalarını belirlerler. Bir odaya girildiğinde ilk dikkati çeken ve 

sürekli izlenim sağlayan mobilyalar ve renkleridir. Bu nedenle mobilya yüzeylerindeki renkler 

gözü, beyni yormamalı ve dinlendirici olmalıdır. Uzun süreli kullanımdan dolayı bıkkınlık 

vermemelidir. Renk, mobilya ve iç dekorasyonda ustalıkla kullanıldığında tüm insanlarda 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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heyecan uyandırır. Bunun yanı sıra renk tonları bazı insanlarda mutluluk, bazılarında da 

depresyon yaratabilir. 

Renklerin mobilya yüzeylerinde uygun kullanımında dekoratif görünümde büyük 

ölçüde olumlu değiĢiklikler oluĢur. Uygun ıĢıkla tamamlandığında ise ev dekorasyonunda 

özel etkiler yaratabilir. 

 

Mobilya, diğer renklerin seçiminde etkili olabilir. Elde bulunan bir mobilya ve 

aksesuarın rengine bağlı kalarak iç mekânın rengi ayarlanabilir. Mobilya renklerinde istenilen 

etki konusunda karar vermek gerekir. Mobilya renginin; enerjik ya da dinlendirici, resmi ya da 

samimi, sıcak ya da soğuk, modern ya da klasik, parlak ve neĢe verici ya da loĢ,  kadınsı veya 

erkeksi olması konusunda karar vermek gerekir.  

 

Kanepeler ve yataklar gibi büyük parça mobilyalar yumuĢak ve grileĢirilmiĢ tonlarda 

olmalıdır. Lambalar, resimler, vazolar, sandalyeler ve diğer küçük hacimli objeler parlak veya 

vurgulu renklerde olabilir. Kanepe, halı ve koltuk döĢemesinin renkleri, duvarlarınkinden 

daha koyu ve vurgulu olmalıdır. Böylece odadaki renkler arasında, göze hoĢ gelen bir uyum 

yaratılabilir. Diğer donatı aksesuarlarının ( vazo, lamba, bitki gibi ) daha dikkat çekici olması 

isteniliyorsa daha koyu ve canlı renkler tercih edilebilir. Mobilyalar genelde duvarlara yakın 

olduğu için açık renklerden koyu ve dikkat çekici renge doğru (duvarlar – koltuklar – orta 

sehpa - vazo Ģeklinde ) uyumlu renk seçimi yapılmalıdır. Mobilyalarda ahĢap yüzeyler düz, 

vernikli, cilalı ve genelde pürüzsüz olduğu için ıĢığı daha iyi yansıtmaktadır. Bu nedenle 

yüzeylerdeki renkler olduğundan daha canlı ve çarpıcı görünür. Mobilya renkleri seçilirken 

bunlara dikkat edilmelidir ki gözü yormasın. 

 

AhĢap mobilyalarda renkler doğal olduğu için bazen renklerde fazla değiĢiklik yapmak 

mümkün değildir. Fakat günümüzde yapay plaka üretim fabrikalarının sunduğu sınırsız renk 

alternatifleri veya ahĢap boyalardaki renk seçenekleri ile istenilen renkte, mekânlara uygun 

mobilya rengi ayarlamak çok kolay olmuĢtur. Mobilyalar hayatımızın bir parçası olduğundan 

ve sürekli kullanımlarından dolayı kullanılan renkler canlı, gözü yormayan, hareket ve 

heyecan verici olmalıdır. Örneğin sarı ve tonları mutfak mobilyalarına neĢe, hareket ve 

dinamizm katmaktadır. ÇalıĢma odalarında ilgiyi dağıtacak mobilya renkleri tercih 

edilmemelidir. Beyaz - temizliği, mavi - suyu ifade ettiği için bu renkler banyo 

mobilyalarında kullanılabilir. Yatak odaları genelde kadınsı renklerde olduğu için bu alanda 

kullanılan mobilya renkleri de huzur ve sessizliği ifade etmeli ve oda rengi ile uyumlu 

olmalıdır. Oturma odası mobilyalarında sıcak renkler  ( kırmızı ve tonları ) sohbeti daha güçlü 

kılar. Soğuk renkler ( mavi ve tonları ) dinlenme amaçlı odalarda daha dinlendirici bir etki 

yaratır. 

 

Mobilyanın kullanılma amacına bağlı olarak pek çok renk seçilebilir. Ġç mekânda 

kullanılan mobilya renkleri ruhumuz ve bedenimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz  etki 

bırakır. Bu nedenle seçilen mobilya renklerinin olumlu olmasına  özen gösterilmelidir. 

 

 Kırmızı ve tonları ; hareketin ve aktivitenin yoğun olduğu mekânlardaki 

mobilyalarda kullanılabilir ( Çocuk odası, diskotek, bar mobilyaları ). 
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 Turuncu ve tonları ; neĢe ve keyif vermesi amaçlanan mekânlarda kullanılan 

mobilyalarda tercih edilir (geniĢ mekânlarda, mutfakta, yemek odasında, 

koridorlarda kullanılan mobilyalar ). 

 

 Sarı ve tonları ; mobilyalarda genelde alt ve üst değerleri kullanılır. Tek baĢına 

kullanımda beyinde zihinsel karıĢıklıklara yol açar.  Bu nedenle tamamlayıcı 

rengi olan mor ile kullanılmalıdır. Koyu renkleri olan krem veya manolya rengi 

daha az olumsuz etki yaratır.  

 

 YeĢil ve tonları ; doğayı çağrıĢtıran, sessiz ve huzur verici bir renktir. Açık ve 

pastel tonları mobilyalarda tercih edilir ( Mutfak, avlu veya antre mobilyaları ). 

 

 Turkuaz tonları ; insana canlılık ve ferahlık hissi verir. Mobilyaları olduğundan 

daha geniĢ gösterir ( Banyo, bekleme salonları, çalıĢma odası ve büro mobilyaları 

). 

 

 Mavi ve tonları ; Mobilyalara sakinleĢtirici etki katar. Dinlenme amaçlı her 

mekan mobilyalarında kullanılabilir. Açık ve pastel tonları tercih edilir ( Yatak 

odası, banyo ve büro mobilyaları ). 

 

 Mor ve tonları ; dekorasyonda en az kullanılan renktir. Morun açık tonları olan 

leylak, orkide, lavanta   mobilyalarda tercih edilebilir ( Yatak odası ve çalıĢma 

odası mobilyaları ). 

 

 Macente ( kırmızı- mor ) ; insana güven verici özelliği vardır. Mobilyalara 

sıcaklık ve Ģefkat etkisi katar. Açık tonları olam gül pembesi ile somon tercih 

edilebilir ( Yatak odası, banyo mobilyaları ). 

 

AĢağıda, donatı renk iliĢkisisine örnek resimler verilmiĢtir. Bu resimlerde donatıların 

bazıları gerçek renginde verniklenmiĢ, bazıları da mekan içerisindeki diğer mobilyalara uyum 

sağlaması için boyanmıĢtır. 
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Resim 3.1: Konsolun doğal rengi 

 

Resim 3.2: Mekân içerisindeki mobilyalara uyum için boyanmıĢ orta sehpa 
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Resim 3 3: TV sehpası doğal rengi 

3.2. Renk Düzenlemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Mekânda kullanılacak renk tonlarının gerçeğe uygun olması için her eĢyanın kendi 

doğal renginde veya boya kullanılması düĢünülüyorsa istenilen renkte gösterilmesi 

hedeflenmiĢtir. Renklendirmenin diğer bir boyutu da desenlemedir. Kapaklarda ahĢap 

kullanılması durumunda simetrik hareli desenleme, laminat veya lake boyama düĢünülüyorsa 

düz ve yumuĢak desenleme yapılabilir. 

 

Mekân içerisindeki mobilyaları dekore ederken doğadaki renklerden yararlanırız. 

Mobilyalardaki renkler genelde yapısının ait olduğu doğadaki ağacın rengindendir veya yapay 

olarak ona en yakın tonlardır. Mobilya döĢemelerinde de yine doğadaki renklerden 

faydalanılır. Örneğin; kanepeler ve yataklar gibi büyük boyutlu mobilyalar dağlar gibi 

yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda olmalıdır. Banyolarda kullanılan mobilyaların, yer ve duvar 

döĢemelerinin rengi gökyüzünün, denizin ve  suyun renginden esinlenerek tasarlanmalıdır. 

 

Perspektif resimlerdeki mekânsal unsurların ve eĢyaların renklendirilmesi, çizilen 

resme gerçeklik kazandırılması açısından önemlidir.  Çizilen perspektifler renklendirilirken 

eĢyaların gerçek renk ve görüntüsüne uygunluk sağlanmalıdır. Aksi durumda perspektif 

resmin oluĢturduğu etki ile gerçek uygulama arasında çeliĢki ve yanlıĢ algılama durumu 

ortaya çıkabilir. 

 

Perspektif çizimin farklı renk kompozisyonları ile renklendirilmesi düĢünülüyorsa 

önceden çoğaltılması ve kopyalar üzerinde renklendirme çalıĢmasının yapılması uygun 

olacaktır. Çünkü perspektif resimlerin çizimi zor ve zaman alıcıdır. 
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Perspektif çizimlerinde, mekân içerisinde kullanılması düĢünülen malzemenin doğal 

rengini elde edebilmek için numunelere ve önceden renk karıĢtırma veya desen çalıĢması gibi 

alıĢtırma uygulamalarına ihtiyaç duyulabilir. Belirli bir pratiklik ve bilgi birikimi elde 

edilinceye kadar bu yöntem olumlu sonuç verecektir. 

 

3.3. Renk Düzenlemelerinin AĢamaları 
 

 Perspektifi çizilen donatıyı (mobilyayı) oluĢturan malzemenin cinsine uygun     

(ahĢap veya yapay plaka) doğal renkler araĢtırılır. 

 Donatının kullanıldığı mekândaki diğer donatıların renkleri incelenir. 

 Perspektifte uygulanılacak renge karar verilir. 

 Perspektif üzeride doku ve desen çalıĢması yapılır. 

 Boyama tekniği belirlenir. 

 Boya malzemeleri hazırlanır. 

 Perspektif, boyama tekniğine uygun boyanır. 

 Son kontroller yapılır. 

 

ġekil 3.1: Bilgisayarlı çizim programında çizilen bir köĢe perspektifi 
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ġekil 3.2: Bilgisayarlı çizim programında çizilen bir köĢe perspektifinin renklendirilmesi 



 

 35 

 UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın 

perspektifini seçiniz. 

 

 Donatı yerleĢim planından faydalanınız. 

 Renklendirilecek mobilyanın doğal 

renklerini araĢtırınız. 

 

 Mobilyanın ham maddesi olan ağacın 

doğal renklerini araĢtırın.  

 Renklendirme için boyama tekniğini 

seçiniz. 

 Mobilyanın gerçek rengini ortaya 

çıkaracak boyama çeĢidi seçiniz. 

 Boyama tekniğine uygun malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Renklendirme yaparken kullanılacak 

malzemelerin kaliteli ve kullanıĢlı 

olmasına dikkat ediniz. 

 IĢığın yönünü belirleyiniz. 
 IĢığın yönünü donatı yerleĢim planından 

yararlanarak belirleyiniz. 

 Uygun teknik ve malzemeler ile köĢe 

perspektifi renklendiriniz. 

 Renklendirmede dikkat edilecek 

noktaları tekrar gözden geçiriniz. 

 Renklendirmesini yaptığınız köĢe 

perspektifi kontrol ediniz. 

 Yapılan uygulamada mobilyanın gerçek 

renginin elde edilip edilmediğini kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kullanılacak Araç Gereçler 

 
 Mimari proje  

 Donatı yerleĢim planı 

 Renklendirme için boyama tekniği ile ilgili araç ve gereçler 

 Resim kağıdı ( Eskiz ) 

 Aydınger kağıdı 

 Çizim araç ve gereçleri 

h

F1 F2U.D

Y.D

F2F1

D.N

 

ġekil 3.3: Elbise dolabının ıĢınlar metoduyla köĢe perspektifinin çizimi 
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ġekil 3.4: Elbise dolabı köĢe perspektif çiziminde desenlerin renklendirilmesi 

Renklendirilecek  Mobilyanın  Doğal Renklerini AraĢtırmak 

Mobilyanın ham maddesi olan ağacın doğal renkleri araĢtırılır. Örneğin, maun 

kaplamalı veya maun ahĢap mobilyanın rengi maun ağacının doğal renginden faydalanılarak 

belirlenir. 

 

Renklendirme için Boyama Tekniğini Seçmek 

 

Mobilyanın gerçek rengini ortaya çıkaracak boyama çeĢidi seçilir. Hangi boya çeĢidinin 

daha uygun sonuç vereceği, baĢka bir resim kağıdı üzerinde test yapılarak belirlenir.  

 

Boyama Tekniğine Uygun Malzemeleri Belirlemek 

 

Renklendirme yaparken kullanılacak malzemelerin kaliteli ve kullanıĢlı olmasına dikkat 

edilir. Örneğin, kuru boya ile boyama yapılacak ise kuru boya kalemleri, pamuk, silgi, 

temizleme fırçası gerekir. Sulu boya için sulu boya, sulu boya fırça seti ( uç kılları 

dökülmeyen ve kullanıldığında eski haline dönebilen kaliteli fırçalar ), fırça yıkama kabı, su, 

renk deneme için resim kağıdı gibi uygun malzemeler seçilmelidir 

 

IĢığın Yönünü Belirlemek 

 

IĢığın yönü yerleĢim planı dikkate alınarak belirlenir. Planda kullanılan aydınlatma 

Ģeklide incelenmelidir.( Doğal veya yapay aydınlatma ) 

 

Uygun Teknik ve Malzemeler KöĢe Perspektifi Renklendirmek 

 

Uygun boyama tekniği ile perspektif renklendirilir. 
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Renklendirmesini Yapılan KöĢe Perspektif Resmi Kontrol Etmek 

 

Renklendirilmesi yapılan donatı köĢe perspektif resimde, mobilyanın gerçek renginin 

elde edilip edilmediği kontrol edilmelidir.  

 

ġekil 3.5: Renklendirilecek donatının köĢe perspektifi 

 

ġekil 3. 6: KöĢe perspektifi çizilmiĢ donatının renklendirilmesi 



 

 39 

 

ġekil 3.7: KöĢe perspektifi çizilmiĢ donatının kuru boya tekniği ile renklendirilmesi 

 

ġekil 3.8: KöĢe perspektifi çizilmiĢ donatını kuru boya tekniği ile renklendirilmesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ĠR 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġnsanlar, rengin psikolojik etkisine bağlı kalmadan mobilyalarını belirlerler. 

2. (   ) Mobilya yüzeylerindeki renkler gözü,  beyni yormamalı  ve dinlendirici olmalıdır. 

3. (   ) Kanepeler ve yataklar gibi büyük parça mobilyalar sert ve grileĢirilmemiĢ tonlarda 

olmalıdır. 

4. (   ) Mobilyalar genelde duvarlara yakın olduğu için açık renklerden koyu ve dikkat 

çekici renge doğru (duvarlar , koltuklar , orta sehpa , vazo Ģeklinde ) uyumlu renk 

seçimi yapılmalıdır. 

5. (   ) ÇalıĢma odalarında ilgiyi dağıtacak mobilya renkleri tercih edilmelidir.  

6. (   ) Beyaz - temizliği, mavi - suyu ifade ettiği için bu renkler banyo mobilyalarında 

kullanılabilir. 

7. (   ) Yatak odaları genelde kadınsı renklerde olduğu için bu alanda kullanılan mobilya 

renkleri de huzur ve sessizliği ifade etmeli ve oda rengi ile uyumlu olmalıdır. 

8. (   ) Oturma odası mobilyalarında soğuk renkler (mavi ve tonları) sohbeti daha güçlü 

kılar. 

9. (   ) Sıcak renkler (kırmızı ve tonları) dinlenme amaçlı odalarda daha dinlendirici bir 

etki yaratır. 

10. (   ) Perspektif resimlerdeki mekânsal unsurların ve eĢyaların renklendirilmesi, çizilen 

resme gerçeklik kazandırılması açısından önemlidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir donatı köĢe perspektifi seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre 

uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda iç mekânda donatı renk iliĢkilerini, renk 

düzenlemelerinde dikkat edilecek hususları ve renk düzenlemelerinin aĢamaların 

uygulayabileceksiniz. 

 

1. Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın perspektifini seçiniz. 

2. Renklendirilecek mobilyanın doğal renklerini araĢtırınız. 

3. Renklendirme için boyama tekniğini seçiniz. 

4. Boyama tekniğine uygun malzemeleri belirleyiniz. 

5. IĢığın yönünü belirleyiniz. 

6. Uygun teknik ve malzemeler ile köĢe perspektifi renklendiriniz. 

7. Renklendirmesini yaptığınız köĢe perspektifi kontrol ediniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

Evet ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Gözlenecek DavraniĢlar Evet Hayir 

1. Çizim ortamını ayarladınız mı?    

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

4. Donatı seçtiniz mi ?   

5. Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın perspektifi seçtiniz mi?   

6. Renklendirilecek mobilyanın doğal renklerini araĢtırınız mı?   

7. Renklendirme için boyama tekniğini seçiniz mi?   

8. Boyama tekniğine uygun malzemeleri belirlediniz mi?   

9. IĢığın yönünü belirlediniz mi?   

10. Uygun teknik ve malzemeler ile köĢe perspektifi renklendirdiniz 

mi? 
  

11. Renklendirmesini yaptığınız köĢe perspektifi kontrol ettiniz mi?   
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DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz ‘Evet’ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. ‘Hayir’ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı ‘Evet’ 

ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 
1. Tasarladığımız veya gördüğümüz bir cismin veya bir mekânın gözün gördüğü Ģekildeki 

üç boyutlu görüntüsünün resim düzlemi üzerine aktarılmasına ne denir? 

A) Perspektif 

B) Cephe çizimleri  

C) Plan 

D) Resim düzlemi 

 

2. Konik perspektifte göz, cisim ve resim düzlemi vardır. Gözün bulunduğu noktaya ne ad 

verilir? 

A) Ufuk çizgisi 

B) Firar  

C) Durak noktası 

D) KaçıĢ 

 

3. Mekânda derinliği oluĢturan kenarlara ait çizgilerin tamamı belirli bir noktada 

toplanacak Ģekilde görünür. Bu noktaya köĢe perspektifinde ne denir? 

A) Firar noktası 

B) GörüĢ noktası 

C) Durak noktası 

D) Hiç biri 

 

4. Ufuk doğrusu, mekân perspektifi çizilirken yer düzlemi üzerinde, ortalama yetiĢkin bir 

insanın göz seviyesi dikkate alınarak kaç cm alınmalır ? 

A) 170 cm 

B) 160 cm  

C) 150 cm 

D) 175 cm  

 

5. Cismin üzerinde durduğu taban düzlemine ne ad verilir? 

A) Esas ıĢın (EI) 

B) Ufuk doğrusu (UD) 

C) Firar (F) 

D) Yer Düzlemi ( YD ) 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. KöĢe perspektif çiziminde yer düzlemindeki göz noktasının izdüĢümüne ne denir? 

A) Durak Noktası ( DN ) 

B) Ufuk doğrusu (UD) 

C) Esas ıĢın (EI) 

D) Hiç biri 

 

7. Cismin kenarlarına paralel olarak göz noktasından uzatılan ve ufuk doğrusu ile 

kesiĢtirilerek firar noktalarının bulunmasını belirleyen ıĢına ne ad verilir? 

A) Ufuk doğrusu (UD  

B) Firar (F) 

C) Esas IĢın ( EI )  

D) Durak Noktası ( DN ) 

 

8. Kanepeler ve yataklar gibi büyük parça mobilyalar hangi renklerde olmalıdır.? 

A) YumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda 

B) Sert ve grileĢirilmemiĢ tonlarda  

C) Soğuk renklerde 

D) Hepsi 

 

9. Mobilyalar genelde duvarlara yakın olduğu için renk seçimi nasıl yapılmalıdır.? 

A) Açık renklerden koyu ve dikkat çekici renge doğru  

B) Koyu renklerden açık ve yumuĢak renklere doğru  

C) Soğuk renklerden sıcak renklere doğru 

D) Sıcak renklerden soğuk renklere doğru 

 

10. Hangi renkler, dinlenme amaçlı odalarda daha dinlendirici bir etki yaratır? 

A) Kadınsı renkler (pembe ve tonları) 

B) Sıcak renkler ( kırmızı ve tonları )  

C) soğuk renkler  ( mavi ve tonları )  

D) Hiçbiri 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 
 

AĢağıda verilen mekânın köĢe perspifini ıĢınlar metodu ile çizip renklendiriniz. 

YD

RD
F2

F2

h

F1

F1UD

h

YERLEŞİM PLANI

DURAK NOKTASI

GN

E
I

A

B

a'

b'

 

ġekil 4.1: IĢınlar metodu ile mekanın köĢe perspetif çizimi 
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AĢağıda verilen köĢe perspektifi donatıları renkledirme aĢamlarını uygulayarak 

renklendiriniz. 

 

 

ġekil 4. 1: Taslak yerleĢim planı 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Taslak Cephe GörünüĢleri    

1. Eskiz yerleĢim planı seçtiniz mi?   

2. Çizim ortamını ayarladınız mı?   

3. Çizimde kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?   

4. Eskiz yerleĢim planı üzerinde cepheleri çizilecek mekânı 

ve cephe yönlerini belirlediniz mi? 

  

5. Çizim araç gereçlerini kullanarak 1: 10 veya 1: 20 ölçekli 

cephe görünüĢ resimlerini çizdiniz mi? 

  

6. Renkler ile ilgili bilgiler topladınız mı?   

7. Boyama tekniğini belirlediniz mi?   

8. Boya araç gereçlerini hazırladınızmı?   

9. Cephe görünüĢ resimlerini eskiz kağıdının arka tarafından 

boyadınız mı? 

  

10. Son kontrollerinizi ve temizliğinizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

'Hayir’cevaplarınız  için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı ‘Evet’ 

ise öğretmeninizle iletiĢim kurarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- Doğru 

2- Doğru 

3- YanlıĢ 

4- Doğru 

5- YanlıĢ 

6- Doğru 

7- Doğru 

8- YanlıĢ 

9- Doğru 

10- Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- KöĢe perspektif 

2- iki firarlı 

3- firar noktalarına 

4- Yer Düzlemi ( YD ) 

5- Resim Düzlemi ( RD ) 

6- Durak Noktası ( DN ) 

7- Esas IĢın ( EI ) 

8- F1 ve F2 firar  

9- yer düzlemine  

10- Böley noktaları metodunda 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME SORULARININ CEVAP ANAHTARI 
 

1- A 

2- C 

3- A 

4- B 

5- D 

6- A 

7- C 

8- A 

9- A 

10- B 
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