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AÇIKLAMALAR

KOD 582YIM438

ALAN İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK İç Mekân Teknik Ressamlığı

MODÜLÜN ADI Genel Metot İç Mekân Perspektif

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül; iç mekân perspektiflerini genel metotla çizme,
bunların gölgelendirilmesini yapma ile ilgili bilgilerin
verildiği bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı.)

ÖN KOŞUL

YETERLİK Genel metot ile iç mekân perspektifleri çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
İç mekân perspektif çizimlerini yönetmelik ve standartlara
uygun bir şekilde yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Genel metot ile bir noktalı (paralel) iç perspektif çizimi

yapabileceksiniz.
2. Genel metot ile iki noktalı (açısal) iç perspektif çizimi

yapabileceksiniz.
3. Genel metot ile üç noktalı (eğik) iç perspektif çizimi

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Meslek ile ilgili uygun kuruluşlar
Donanım: Aydınger kâğıdı, cetvel, kurşun kalem, silgi,
çizim masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve
çini mürekkebi, imar yönetmelikleri, genel ve teknik
şartnameler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde bilgi teknolojileri ve iletişim hızla gelişmektedir. Bu gelişmeye bağlı
olarak inşaat teknolojisi alanında da artan bilgi birikimi ve gelişen teknoloji ile birlikte yeni
dallar ortaya çıkmıştır. İnşaat teknolojisi alanı birçok daldan; dallar ise çeşitli mesleki
yeterliliğe sahip modüllerden meydana gelmiştir. Bu modüllerden biri de şu an elinizde
bulunan “Genel Metot İç Mekân Perspektif” modülüdür.

Perspektif, üç boyutlu cisimleri iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için
kullanılan bir araçtır. Derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle ya da
fotoğraf makinesi aracılıyla bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemlere
“perspektif” denir.

Yaptığınız çeşitli tasarımları, uygulamaya sokmadan önce perspektiflerini çıkararak
yapılacak işin sonucunu, önceden kâğıtlar üzerinde görerek değerlendirmenizi sağlar. Hayal
gücünüzün keşfettiği farklı tasarımları üç boyuta dönüştürmek için bu modülde
öğreneceğiniz perspektif çizim teknikleri, sizlere teknik bilgi ve beceri kazandıracaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Genel metot ile bir noktalı (paralel) iç perspektif çizimi yapabileceksiniz.





 Çevrenizde bulunan binaları farklı noktalardan ve farklı bakış açılarından

bakarak inceleyiniz.

 Evinizin dış ve iç görünüşlerinin en az iki boyutunun görünmesi şartı ile

fotoğraflarını çekerek evin fotoğraflarda görünen yüzeylerinin resmin alt kenar

çizgisi ile yaptığı açıları ölçerek inceleyiniz.

1. GENEL METOT İLE BİR NOKTALI

(PARALEL) PERSPEKTİF ÇİZİMİ

1.1. Genel Metot ile Bir Noktalı (Paralel) Perspektif

1.1.1. Genel Bilgi

Perspektifi çizilecek olan cisim ile resim düzlemi arasındaki geometrik ilişki, cismin
yerleştirme şekline bağlıdır. Burada cismin bir yüzü resim düzlemine paralel olarak çizimi
yapılacaktır.

 Tanımı

Perspektifi çizilecek cismin planındaki bir kenar takımı resim düzlemine paralel
olacak şekilde yerleştirilirse elde edilecek perspektife “bir noktalı perspektif” veya
“paralel perspektif” adı verilir.

 Bakış noktası

Bir cismin perspektifinin çizilebilmesi için her şeyden önce sabit bir yerde durarak o
cisme bakmak gerekir. Perspektifi çizilecek olan cisme bakmak amacı ile durulan yere
“bakış noktası (BN)” adı verilir. Plan ve görünüşler de birer nokta ile belirtilir (Şekil 1.2).

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu noktanın cisme olan uzaklığına bakış uzaklığı (b u), yer düzleminden yüksekliğine ise
bakış yüksekliği (b y) adı verilir. Plan ve görünüşlerde bakış noktası ile cismin (konumunun)
görülebilen dış noktalarının birleştirilmesinden meydana gelen ( ) ve ( ') açıları sırası ile
yatay ve düşey bakış açılarını belirler. Bakış açılarının değerleri, bakış uzaklığı ile bakış
yüksekliğine bağlıdır. Bakış açılarının değerleri, perspektif için elverişli görüş sınırlarını
aştığında, perspektifte aşırı etkiler ve giderek deformasyon (bozulma) meydana gelir.

Şekil 1.1: Bakış noktaları

Perspektifin deforme olmaması için bakış noktasının saptanmasında deneysel yollarla
varılan ve aşağıda sıralanan önerileri göz önüne almak yararlıdır:

 BN, perspektifi çizilecek cismin planının merkezinden inilecek dik doğru
üzerinde veya bu doğruya yakın bir yerde seçilmelidir.

 Bakış açılarının saptanmasında yatay ve düşey bakış açıları birlikte düşünülmeli
ve konu ile birlikte perspektife girmesi istenen çevre de göz önüne alınmalıdır.

Bakış noktası

Bir noktalı
perspektif

İki noktalı
perspektif

Üç noktalı perspektif
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Şekil 1.2: Bakış noktası

 Bakış açılarının elverişli sınırları 25° - 40° dir. Cisme daha yakından bakılmak
istendiğinde yatay bakış açısı 550 ye kadar çıkarılabilir. Ancak yatay bakış
açısının 40° - 55° arasındaki değerlerinde, perspektifi çizilecek cismin biçimine
ve açısal durumuna bağlı olan bir deformasyon olasılığı vardır.

 Bakış noktasının yeri, bakış uzaklığı (b u) ile saptanmak istenirse perspektife
girecek cisim ve çevrenin görülebilen genişliği (g) ve yüksekliği (h), göz önüne
alınmalıdır. Bu durumda, g <b.u >1.5 h olmalıdır.

 Kaçma noktası


Üzerine yatay çizgiler çizilmiş dikdörtgen bir panonun önden görünüşü gerçek şekline
uygundur (Şekil 1.3A). Perspektifte bu panoya (düşey kenarları resim düzlemine paralel
olması şartı ile) açısal bir doğrultudan bakıldığında göze yakın olan düşey kenar, (göze uzak
olanına oranla) daha uzun olarak görülür. Bu nedenle de gerçekte birbirine paralel olan fakat
resim düzlemine açısal durumda bulunan yatay kenar ve çizgilerin paralellikleri bozulur
(Şeki 1.3 B-C). Perspektifte paralellikleri bozulan bu doğrular giderek bir noktada kesişir.
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Şekil 1.3: Kaçma noktası

Gerçekte birbirine paralel oldukları hâlde perspektifte paralellikleri bozulan doğruların
ortak (kesişme) noktalarına KAÇMA NOKTASI (KN) adı verilir. KN, bir doğrunun
sonsuzdaki noktasının perspektifidir. Nitekim gerçekte birbirine paralel olan doğrular
sonsuzda kesişeceğinden perspektiflerinin kesişme noktası da sonsuzdaki ortak noktalarının
perspektifidir.

Herhangi bir doğrunun KN (sonsuzdaki noktasının perspektifi), sonsuzdaki noktayı
bakış noktasına birleştiren (bakış noktasından o doğruya paralel olarak çizilen) görme
ışınının resim düzlemini deldiği noktadır. Bu nedenle resim düzlemine paralel durumdaki
doğruların kaçma noktaları yoktur (sonsuzdadır). Bu durumdaki paralel doğrular,
perspektifte de resim düzlemine ve dolayısı ile birbirlerine paralel olarak kalır. Resim
düzlemine paralel olmayan yatay doğruların kaçma noktaları, tam ufuk çizgisi üzerindedir.
Resim düzlemine paralel olmayan eğik doğruların kaçma noktaları ise eğim doğrultusuna
göre ufuk çizgisinin altında veya yukarısındadır.

 Yer ve ufuk çizgisi
 Yer çizgisi


Resim düzleminin yer düzlemi ile kesiştiği arakesit doğrusudur.

 Ufuk çizgisi


Perspektifi çizilecek olan cisme bakan kimsenin gerçek bakış noktasından
(gözlerinden) geçen yatay düzeyi ve dolayısı ile bakış yüksekliğini belirlemek amacı ile
kullanılan bir çizgidir.

Geometrik olarak perspektifi çizilecek olan cisme bakan kimsenin göz düzeyinden
yatay bir düzlem geçirildiği düşünülmüştür. Bu düzleme ufuk düzlemi adı verilir (Şekil 1.4).
Ufuk düzlemi ile resim düzleminin ara kesiti yatay bir doğru olup (u-u) ufuk çizgisi diye
adlandırılır.
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Bakış noktasından resim düzlemine dik olarak çizilen doğru, esas görme ışınıdır. Bu
ışının ufuk çizgisini kestiği ve dolayısı ile resim düzlemini deldiği noktaya ESAS NOKTA
(EN) adı verilir. Esas görme ışınının (e u) uzunluğu, bakış noktasının resim düzlemine olan
uzaklığını belirler.

Şekil 1.4: Ufuk düzlemi

Ufuk çizgisinin yeri, perspektifi çizecek olan kimsenin cisme hangi yükseklikten
bakmak istediğine bağlıdır. Ufuk çizgisinin altında kalan cisimlerin üstü, üstünde kalan
cisimlerin altı görünür. Tam ufuk çizgisi üzerindeki cisimlerin ise ne altı, ne de üstü
görülemez (Şekil 1.5).
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Şekil 1.5: Ufuk çizgisi
1.1.2. Perspektif çizim işlem sırası

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya yapıştırınız (Şekil 1.6).

Şekil 1.6: Çizim kâğıdının masaya yapıştırılması

 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz.
 İç perspektifi çizilecek plan tefrişini yapınız.
 Mekân iç perspektif:
 Planın bir kenarı resim düzlemine paralel olacak şekilde yerleştiriniz.
 Bakış noktasını seçiniz ve yerleştiriniz (Şekil 1.7).


Şekil 1.7: Bakış noktasının seçilmesi ve yerleştirilmesi

 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz (Şekil 1.8).
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Şekil 1.8: Yer ve ufuk düzleminin çizilmesi

 KN’yi belirleyiniz ve çiziniz (Şekil 1.9).


Şekil 1.9: Kaçma noktasının belirlenerek çizilmesi

 Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak çiziniz.
 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktasına birleştirerek çiziniz

(Şekil 1.10).
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Şekil 1.10: Kaçma noktasının birleştirilmesi

 Diğer paralel çizgilerin kaçma noktasıyla birleşimini çiziniz.
 Arka duvar resim düzlemini çiziniz (Şekil 1.11).
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz.
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Şekil 1.11: Arka duvar resim düzleminin çizilmesi

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.

Örnek çizim aşamaları:

U şeklinde bir kitle örnek alınarak genel metotla bir kaçma noktalı (paralel)
perspektifin çizimi aşağıda belirtilen üç safhada açıklanabilir.

 Birinci adım

 Perspektif elemanları çizimin yapılacağı kâğıt üzerine yerleştirilir. Bu
yerleştirme yapılırken kâğıdın üst tarafı yer (plan) düzlemi olarak kabul
edilir ve buraya plandaki elemanlar yerleştirilir (Şekil 1.12A). Kâğıdın alt
tarafı ise yatırılmış resim düzlemi olarak kabul edilir; buraya da resim
düzlemindeki elemanlar yerleştirilir (Şekil 1.12B).

 Yer (plan) düzlemine yerleştirilecek elemanlar sırası ile resim düzlemi (x-
x veya R1), cismin planı ve BN’dir. Önce yatay bir çizgi (x-x) çizilir
(Şekil 1.12A). Perspektif tek noktalı olduğundan cismin planı, bir kenarı
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resim düzlemine paralel olacak şekilde yerleştirilir. BN’nın yeri, cismin
normal bir görüş açısı içinde kalmasına elverişli olacak şekilde seçilir ve
yerleştirilir. Şekildeki örnekte cismin bir kenarı resim düzlemi ile çakışık
olduğundan bakış noktasının cisme olan uzaklığı (b u) ile resim
düzlemine uzaklığı (e u) eşit olmaktadır.

Şekil 1.12: Bir noktalı (paralel) perspektif çizimi

 Resim düzleminde (Şekil 1.12B) yerleştirilecek esas elemanlar, yer
düzlemi ve ufuk çizgisidir. Cismin herhangi bir görünüşü de
yüksekliklerin perspektife taşınması amacı ile resim düzlemine
yerleştirilebilir veya yükseklikler, ölçme yolu ile işaretlenebilir.
Elemanlar yerleştirilirken önce yatay bir doğru (x-x) çizilir. Bu doğru, yer
ve resim düzlemlerinin ara kesiti olup yer düzlemini belirler. Cisme yer
düzleminin ne kadar üstünden bakılacağı kararlaştırılır ve (x-x), yer
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düzleminden bakış yüksekliği (b.y.) kadar yukarıdan yatay bir doğru, (u-
u) ufuk çizgisi çizilir.

 İkinci adım

 Yapılacak işlem, kaçma noktasının bulunmasıdır. Gerçekte yatay
durumda bulunan AH, BC, DE, GF gibi birbirine paralel kenarların KN,
(b y) BN’den bu kenarlara çizilecek paralel doğrunun resim düzlemini
deldiği noktadır. Bu noktanın plandaki iz düşümü KN’dir. Kenarlar yatay
olduğundan kaçma noktası da ufuk çizgisi üzerinde bulunacaktır. Bu
nedenle KN’den veya BN’den (x-x) eksenine çizilen dik bir doğru
aracılığı ile KN bulunur. Bu nokta, aynı zamanda esas nokta (EN) dır.
Aslında resim düzlemine dik durumdaki yatay doğruların KN’si, esas
noktadır.

 Üçüncü adım

 Yapılacak işlem, cismin resim düzlemi ile çakışık olan kenarlarından
başlamaktır. Çünkü bir cismin resim düzlemi ile çakışık olan kenarları,
perspektifte aynı yerde ve aynı büyüklükte (çizim ölçeğindeki büyüklük)
görülür. Şayet resim düzlemi, cismin herhangi bir kenarı ile
çakışmayacak yerden geçirilmiş ise önce cisme, bir yüzü resim düzlemi
ile çakışıncaya kadar uzatmak ve cismin ilave kısmı ile birlikte
perspektifini çizmek, sonra da ilave kısmı perspektiften silmek gerekir.
Bu nedenle cismi bir yüzü resim düzlemi ile çakışacak şekilde
yerleştirmek, perspektif çiziminde belirli bir kolaylık sağlar. Perspektif
çizimini Şekil 1.13’ten izleyerek açıklayalım:
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Şekil 1.13: Bir noktalı (paralel) perspektif çizimi

 Örneğimizde cismin AB kenarı ve dolayısı ile soldaki ön yüzü resim
düzlemi ile çakışık olduğundan bu yüz, perspektifte de aynı yerde ve aynı
büyüklükte görülecektir. Bu nedenle A ve B noktaları plandan (1
numaralı doğruların yardımı ile) ve görünüşünden (2 numaralı doğru
yardımı ile) perspektife taşınır. Bu yüzeyin perspektifi elde edilmiş olur.

 BC kenarı, perspektifte KN’ye kaçacaktır. Bu nedenle perspektifteki B’
noktaları KN’ye birleştirilir (3 numaralı doğrular).

 Planda görme ışınları (4 numaralı doğrular) çizilerek görülebilen C, D, E
ve F noktalarının perspektiflerinin planlardaki iz düşümleri C1, D1, E1 ve
F1 noktaları bulunur. Önce C1 noktası (5 numaralı doğru yardımı ile)
perspektife taşınarak C noktalarının perspektifleri (C’) bulunur. (C’
noktası 5 numaralı taşıma doğru üzerinde olacağından bu iki doğrunun
kesişme noktasıdır.)

 CD yatay kenarları resim düzlemine paralel olduğundan perspektifte de
yatay olarak görülecektir. Bu nedenle (C’) noktalarından birer yatay
doğru çizilir (6 numaralı doğrular) ve 7 numaralı taşıma doğrusu ile D1

noktası perspektife de taşınarak D noktalarının perspektifleri (D’)
bulunur.
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 D’E’ kenarları yine KN’ye uzanır. E1 noktası plandan perspektife taşınır.
E’F’ kenarı yatay olarak görülür ve F1 noktası yine plandan perspektife
taşınarak perspektif tamamlanır.

1.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar

Genel metotla bir noktalı perspektif çiziminde uygulanan kuralları, Şekil 1.14’teki
örnekten izleyerek tekrarlayalım.

 Perspektifi çizilecek konu içindeki bütün düşey doğrular (resim düzlemine
paralel olduklarından) perspektifte de düşey (YD - yer düzlemine dik) olarak
çizilir. Şekil 1.14’teki örnekte kapı, pencere ve duvarların düşey kenarları
perspektifte de düşey (x-x, YD doğrusuna dik) olarak çizilmiştir.

 Perspektifi girilecek konu içinde, resim düzlemine paralel durumdaki bütün
yatay doğrular, perspektifte de yatay (x-x, YD doğrusuna paralel) olarak çizilir
Şekil 1.14’teki örnekte AB, A'B', L'M' ve KK kenarları gibi).

 Perspektifi çizilecek konu içinde resim düzlemine dik durumdaki bütün yatay
doğrular, perspektifte KN’de son bulur (Şekil 1.14’teki örnekte hem yatay hem
de resim düzlemine dik durumdaki BC, B'C', F'G', PP, LN, L'N', K'T' doğruları
gibi). Şayet konu içinde yatay olduğu hâlde resim düzlemine dik olmayan bir
kenar (yamuk kenar) var ise bu kenar için ayrı bir KN bulmak gerekir (BN dan
yamuk kenara bir paralel çizilerek yapılır).

 Perspektifi çizilecek konunun planında beliren bütün uzunluklar, görme ışınları
ve düşey taşıma çizgileri yardımı ile plandan perspektife aktarılır. Şekil
1.14’teki örnekte AB, BC, PP, LM, KK, LN ve KT uzunlukları, bu yolla
plandan perspektife taşınmıştır,

 Perspektifi çizilecek konu içindeki bütün düşey uzunluklar (yükseklikler),
sadece resim düzlemi ile çakışık olduğu zaman gerçek ölçülerine eşit olarak
görülebilir. Bu nedenle bütün düşey ölçüler, önce resim düzlemi ile çakışık olan
bir (ihtiyaç varsa birkaç) düşey ölçü doğrusu üzerine işaretlenerek buradan
(yatay veya kaçma noktasına birleşen çizgiler yardımı ile) perspektifteki yerine
taşınır. Şekil 1.14’teki örnekte ABA'B' duvarın resim düzlemi ile çakışık
olduğundan düşey ölçüler AA' kenarı üzerinde alınmıştır. Sağdaki yapının ise
resim düzlemi ile çakışan bir kenarı olmadığından RM kenarı uzatılarak resim
düzlemi ile kesiştirilmiştir. Bu noktadan çıkılan dik doğru, ikinci düşey ölçü
doğrusu olarak kullanılmıştır.
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Şekil 1.14: Bir noktalı (paralel) perspektifte uygulama
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1.2. Genel Metot ile Bir Noktalı İç Perspektif Çizim

Genel metot ile bir noktalı iç perspektif çiziminde aşağıda verilen işlem sırası takip
edilmelidir:

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 1.15).

Şekil 1.15: Çizim kâğıdının masaya bağlanması

 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz (Şekil 1.16).

Şekil 1.16: İç perspektifi çizilecek planın çizilmesi

 İç perspektifi çizilecek plan tefrişini yapınız (Şekil 1.17).
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Şekil 1.17: İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yapılması

Mekân iç perspektif;

 Planın bir kenarı resim düzlemine paralel olacak şekilde yerleştiriniz (Şekil
1.18).

Şekil 1.18: Planın bir kenarının resim düzlemine paralel olacak şekilde yerleştirilmesi

 Bakış noktasını seçiniz ve yerleştiriniz (Şekil 1.19).
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Şekil 1.19: Bakış noktasının seçilerek yerleştirilmesi

 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz (Şekil 1.20).
 Kaçma noktasını belirleyiniz ve çiziniz (Şekil 1.20).
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Şekil 1.20: Yer ve ufuk düzleminin çizilerek kaçma noktasının çizilmesi

 Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak çiziniz.
 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktasına birleştirerek çiziniz.
 Diğer paralel çizgilerin kaçma noktasıyla birleşimini çiziniz (Şekil 1.21).
 Arka duvar resim düzlemini çiziniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz.
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Şekil 1.21: Bir noktalı (paralel) iç perspektif çizimi

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.
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1.3. Perspektifte Gölge

Perspektife konu olan cisimler ve yapılar, gölge alan ve gölge düşüren unsurlardır. Bu
nedenle cisimlerin ve özellikle mimari yapıların meydana getirdikleri etkiler de ışık ve
gölgeye bağlı bir değişim içindedir. Öte yandan çevre ve doğa koşullarına bağlı bir ışık veya
gölge gereksinmesi de mimari çözümlerde önemli bir sorun olmakta ve sağlanan sonuçların
mimari çizimlerde belirlenmesini gerektirmektedir.

Gölge düşmesi ile ilgili kuralların perspektife uygulanması, gölge düşüren ışınlarla bu
ışınları oluşturan ışık kaynağına bağlıdır. Işık kaynağı güneş veya yapay bir aydınlatma
gereci (lamba, mum, fener vs.) olabilir. Güneş ışığı paralel ışınlıdır. Yapay bir ışık
kaynağının ışınları ise birbirine paralel olmayıp tek bir noktadan yayınır.

1.3.1. Güneş Işınlarının Paralel Olması Hâlinde Gölge

Işık kaynağı güneştir. Güneşin gölge düşüren ışınları gerçekte birbirine paraleldir. Bu
ışınlar, resim düzlemine paralel olarak geldiğinde perspektifte de birbirlerine paralel olarak
kalacaktır (Gerçekte birbirlerine paralel olan doğrular, resim düzlemine paralel iseler
perspektifte de paralelliklerini korur.). Bu durumda güneş ışınlarının yatay düzlemler
üzerindeki iz düşümleri resim düzlemine ve dolayısı ile ufuk çizgisine paralel olur. Gerçek
ışınların yatay düzlemlerle yaptığı açı ise elde edilmek istenen gölge uzunluğuna göre
seçilebilir (Çizim kolaylığı sağladığı için çoğunlukla 30o, 45o veya 60o lik açılar seçilebilir.).
Güneş ışınlarının resim düzlemine paralel olması hâlinde perspektifte gölge çizimi Şekil
1.22’den izlenerek aşağıdaki sıra içinde açıklanabilir.

Şekil 1.22: Güneş ışınlarının paralel olması hâlinde gölge

 Önce gerçek güneş ışınlarının geliş yönü ve yatay düzlemle yaptığı açı (g açısı)
saptanır (Şekil 1.22’deki örnekte güneş ışınlarının resim düzlemine paralel
olarak soldan sağa doğru geldiği ve yatay düzlemle 60o lik bir açı yaptığı kabul
edilmiştir). Bu koşulda cismin sağda kalan yüzü ışık alamayacak ve bütünüyle
gölgede kalacaktır.
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 Cismin yatay durumdaki yer düzlemine düşen gölgesini bulabilmek için cismin
A ve B noktalarının gölgelerini saptamak gerekir. Bir noktanın yatay bir
düzleme düşen gölgesi, o noktadan gecen ışının yatay düzlemi deldiği noktadır.
Bu nedenle A noktasından gelen (a) ışın ile A noktasının yatay yer
düzlemindeki iz düşümü olan A, noktasından geçen ve (G) ışınının yer
düzlemindeki iz düşümü olan (a') ışın çizilir. Bu iki ışının A', kesişme noktası A
noktasının gölgesidir. A1A' doğrusu AA1 düşey doğrusunun yatay yer
düzlemindeki gölgesini belirler.

 B noktasının gölgesi, aynı yöntemle bulunabileceği gibi AB doğrusunun gölgesi
yardımı ile de saptanabilir. AB doğrusu gerçekte yatay yer düzlemine paraleldir.
Bu nedenle gölgesi de gerçekte kendine paralel olacak, perspektifte ise AB’nin
kaçma noktası olan KN 2’ye kaçacaktır. Böylece A` - KN 2 ile b ışınının
kesişme noktası B',B noktasının gölgesini belirleyecektir.

 Cismin gerçekte yatay olan ve arka yüzde kalan kenarının kendine paralel bir
düzlemdeki gölgesi de gerçekte kendine paralel olacak ve perspektifte arka
kenara ait KN 1 kaçma noktasına gidecektir. Böylece B'-KN 1 doğrusu arka
kenarın gölgesini belirleyecek ve gölge çizimi tamamlanmış olacaktır. A
noktasının düşey bir düzlemdeki gölgesinin saptanması görülmektedir. Bu
uygulamada AX doğrusunun gölgesinin A,E kısmı yatay yer düzlemine, EA'
kısmı ise düşey duvar düzlemine düşmektedir (Şekil 1.23).

Şekil 1.23: Güneş ışınlarının resim duvar düzlemine düşey olarak düşmesi

1.3.2. Güneş Işınlarının Eğik Olması Hâlinde Gölge

Işık kaynağı yine güneştir. Bu durumda güneş, bakış noktasının önünde (Şekil 1.24A)
veya bakış noktasının gerisinde (Şekil 1.25A) olabilir. Güneşin gölge düşüren ışınları
gerçekte birbirlerine paralel olmasına rağmen bu ışınlar, resim düzlemine paralel olarak
gelmediklerinden perspektifte ortak bir kaçma noktasında son bulacaklardır. Güneş
ışınlarının kaçma noktası, aynı zamanda güneşin perspektifidir. Başka bir deyişle güneşin
resim düzlemindeki merkezî iz düşümüdür.
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Güneş ışınlarının resim düzlemine eğik olması hâlinde gölgenin çizilebilmesi için
güneş ışınları ile bu ışınların yatay düzlemlerdeki iz düşümlerine ait kaçma noktalarının
bulunması gerekir. Bakış noktasından geçen güneş ışınının resim düzlemini deldiği GK
noktası, güneş ışınının kaçma noktasıdır (Şekil 1.24A ve Şekil 1.25A). Bu noktanın ufuk
çizgisi üzerindeki düşey iz düşümü G'K noktası ise ışınların yatay düzlemlerdeki iz
düşümlerine ait kaçma noktasıdır. G’ K noktası ufuk çizgisi üzerindedir. Güneş bakış
noktasının önünde ise GK noktası ufuk çizgisinin yukarısında (Şekil 1.24A), güneş bakış
noktasının gerisinde ise GK noktası ufuk çizgisinin altındadır (Şekil 1.25A).

Perspektifte GK ve G'K noktaları, eğik doğrulara ait kaçma noktalarının bulunmasında
uygulanan yatırma işlemi ile saptanır. Bu işlemi Şekil 1.24B ve Şekil 1.25B’den izleyerek
tekrarlayalım.

 Çizimin yapılabilmesi için önce güneş ışınlarının yatay düzlemlerle yaptığı (g)
açısı ile bu ışınların yatay düzlemlerdeki iz düşümlerinin resim düzlemi ile
yaptığı (g') açısı saptanır (Bu açılar isteğe göre seçilebilir veya belirli bir yer ve
zamandaki gerçek değerlere göre saptanabi1ir.).

 Esas noktadan inilen dik doğru üzerinde bakış noktasının resim düzlemine olan
(e u) esas uzaklığı kadar alınarak BN noktası saptanır. Bakış noktasından gecen
güneş ışınının yatay düzlemdeki iz düşümü (g' açısının yardımı ile) çizilerek
G'K noktası bulunur.

 G'K-BN doğrusu, bir pergel yardımı ile veya ölçülerek ufuk çizgisi üzerine
yatırılır ve 0 noktası bulunur. 0 noktasından geçen ve ufuk çizgisi ile (g) açısını
yapan doğru çizilir. Bu doğrunun G'K’den çıkılan dik doğruyu kestiği nokta GK
noktasıdır. Güneş ışınları bakış noktasının karşısından gelmekte ise (g) açısı
ufuk çizgisinin üstünde alınır (Şekil 1.24). Güneş ışınları bakış noktasının
gerisinden gelmekte ise (g) açısı ufuk çizgisinin altında alınır (Şekil 1.25).

Şekil 1.24: Güneş ışınlarının resim düzlemine eğik olarak düşmesi
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Şekil 1.25: Güneş ışınlarının resim düzlemine eğik olarak düşmesi

1.3.3. Işık Kaynağının Yapay Olması Hâlinde Gölge

Işık kaynağı; lamba, fener, mum vs. yapay bir aydınlatma gereci ise bu kaynaktan
yayılan ışınlar, birbirine paralel olmayıp belirli bir noktadan her yöne dağılan bir
durumdadır. Bu koşulda gölgenin perspektifinin çizilebilmesi için ışın kaynağının ve bu
kaynağın gerekli olan yatay düzlemlerdeki iz düşümünün perspektiflerinin belirlenmesi
zorunludur.

Işık kaynağının yapay olması hâlinde gölge çiziminde uygulanan kurallar, daha önce
açıklanan koşullardaki gölge çiziminde uygulanan kurallarla aynıdır. Çizimi Şekil 1.26’daki
örnekten izleyerek açıklayalım.
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Şekil 1.26: Işık kaynağının yapay olması hâlinde gölge

 Şekildeki perspektifte gölgenin çizilebilmesi için önce gölge düşüren ışınları
oluşturan ışık kaynağının perspektifi LK ile kaynağın yatay yer düzlemindeki iz
düşümü L'K noktaları bulunmuştur. Kaynaktan yayılan ışınlar LK noktasından
bu ışınların yatay yer düzlemindeki iz düşümleri ise LK noktasından
dağılacaktır.

 A noktasının yatay yer düzlemine düşen gölgesi (önceki bölümlerde açıklandığı
gibi) A noktasından geçen gerçek ışın (a) ile bu ışının yerdeki iz düşümü (a')
nün kesiştiği A' noktasıdır. AB düşey kenarının yere düşen gölgesi de A'B
olmaktadır.

 C noktasının düşey duvar düzlemine düşen gölgesi C noktasıdır (C noktasından
gelen p ışınının duvar düzlemini deldiği nokta). AC kenarının gerçekte
kendisine paralel olan yer düzlemine düşen gölgesi A'E, perspektifte AC’ye alt
KN 2 kaçma noktasına birleşmektedir. AC’nin gölgesinin düşey duvar
düzlemine düşen bölümü ise E ve C' noktalarının birleştirilmesi ile elde edilir.
CF kenarının gerçekte kendine paralel olan düşey duvar düzlemindeki gölgesi,
gerçekte yine kendine paralel olacağından perspektifte KN 1 kaçma noktasına
birleşmektedir.

 H ve G noktalarının düşey duvar düzlemine düşen gölgelerinin bulunabilmesi
için bu noktaların yer düzlemindeki ortak iz düşümleri olan H, noktasının
saptanması gerekir. H ve G noktalarından geçen (e) ve (d) ışınları ile K den
geçen (d') ışını yardımı ile N' ve G' gölgeleri bulunur. GJ doğrusunun gerçekte
kendine paralel olan düşey duvar düzlemine düşen gölgesi gerçekte yine
kendine paralel olacağından perspektifte KN 1 kaçma noktasına gider. HI
kenarının gölgesi ise H' noktasının I noktasına birleştirilmesi ile elde edilir.
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1.4. İç Perspektifte Gölge Çizimi

İç perspektifte gölge çizimi, ışık kaynağının özelliğine bağlıdır. Işık kaynağı güneş ise
iç mekânlara aydınlatma boşluklarından gireceği için yer düzlemine paralel olarak ışık yayar.
Oluşan gölgeler yukarıda açıklanan “1.3.1. Güneş Işınlarının Paralel Olması Hâlinde”
konusu içerisindeki çizim kurallarıyla aynıdır.

Işın kaynağının yapay olması durumunda “1.3.3. Işık Kaynağının Yapay Olması
Hâlinde Gölge” konusu içerisindeki çizim kurallarıyla aynıdır. Çizimi Şekil 1.27’deki
örnekten izleyerek açıklayalım.

Şekil 1.27: Işık kaynağının yapay olması hâlinde gölge

 İç perspektifte gölgenin çizilebilmesi için önce gölge düşüren ışınları oluşturan
ışık kaynağının perspektifi LK ile kaynağın yatay yer düzlemindeki iz düşümü
L'K noktaları bulunmuştur. Kaynaktan yayılan ışınlar LK noktasından, bu
ışınların yatay yer düzlemindeki iz düşümleri ise L’K noktasından dağılacaktır.

 A noktasının yatay yer düzlemine düşen gölgesi A noktasından geçen gerçek
ışın ile bu ışının yerdeki iz düşümünün kesiştiği A' noktasıdır. CA düşey
kenarının duvara düşen gölgesi de D´A´ olmaktadır.

 CD kenarının yatay tavan düzlemine düşen gölgesi D'C noktasıdır. AF
kenarının gerçekte kendisine paralel olan yer düzlemine düşen gölgesi A´F´,
perspektifte AF ye gelen LK ışınlarının uzantılarıdır.
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 LK ışık kaynağından gelen ışınlar B noktasından geçerek L´K noktasından
gelen doğru ile çakışarak B´ noktası bulunur. B´ noktası B noktasının
gölgesidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki dış merdiven planının genel
metot ile bir noktalı (paralel) perspektifini kurallarına uygun çiziniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç
ve gereçleri hazırlayınız.

 Çizimde kullanacağınız kâğıdı
hazırlayınız.

 Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya
yapıştırınız.

 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz.
 İç perspektifi çizilecek plan tefrişini

yapınız.
 Planın bir kenarı resim düzlemine

paralel olacak şekilde yerleştiriniz.
 Bakış noktasını seçerek yerleştiriniz.
 İç perspektifi çizilecek planın tefrişini

yapınız.
 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz.
 Kaçma noktasının yerini belirleyip

çiziniz.
 Resim düzleminde bulunan kenarı resim

düzlemine taşıyarak çiziniz.
 Resim düzlemindeki kenarlara ait

köşeleri kaçma noktasına birleştirerek
çiziniz.

 Diğer paralel çizgilerin kaçma
noktasıyla birleşimini çiziniz.

 Arka duvar resim düzlemini çiziniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi

kullanarak çiziniz.
 Yapay gölge veya güneş ışını gölge

çizimlerini yapınız.
 Uygulama faaliyetinde verilen ölçülere

göre ölçü kontrolünü yapınız.
 Fazla çizgileri siliniz.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizimin son kontrolünü yapınız.

 Atölye iş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimde kullanacağınız araç gerecin

temiz olmasına özen gösteriniz.
 Çizim kâğıdınızın elinizin terinden ve

araç gerecin üzerindeki kirden
etkileneceğini unutmayınız.

 Perspektif çiziminde sabit durarak
cismin çizildiğini unutmayınız.

 Bakış açılarının tespitinde yatay ve
düşey bakış açılarını birlikte
düşünmelisiniz.

 Ufuk çizgisinin yerinin cisme hangi
yükseklikten bakmak istediğinize bağlı
olduğunu unutmayınız.

 Plan bitiminde çizim ölçeğine uygun
olarak tefriş yapmalısınız.

 Çiziminizi çinilerken uygun uçlarda
kalem kullanmalısınız.

 Çizim bittikten sonra fazlalık çizgileri
silmeyi unutmayınız.

 Çinileme işleminden sonra kurşun kalem
izlerini silerken hassas davranmalı ve
çizgilere dikkat etmelisiniz.

 Çiziminize ait anted ve diğer bilgileri
teknik resim kurallarına uygun olarak
doldurmayı unutmayınız.

 Çiziminiz bittikten sonra mutlaka
kontrol etmelisiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri
2. hazırladınız mı?
3. Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırladınız mı?
4. Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?
5. İç perspektifi çizilecek planı çizdiniz mi?
6. İç perspektifi çizilecek plan tefrişini yaptınız mı?
7. Planın bir kenarı resim düzlemine paralel olacak şekilde

yerleştirdiniz mi?
8. Bakış noktasını seçerek yerleştirdiniz mi?
9. İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yaptınız mı?
10.Yer ve ufuk düzlemini çizdiniz mi?
11.Kaçma noktasının yerini belirleyip çizdiniz mi?
12.Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak

çizdiniz mi?
13.Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktasına

birleştirerek çizdiniz mi?
14.Diğer paralel çizgilerin kaçma noktasıyla birleşimini çizdiniz

mi?
15.Arka duvar resim düzlemini çizdiniz mi?
16.Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çizdiniz mi?
17.Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yaptınız mı?
18.Uygulama faaliyetinde verilen ölçülere göre ölçü kontrolünü

yaptınız mı?
19.Fazla çizgileri sildiniz mi?
20.Çizimi çinilediniz mi?
21.Çizim kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki şıkların hangisinde bakış noktası tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Perspektif iz düşümünün elde edileceği yere bakış noktası adı verilir.
B) Pespektifi çizilecek olan cisme bakmak amacı ile durulan yere bakış noktası adı
verilir.
C) Perspektifi çizilecek olan cisme bakan kimsenin gözlerinden geçen yatay düzeye
bakış noktası adı verilir.
D) Gerçekte birbirine paralel oldukları hâlde perspektifte paralellikleri bozulan
doğruların ortak (kesişme) noktalarına bakış noktası adı verilir.

2. Aşağıdaki şıklardan hangisi genel perspektif çeşitleri arasında yer almaz?
A) Paralel perspektif
B) Açısal perspektif
C) Eğik perspektif
D) Doğru perspektif

3. Aşağıdakilerden hangisi ışınların cisme sonsuzdan gelip iz düşüm düzlemine paralel
olarak aktarılması ile elde edilen perspektif çeşididir?
A) Paralel
B) Konik
C) Eğik
D) Merkezî

4. Aşağıdakilerden hangisi cismin iz düşüm düzlemlerinin önünde belirlenmiş açılar
kadar döndürülmesinden sonra iz düşüm düzlemine dik bakılarak elde edilen
perspektif çeşididir?
A) Paralel
B) Konik
C) Aksonometrik
D) Eğik

5. Aşağıdakilerden hangisi plandaki en uygun bakış noktası yeridir?
A) Sağ yanında
B) Sol yanında
C) Önünde
D) Arkasında

6. Aşağıdakilerden hangisi bakış noktası çizgilerinin planda alındığı yerlerdir?
A) İç köşelerden
B) Dış köşelerden
C) Bütün köşelerden
D) Perspektifte görünen köşelerden

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi planın perspektifteki esas yüksekliğinin alındığı noktadır?
A) Resim düzleminin en uzak noktasından
B) Resim düzlemine değen noktasından
C) Resim düzleminin orta noktasından
D) Resim düzleminin en yakın noktasından

8. Perspektif elemanlarının yerleştirilmesi için ilk önce çizilen düzlem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Resim düzlemi
B) Ufuk düzlemi
C) Yer düzlemi
D) Bakış noktası

9. Aşağıdakilerden hangisi bakış yüksekliğinin alındığı iki düzlemdir?
A) Yer - resim düzlemi
B) Yer - ufuk düzlemi
C) Ufuk - resim düzlemi
D) Bakış noktası - resim düzlemi

10. Resim düzlemine dik durumdaki yatay doğruların kaçma noktası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kaçma noktası
B) Planın köşe noktaları
C) Esas nokta
D) Bakış noktası

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Genel metot ile iki noktalı (açısal) iç perspektif çizimi yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan binaları farklı noktalardan ve farklı bakış açılarından

bakarak inceleyiniz.

 Evinizin dış ve iç görünüşlerinin en az iki boyutunun görünmesi şartı ile

fotoğraflarını çekerek evin fotoğraflarda görünen yüzeylerinin resmin alt kenar

çizgisi ile yaptığı açılarını ölçerek inceleyiniz.

2. GENEL METOT İLE İKİ NOKTALI

(AÇISAL) PERSPEKTİF ÇİZİMİ

2.1. Genel Metot ile İki Noktalı ( Açısal ) Perspektif

2.1.1. Genel Bilgi

Bu tip perspektiflerde genellikle birbirine dik olan iki kenar takımına ait iki kaçma
noktası vardır (Şekil 2.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: İki noktalı (açısal) perspektif

İki noktalı (açısal) perspektifte cismin sadece düşey kenarları resim düzlemine paralel
olduğundan bu kenarlaQr, perspektifte de düşey ve birbirlerine paralel olarak gösterilir.
Resim düzlemine paralel olmayan kenarlar ise ait oldukları kaçma noktalarında son bulur.

Perspektifi çizilecek cismin düşey kenarları resim düzlemine paralel olarak
yerleştirildiği hâlde planındaki kenarlar ile resim düzlemi arasında dik olmayan bir açı
meydana geliyorsa elde edilecek perspektife İKİ NOKTALI PERSPEKTİF veya AÇISAL
PERSPEKTİF adı verilir.

2.1.2. Perspektif Çizim İşlem Sırası

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 2.2).

Şekil 2.2: Çizim kâğıdının masaya bağlanması
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 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz.
 İç perspektifi çizilecek plan tefrişini yapınız.

Mekân iç perspektif;

 Planın bir kenarı resim düzlemine istenilen açıda yerleştiriniz (Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Planın bir kenarının resim düzlemine istenilen açıda yerleştirilmesi

 Bakış noktasını seçiniz ve yerleştiriniz (Şekil 2.4).


Şekil 2.4: Bakış noktasının seçerek ve yerleştirilmesi

 Yer ve ufuk çizgisini çiziniz.
 Yer çizgisi üzerine görünüşü yerleştiriniz (Şekil 2.5).
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Şekil 2.5: Yer çizgisi üzerine görünüş yerleştirilmesi

 Kaçma noktalarını belirleyiniz.
 Kaçma noktalarının plan üzerindeki iz düşümleri olan iki KN düşey taşıma

doğruları ile ufuk çizgisi üzerine taşıyarak kaçma noktalarını bulunuz (Şekil
2.6).
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Şekil 2.6: Kaçma noktalarının bulunması

 Resim düzlemi ile çakışan herhangi bir noktadan taşıyarak başlangıç noktasını
bulunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktalarını birleştirerek
çiziniz.

 Diğer çizgilerin kaçma noktalarıyla birleşimini çiziniz.
 Planda görme ışınları çizerek kenar noktaların perspektiflerinin plandaki iz

düşümlerini bulunuz (Şekil 2.7).



39

Şekil 2.7: Plandaki iz düşümlerin bulunması

 Düşey taşıma doğrularını çizerek diğer iz düşüm noktalarını perspektife
aktarınız.

 Bu iz düşüm noktaları kaçma noktaları ile birleştirerek perspektif elde ediniz.

Şekil 2.8: Perspektifin bulunması
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 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz.
 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.

Örnek çizim aşamaları

Prizma şeklinde bir cisim örnek alınarak genel metotla iki noktalı (açısal) bir
perspektifin çizimi aşağıda belirtilen üç safhada açıklanabilir:

 Birinci adım
 Perspektif elemanları çizimin yapılacağı kâğıt üzerine yerleştirilir. Bu

işlem yapılırken kâğıdın üst bölümü yer (plan) düzlemi olarak kabul
edilir ve buraya plandaki elemanlar yerleştirilir (Şekil 2.9A). Kâğıdın alt
bölümü ise resim düzlemidir ve buraya da resim düzlemindeki elemanlar
yerleştirilir (Şekil 2.9B). Bu safhada yapılacak işlemleri Şekil 2.9’dan
adım adım açıklayalım.

Şekil 2.9: İki noktalı (açısal) perspektif çizimi

 Yer (plan) düzleminde resim düzleminin planını belirleyen yatay bir
doğru (x–x doğrusu) çizilir. Cismin planı, (x açısı cisme bakılmak istenen
şekle göre seçilerek) açısal biçimde yerleştirilir. BN’nin yeri, cismin
normal bir görüş açısı içinde kalmasına elverişli olacak şekilde saptanır.
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Şekildeki örnekte cismin en öndeki A noktası resim düzlemi ile çakışık
olduğundan bakış noktasının cisme olan bakış uzaklığı (b u) ile resim
düzlemine olan esas uzaklığı (e u) birbirlerine eşit olmaktadır.

 Resim düzleminde yerleştirilecek elemanlar, sırası ile yer düzlemi ve
ufuk çizgisidir. Bu elemanlara cismin bir görünüşü de eklenebilir. Önce
yatay bir doğru (x-x) doğrusu) çizilir. Bu doğru resim düzleminde yer
düzlemini belirler. Bu doğru üzerine cismin herhangi bir görünüşü
yerleştirilebilir. Cisme hangi yükseklikten bakılacağı kararlaştırılır. (x-x)
yer düzleminin bakış yüksekliği (b y) kadar üstünden yatay bir doğru,
ufuk çizgisi (u-u) çizilir.

 İkinci adım
 Kaçma noktaları bulunacaktır. Cismin yatay kenarları resim düzlemine

göre açısal olduğundan ve birbirine paralel olmayan iki kenar takımı
bulunduğundan her biri bir kenar takımına ait o1mak üzere iki tane KN
vardır. Bu nedenle bakış noktasından her kenar takımına paralel birer
doğru çizilerek bu doğruların resim düzlemini kestiği (KN)'1 ve (KN)'2
noktaları bulunur. (KN)'1 ve (KN)'2 noktaları sırası ile AB ve AB ye
paralel doğrularla AD ve AD ye paralel doğruların kaçma noktalarının
plandaki iz düşümleridir. Cismin AB ve AD kenarları gerçekte yatay
olduğundan ve yatay doğrulara ait kaçma noktaları da ufuk çizgisi
üzerinde bulunacağından kaçma noktalarının plandaki iz düşümleri
(KN)'1 ve (KN) '2 noktaları düşey taşıma doğruları yardımı ile ufuk
çizgisi üzerine taşınarak KN 1 ve KN 2 kaçma noktaları bulunur.

 Üçüncü adım
 Perspektifin çizilebilmesi için öncelikle bir başlangıç noktasına ihtiyaç

vardır. Bu nokta, cismin resim düzlemi ile çakışan herhangi bir
noktasıdır. Şayet cismin hiçbir noktası resim düzlemi üzerinde değil ise
cismin bir kenarını uzatarak resim düzlemi ile kesiştirmek ve perspektif
çizimine bu noktadan başlamak gerekir. Bu kısa açıklamadan sonra
perspektif çizimi ile ilgili işlemleri Şekil 2.10’dan izleyerek sıralayalım.
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Şekil 2.10: İki noktalı (açısal) perspektif çizimi

 Örneğimizde, cismin A noktası ve dolayısı ile AA düşey kenarı resim
düzlemi üzerinde olduğundan AA düşey kenarı perspektifte de aynı yerde
ve aynı büyüklükte görülecektir (Bir cismin resim düzlemi ile çakışan
kenarları, perspektifte ayrı yerde ve ayrı büyüklükte görülür.). Bu nedenle
A noktasından resim düzlemine çizilen 1 numaralı dik doğru AA
kenarının yerini ve doğrultusunu belirler.

 Cismin AA düşey kenarının yüksekliği (perspektifte kendine eşit olarak
görüleceğinden) 2 numaralı doğru yardımı ile veya doğrudan doğruya
ölçmek suretiyle 1 numaralı doğru üzerine taşınır. Böylece AA’nın
perspektifi A'A' ortay çıkar (A' noktalarından bir tanesi hem resim hem
de yer düzlemi üzerinde olduğundan perspektifte bu iki düzlemin ara
kesit olan x - x doğrusu üzerindedir.).

 Cismin planındaki AB ve AD doğruları, perspektifte kendilerine ait
kaçma noktalarında son bulacaklardır. Bu nedenle perspektifteki her iki
A' noktası da sırası ile KN 1 ve KN 2 kaçma noktalarına birleştirilir (3
numaralı doğrular). Elde edilen A' - KN 1 ve A'- KN 2 doğruları AB ve
P,,D doğruların sonsuza kadar giden uzantılarının perspektifidir.
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 Planda, görme ışınları (4 numaralı doğru gibi) çizilerek B ve D
noktalarına ait perspektiflerin plandaki iz düşümleri (B' ve D' noktaları)
bulunur. 5 numaralı düşey taşıma doğruları çizilerek B' ve D' noktaları
perspektife aktarılır (Örneğin; B noktasının perspektifi olan B' noktası
hem A' - KN 1, hem de B' noktasını perspektife aktaran 5 numaralı taşıma
doğrusu üzerinde olacağından bu iki doğrunun kesişme noktasıdır.).
Böylece B' ve D' noktaları ve dolayısı ile cismin görülebilen iki yan
yüzünün perspektifleri elde edilmiş olur.

 Cismin ufuk çizgisi altında kaldığı için görülebilen üst yüzüne ait
kenarların B'C' ve D'C' perspektifleri de B' ve D' noktalarının bu
kenarlara ait KN 1 ve KN 2 kaçma noktalarına birleştirilmesiyle elde
edilir ve tüm perspektif ortaya çıkarılmış olur.

2.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar

Genel metotla iki noktalı perspektif çiziminde uygulanan kurallar:

 Perspektifi çizilecek konu içindeki bütün düşey doğrular (resim düzlemine
paralel olduklarından) perspektifte de düşey (YD - yer düzlemine dik) olarak
çizilir.

 Perspektifi girilecek konu içinde resim düzlemine paralel durumdaki bütün
yatay doğrular, perspektifte de yatay (x-x, YD doğrusuna paralel) olarak çizilir.

 Perspektifi çizilecek konu içinde resim düzlemine dik durumdaki bütün yatay
doğrular, perspektifte KN’de son bulur.

 Perspektifi çizilecek konunun planında beliren bütün uzunluklar, görme ışınları
ve düşey taşıma çizgileri yardımı ile plandan perspektife aktarılır.

 Perspektifi çizilecek konu içindeki bütün düşey uzunluklar (yükseklikler),
sadece resim düzlemi ile çakışık oldukları zaman gerçek ölçülerine eşit olarak
görülebilir. Bu nedenle bütün düşey ölçüler, önce resim düzlemi ile çakışık olan
bir (veya ihtiyaç varsa birkaç) düşey ölçü doğrusu üzerine işaretlenerek buradan
(yatay veya kaçma noktasına birlesen çizgiler yardımı ile) perspektifteki yerine
taşınır.

2.1.4. Düşey Ölçülerin Perspektife Aktarılması

Herhangi bir düşey doğrunun perspektifteki uzunluğu, o doğru ile resim düzleminin
birbirlerine olan durumlarına bağlıdır. Nitekim daha önce de açıklandığı gibi resim düzlemi
ile çakışan doğruların perspektifteki uzunlukları, çizim ölçeğindeki gerçek uzunluklarına eşit
olur. Örneğin; bir cismin resim düzlemi ile çakışık olan bir kenarı, cismin perspektif
çiziminde kullanılan plan veya görünüşünde 5 cm ise perspektifinde de 5 cm olarak iz düşer.
Buna karşılık, bakış noktasına göre resim düzleminin arkasında kalan düşey doğrular gerçek
uzunluklarından daha kısa, resim düzleminin önünde bulunan düşey doğrular ise gerçek
uzunluklarından daha uzun olarak iz düşerler.

Resim düzlemi, cismin A noktasından geçmekte ve dolayısı ile A noktasındaki düşey
kenarla çakışmaktadır (Şekil 2.11). Bu nedenle A noktasındaki düşey AA kenarının
perspektifteki A'A' uzunluğu AA uzunluğuna eşittir. Ayrıca perspektifteki bütün düşey
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ölçüler de ancak A'A' gibi resim düzlemi ile çakışık bir doğru üzerine aktarıldığında gerçek
ölçülerine eşit olur. Bu nedenle herhangi bir düşey ölçünün perspektifteki uzunluğunu
bulabilmek için bu olgunun gerçek değerini önce A'A' gibi resim düzlemi ile çakışık bir
doğru üzerinde alarak perspektifteki yerine aktarmak gerekir. Örneğin; şekildeki kapının
perspektifteki B'B' düşey ölçüsünün bulunabilmesi için kapının gerçek yüksekliği (h1), önce
A'A' doğrusu üzerinde alınmış ve KN 2 kaçma noktası yardımı ile sağdaki duvar düzlemi
üzerine işaretlenerek perspektifteki yerine aktarılmıştır.

Şekil 2.11: Düşey ölçülerin perspektife aktarılması

Şekilde planı CDEF dikdörtgeni ile belirlenen kısmın h3 yüksekliğini yine A'A'
doğrusu üzerinde alarak perspektifteki yerine aktarmak olağan ise de bu kısım için
kullanılmak üzere ayrı bir düşey ölçü doğrusunun elde edilmesi de pratik bir çözümdür. Bu
amaçla CDEF kısmının herhangi bir kenarı ile resim düzlemini kesiştirmek gerekir.
Şekildeki örnekte CD yatay kenarı uzatılarak resim düzlemi üzerindeki G noktası ve bu
noktanın yer düzlemi üzerindeki G' perspektifi bulunmuştur. G' noktası ve G'G' düşey
doğrusu resim düzlemi ile çakışıktır. Bu nedenle h3 yüksekliği önce bu düşey ölçü doğrusu
üzerinde alınarak buradan KN 1 yardımı ile gerideki düşey kenar üzerine taşınmıştır.
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2.2. Genel Metot ile İki Noktalı İç Perspektif Çizim

Genel metot ile iki noktalı iç perspektif çiziminde aşağıda verilen işlem sırası takip
edilmelidir:

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 2.12).

Şekil 2.12: Çizim kâğıdının masaya bağlanması

 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz (Şekil 2.13).


Şekil 2.13: İç perspektifi çizilecek planın çizilmesi
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 İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yapınız (Şekil 2.14).

Şekil 2.14: Tefriş yapılması

Mekân iç perspektif;

 Planın bir kenarını resim düzlemine istenilen açıda yerleştiriniz (Şekil 2.15).


Şekil 2.15: Planın istenen açıda yerleştirilmesi

 Bakış noktasını seçiniz ve yerleştiriniz (Şekil 2.16).
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Şekil 2.16: Bakış noktasının yerleştirilmesi

 Ufuk çizgisini çiziniz (Şekil 2.17).
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Şekil 2.17: Ufuk çizgisinin çizilmesi

 Ufuk çizgisi üzerine görünüşü yerleştiriniz.
 Kaçma noktalarını belirleyiniz (Şekil 2.18).
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Şekil 2.18: Kaçma noktalarının belirlenmesi

 Kaçma noktalarının plan üzerindeki iz düşümleri olan iki KN düşey taşıma
doğruları ile ufuk çizgisi üzerine taşıyarak kaçma noktalarını bulunuz.

 Resim düzlemi ile çakışan herhangi bir noktadan taşıyarak başlangıç noktasını
bulunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktalarını birleştirerek
çiziniz (Şekil 2.19).
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Şekil 2.19: Köşelerin Kaçma noktalarına birleştirilmesi

 Diğer çizgilerin kaçma noktalarıyla birleşimini çiziniz.
 Planda görme ışınları çizerek kenar noktaların perspektiflerinin plandaki iz

düşümlerini bulunuz.
 Düşey taşıma doğrularını çizerek diğer iz düşüm noktalarını perspektife

aktarınız.
 Bu iz düşüm noktaları kaçma noktaları ile birleştirerek perspektif elde ediniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz.
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Şekil 2.20: İki noktalı iç perspektif çizimi

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.
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2.3. Perspektifte Gölge Çizim

Perspektifte gölge çizimi sırasında yapılacak işlemleri Şekil 2.21’den izleyerek
açıklayalım.

 Şekildeki perspektifte gölgenin çizilebilmesi için önce gölge düşüren ışınları
oluşturan ışık kaynağının perspektifi LK ile kaynağın yatay yer düzlemindeki iz
düşümü L'K noktaları bulunmuştur. Kaynaktan yayılan ışınlar LK noktasından,
bu ışınların yatay yer düzlemindeki iz düşümleri ise LK noktasından
dağılacaktır.

 A noktasının yatay yer düzlemine düşen gölgesi A noktasından geçen gerçek
ışın (d´) ile bu ışının yerdeki iz düşümü (c') nün kesiştiği A' noktasıdır. AD
düşey kenarının yere düşen gölgesi de A'D olmaktadır.

 B noktasının düşey duvar düzlemine düşen gölgesi A´ noktasıdır (C;
noktasından gelen d´ ışınının duvar düzlemini deldiği nokta). AB kenarının
gerçekte kendisine paralel olan yer düzlemine düşen gölgesi A'D, perspektifte
AB’ye alt KN 2 kaçma noktasına birleşmektedir. AB‘nin gölgesinin düşey
duvar düzlemine düşen bölümü ise A ve A' noktalarının birleştirilmesi ile elde
edilir.

 M ve M´ noktalarının düşey duvar düzlemine düşen gölgelerinin bulunabilmesi
için M ve M´ noktalarından geçen (a) ve (b) ışınları ile L´K dan geçen (a´) ışını
ve KN2 kaçma noktasından gelen (g) yardımı ile K ve K' gölgeleri bulunur.
KN2 kaçma noktasından K´ noktasına uzatılan d´ ışınının duvarın köşesine
değdiği noktaya KN1 kaçma noktasından ışın uzatılır ve N noktası bulunur. LK
ışık kaynağından gelen d ışını ile birleştirilir. Böylece K´-N gölgesi bulunur.

 E ve F noktalarının düşey duvar düzlemine düşen gölgeleri A ve B
noktalarındaki uygulama şeklinde yapılarak uygulanır.
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Şekil 2.21: Perspektifte gölge çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki planı verilen mutfağın genel metot ile
iki noktalı (açısal) perspektif kurallarına göre iç perspektifini çiziniz ve aydınlatma
kaynağını yerleştirerek gölgelendirilmesini yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler
 Perspektif çiziminde kullanılacak araç

ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizimde kullanacağınız kâğıdı

hazırlayınız.
 Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya

yapıştırınız.
 Perspektif açılarını oluşturunuz.
 Planın bir kenarını resim düzlemine

istenilen açıda yerleştiriniz.
 Bakış noktasını seçerek yerleştiriniz.
 İç perspektifi çizilecek planın tefrişini

yapınız.
 Ufuk çizgisini çiziniz.
 Ufuk çizgisi üzerine görünüşü

yerleştiriniz.
 Kaçma noktalarının yerini belirleyiniz.
 KN’lerinin plan üzerindeki iz düşümleri

olan iki KN düşey taşıma doğrusu ile
ufuk çizgisi üzerine taşıyarak KN’lerini
bulunuz.

 Resim düzlemi ile çakışan herhangi bir
noktadan taşıyarak başlangıç noktasını
bulunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait
köşeleri kaçma noktalarını birleştirerek
çiziniz.

 Diğer paralel çizgilerin KN’siyle
birleşimini çiziniz.

 Planda görme ışınları çizerek kenar
noktaların perspektiflerinin plandaki iz
düşümlerini bulunuz.

 Düşey taşıma doğrularını çizerek diğer
iz düşüm noktalarını perspektife
aktarınız.

 Bu iz düşüm noktaları KN’leri ile
birleştirerek perspektifi elde ediniz.

 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi
kullanarak çiziniz.

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge
çizimlerini yapınız.

 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim son kontrolünü yapınız.

 Atölye iş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimde kullanacağınız araç gerecin

temiz olmasına özen gösteriniz.
 Çizim kâğıdınızın elinizin terinden ve

araç gerecin üzerindeki kirden
etkileneceğini unutmayınız.

 Perspektif çiziminde sabit durarak
cismin çizildiğini unutmayınız.

 Bakış açılarının tespitinde yatay ve
düşey bakış açılarını birlikte
düşünmelisiniz.

 Ufuk çizgisinin yerinin cisme hangi
yükseklikten bakmak istediğinize bağlı
olduğunu unutmayınız.

 Plan bitiminde çizim ölçeğine uygun
olarak tefriş yapmalısınız.

 Çiziminizi çinilerken uygun uçlarda
kalem kullanmalısınız.

 İki noktalı (açısal) perspektifte cismin
sadece düşey kenarlarının resim
düzlemine paralel olduğunu
unutmayınız.

 Resim düzlemine önce yer düzlemi daha
sonra ufuk çizgisini yerleştirmeniz
gerektiğini hatırlayınız.

 Perspektifte gölge düşecek yerlerin ışık
kaynağının yerine bağlı olduğunu
unutmayınız.

 Çizim bittikten sonra fazlalık çizgileri
silmeyi unutmayınız.

 Çinileme işleminden sonra kurşun kalem
izlerini silerken hassas davranmalı ve
çizgilere dikkat etmelisiniz.

 Çiziminize ait anted ve diğer bilgileri
teknik resim kurallarına uygun olarak
doldurmayı unutmayınız.

 Çiziminiz bittikten sonra mutlaka
kontrol etmelisiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri
2. hazırladınız mı?

3. Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırladınız mı?

4. Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?

5. Perspektif açılarını oluşturdunuz mu?

6. Planın bir kenarını resim düzlemine istenilen açıda yerleştirdiniz
mi?

7. Bakış noktasını seçerek yerleştirdiniz mi?

8. İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yaptınız mı?

9. Ufuk çizgisini çizdiniz mi?

10.Ufuk çizgisi üzerine görünüşü yerleştirdiniz mi?

11.Kaçma noktalarının yerini belirlediniz mi?

12.KN’lerin plan üzerindeki iz düşümleri olan iki KN düşey taşıma
doğruları ile ufuk çizgisi üzerine taşıyarak KN’lerini buldunuz
mu?

13.Resim düzlemi ile çakışan herhangi bir noktadan taşıyarak
başlangıç noktasını buldunuz mu?

14.Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktalarını
birleştirerek çizdiniz mi?

15.Diğer paralel çizgilerin KN’siyle birleşimini çizdiniz mi?

16.Planda görme ışınları çizerek kenar noktaların perspektiflerinin
plandaki iz düşümlerini buldunuz mu?

17.Düşey taşıma doğrularını çizerek diğer iz düşüm noktalarını
perspektife aktardınız mı?

18.Bu iz düşüm noktaları KN’leri ile birleştirerek perspektifi elde
ettiniz mi?

19.Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çizdiniz mi?

20.Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yaptınız mı?

21.Çizimi çinilediniz mi?

22.Çizim kontrolünü yaptınız mı?
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DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Çizim yapılacak kâğıt yerleştirilirken kâğıdın üst bölümünün kabul edildiği düzlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer düzlemi
B) Resim düzlemi
C) Ufuk düzlemi
D) Kesit düzlemi

2. Plandaki elemanların çizim kâğıdında yerleştirildiği bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alt bölüm
B) Yan bölüm
C) Üst bölüm
D) Orta bölüm

3. Resimdeki elemanların çizim kâğıdında yerleştirildiği bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yan bölüm
B) Alt bölüm
C) Orta bölüm
D) Üst bölüm

4. İki noktalı perspektif çizimi yapılırken planın resim düzlemine yerleştirilme şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paralel
B) Dik
C) Açısal
D) Eğik

5. İki noktalı perspektif çiziminde planın yerleşimine, aşağıdaki çalışmalardan hangisi ile
başlanmalıdır?
A) Planın arka bölümünde esas nokta seçilerek
B) Planın orta bölümünü resim düzlemine yatırarak
C) Planı ufuk düzlemine yerleştirerek
D) Planın resim düzlemi ile çakışan bir noktasını, başlangıç noktası seçerek

6. Kaçma noktalarının tespitinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A)Bakış noktasından gelen kaçma noktası ışınları planın dış kenarlarına paralel
olmalıdır.
B) Kaçma noktaları ışınlarının arasındaki açı, resim düzlemi ile planın arasındaki açı
kadar olmalıdır.
C) Kaçma noktaları ışınlarının arasındaki açı, isteğe bağlı olarak alınmalıdır.
D) Kaçma noktaları ışınları ufuk düzlemin kesişmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



59

7. “Bakış noktasına göre resim düzleminin arkasında kalan düşey doğrular, gerçek
uzunluklardan ..........................., resim düzleminin önünde bulunan düşey doğrular ise
gerçek uzunluklarından .............................olarak iz düşerler.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Daha dar – daha geniş
B) Daha kısa – daha uzun
C) Daha uzun – daha düz
D) Daha kısa – daha geniş

8. Resim düzlemi ile çakışan doğruların perspektifteki uzunluklarının çizim ölçeğindeki
uzunluklarına aşağıdakilerden hangisi eşit olur?
A) Geniş
B) Ufuk
C) Kaçma
D) Gerçek

9. “Bir doğrunun kendine paralel bir düzleme düşen gölgesi, gerçekte ............... dir?
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Işık kaynağına dik
B) Kendine açısal
C) Kendine paralel
D) Ufuk düzlemine paralel

10. Resim düzlemine paralel olmayan doğruların perspektif gölgesinin yansıtıldığı nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planın köşe noktalarından
B) Kaçma noktalarından
C) Esas noktadan
D) Bakış noktasından

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Genel metot ile iki noktalı (açısal) iç perspektif çizimi yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan binaları farklı noktalardan ve farklı bakış açılarından

bakarak inceleyiniz.

 Evinizin dış ve iç görünüşlerinin en az iki boyutunun görünmesi şartı ile

fotoğraflarını çekerek evin fotoğraflarda görünen yüzeylerinin resmin alt kenar

çizgisi ile yaptığı açılarını ölçerek inceleyiniz.

3. GENEL METOT İLE ÜÇ NOKTALI

(EĞİK) PERSPEKTİF ÇİZİMİ

3.1. Genel Metot ile Üç Noktalı ( Eğik ) Perspektif

3.1.1. Genel Bilgi

Bu tip perspektiflerde resim düzlemine paralel olmayan üç kenar takımına ait üç KN
vardır. Cismin hiçbir kenarı resim düzlemine paralel olmadığından perspektifte de hiçbir
kenar bir ötekine paralel olamaz. Çizimi öteki tiplere oranla daha oyalayıcı olan bu tip
perspektif, genellikle çok yüksek yapılara aşağıdan veya yukarıdan bakılması istendiğinde ve
düşey kenarların perspektif etkisinin ortaya konması gerektiği hâllerde kullanılır.

Perspektifi çizilecek cismin üç kenar takımından hiçbiri resim düzlemine paralel değil
ise başka bir deyişle cismin bütün kenarları ile resim düzlemi arasında dik olmayan bir açı
meydana geliyorsa elde edilecek perspektife ÜÇ NOKTALI PERSPEKTİF veya EĞİK
PERSPEKTİF adı verilir.

3.1.2. Perspektif Çizim İşlem Sırası

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 3.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 3.1: Çizim kâğıdının masaya bağlanması

 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz.
 İç perspektifi çizilecek planı tefrişi yapınız.

Mekân iç perspektif;

 Planı resim düzlemine eğik olacak şekilde yerleştiriniz.

Şekil 3.2: Planın yerleştirilmesi (eğik)

 Bakış noktasını seçerek yerleştiriniz.
 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz.
 Kaçma noktalarını çiziniz (Şekil 3.3).
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Şekil 3.3: Kaçma noktalarının çizilmesi

 Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak çiziniz.
 Planda yerleştirilen elemanları kolaylıkla çizebilmek için 450 lik yardımcı bir

doğru çiziniz.
 Planda yerleştirilen elemanları eksene paralel doğrultuda bakarak elemanların

açısal görünüşlerini çiziniz.
 Resmin plandaki köşeleri ile bakış noktasını plandan görünüşe taşıyınız (Şekil

3.4).
 Cismin yüksekliği ile bakış yüksekliğini çizim ölçeğine uygun olarak alınız.

Şekil 3.4: Plandan taşıma

 Eğik resim düzlemi çizimi ile sistemin görünüşünü elde ediniz.
 Sistemin görünüşünü döndürerek eğik resim düzlemini düşey duruma getiriniz.
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Şekil 3.5: Eğik resim düzlemini düşey duruma getirilmesi

 Bakış noktasını cismin köşelerine birleştiren görme ışınlarını çizerek köşe
noktalarının perspektiflerine ait görünüşlerini oluşturunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktalarıyla birleştirerek
çiziniz.

 Diğer paralel çizgilerin kaçma noktasıyla birleşimini çiziniz.
 Arka duvar resim düzlemini çiziniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz.
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Şekil 3.6: Eğik resim düzlemin düşey duruma getirilmesi

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.

3.1.3. Perspektifte Uygulanan Kurallar

Perspektif tipleri ile ilgili açıklamada belirtildiği gibi üç noktalı perspektifte,
perspektifi çizilecek cismin (düşey kenarların da dahil olmak üzere) hiçbir kenarı resim
düzlemine paralel değildir. Bu koşulun sağlanabilmesi içinse resim düzleminin eğik durumda
bulunması zorunludur. Bu nedenle üç noktalı perspektif çizimindeki esas kural, eğik
durumdaki bir resim düzleminde elde edilecek perspektif iz düşümün düşey duruma
getirilerek çizilmesidir.
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3.1.4. Perspektifi Bilinen Elemanların Bölünmesi

Perspektifi bilinen bir dikdörtgenin veya yer düzlemi üzerindeki AB kenarın parçalara
bölünmesi isteniyor ise (Şekil 3.7) önce (EN) esas nokta A ve B noktalarca birleştirilerek
uzatılır ve resim düzlemi üzerindeki A' , B' noktaları bulunur (A - EN ve B - EN, A ve B
noktalarından resim düzlemine çizilen dik doğruların perspektifidir). A'B' uzaklığı, istenen
şekilde eşit aralıkla veya belli oranda parçalara bölünür. Bulunan ara noktaları EN’ye
birleştiren doğruların AB’yi kestiği noktalar, doğruyu istenen parçalara bölen noktaların
perspektifleridir.

Şekil 3.7: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi

Aynı bölme işleminin başka bir yöntemle yapılışı Şekil 3.8’de görülmektedir. Bu
yöntemde önce AD düşey kenarı, istenen şekle göre eşit aralıklı veya belli oranda parçalara
bölünür, bulunan ara noktaları (F, G gibi) KN’sine birleştiren doğrularla şeklin bir
köşegeninin kesişme noktaları (H ve I) bulunur. Bu noktalardan çizilen düşey doğrular, AB
ve DC kenarlarının istenen şekilde bölen doğruların perspektifidir.

Şekil 3.8: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi
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Perspektifi bilinen bir dikdörtgenin iki eşit parçaya bölünmesi isteniyorsa (Şekil 3.9)
şeklin perspektifindeki köşegenlerinin kesişme noktasından bir düşey doğru çizmek
yeterlidir.

Şekil 3.9: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi

Aynı işlem ikiye bölünen parçalara da uygulanarak bölme işlemi çoğaltılabilir. Bu
bölme işi, Şekil 3.10’da görüldüğü gibi iki köşegen yerine, bir köşegen ve orta çizgi yardımı
ile de yapılabilir.

Şekil 3.10: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi
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Perspektifi bilinen bir ABCD dikdörtgeni, A noktasından itibaren belirli bir uzaklıktan
bölünmek isteniyorsa (Şekil 3.11) önce dikdörtgenin perspektifini, karenin perspektifine
dönüştürmek gerekir. Bu amaçla AB yatay kenarı sabit tutulup resim düzlemi ile çakışık olan
AD düşey kenarı üzerinde AB’nin çizim ölçeğindeki gerçek uzunluğu kadar alınarak D'
noktası bulunur. Elde edilen ABC'D' şekli bir karenin perspektifi, AC' köşegeni de 45o lik bir
doğrunun perspektifidir. AB kenarı A noktasından itibaren (a) uzaklığında bölünecek ise (a)
uzaklığı önce AD' düşey kenar üzerinde alınarak F noktası bulunur. F-KN doğrusu ile
köşegenin kesişme noktasından düşey bir doğru çizilerek bölme işlemi tamamlanır.

Şekil 3.11: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi

Simetrik ölçülerin veya elemanların taşınması Şekil 3.12’de görülmektedir. FG düşey
doğrusunun simetriği olarak F'G' doğrusunun elde edilebilmesi için şeklin köşegenlerinden
yararlanılabileceği gibi simetrik eğimli çatının eğik kenarlarından da yararlanılabilmektedir.
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Şekil 3.12: Perspektifi bilinen elemanların bölünmesi

3.2. Genel Metot ile Üç Noktalı İç Perspektif Çizim

Genel metot ile üç noktalı iç perspektif çiziminde aşağıda verilen işlem sırası takip
edilmelidir:

 Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız (Şekil 3.13).

Şekil 3.13: Çizim kâğıdının masaya bağlanması
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 İç perspektifi çizilecek planı çiziniz (Şekil 3.14).

Şekil 3.14: Planın çizilmesi

 İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yapınız (Şekil 3.15).

Şekil 3.15: Tefrişin yapılması

Mekân iç perspektif;

 Planı resim düzlemine eğik olacak şekilde yerleştiriniz (Şekil 3.16).
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Şekil 3.16: Planın yerleştirilmesi

 Bakış noktasını seçiniz ve yerleştiriniz (Şekil 3.17).
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Şekil 3.17: Bakış noktasının yerleştirilmesi
 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz.
 Kaçma noktalarını çiziniz (Şekil 3.18).


Şekil 3.18: Kaçma noktalarının çizilmesi

 Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak çiziniz (Şekil
3.19).
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Şekil 3.19: Resim düzlemine taşınarak çizilmesi

 Planda yerleştirilen elemanları kolaylıkla çizebilmek için 450 lik yardımcı bir
doğru çiziniz.

 Planda yerleştirilen elemanları eksene paralel doğrultuda bakarak elemanların
açısal görünüşlerini çiziniz.

 Resmin plandaki köşeleri ile bakış noktasını plandan görünüşe taşıyınız.
 Cismin yüksekliği ile bakış yüksekliğini çizim ölçeğine uygun olarak alınız.
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Şekil 3.20: Resmin plandaki köşeleri ile bakış noktasının plandan görünüşe taşınması

 Eğik resim düzlemi çizimi ile sistemin görünüşünü elde ediniz.
 Sistemin görünüşünü döndürerek eğik resim düzlemini düşey duruma getiriniz.
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Şekil 3.21: Eğik resim düzleminin düşey duruma getirilmesi

 Bakış noktasını cismin köşelerine birleştiren görme ışınlarını çizerek köşe
noktalarının perspektiflerine ait görünüşlerini oluşturunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktalarıyla birleştirerek
çiziniz.

 Diğer paralel çizgilerin kaçma noktasıyla birleşimini çiziniz.
 Arka duvar resim düzlemini çiziniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çiziniz (Şekil 3.22).
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Şekil 3.22: Genel metot ile üç noktalı iç perspektif çizimi

 Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yapınız.
 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim kontrolünü yapınız.

3.3. Perspektifte Gölge Çizim

Perspektifte gölgenin çizilebilmesi için önce gölge düşüren ışınları oluşturan ışık
kaynağının perspektifi LK ile kaynağın yatay yer düzlemindeki iz düşümü L'K noktaları
bulunmuştur (Şekil 3.23). Kaynaktan yayılan ışınlar LK noktasından bu ışınların yatay yer
düzlemindeki iz düşümleri ise L´K noktasından dağılacaktır.
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A noktasının yatay yer düzlemine düşen gölgesi A noktasından geçen gerçek ışın (a)
ile bu ışının yerdeki iz düşümü (b') nün kesiştiği A´ noktasıdır. AD düşey kenarının yere
düşen gölgesi de A'D olmaktadır.

B noktasının düşey duvar düzlemine düşen gölgesi B´ noktasıdır. AB kenarının
gerçekte kendisine paralel olan yer düzlemine düşen gölgesi B'A´, perspektifte AB ye alt KN
2 kaçma noktasına birleşmektedir. AB’nin gölgesinin düşey duvar düzlemine düşen bölümü
ise A ve A' noktalarının birleştirilmesi ile ve KN3 kaçma noktasından gelen kaçma ışını ile
elde edilir.

E ve F noktalarının düşey duvar düzlemine düşen gölgelerinin bulunabilmesi için E ve
F noktalarından geçen (c) ve (d) gerçek ışınları ile L´K dan geçen (d´) ışını ve KN2 kaçma
noktasından gelen (d´) ve KN3 kaçma noktasından gelen (e) ışını yardımı ile J, K ve L
gölgeleri bulunur. KN2 kaçma noktasından K noktasına uzatılan d´ ışınının duvarın köşesine
değdiği noktaya KN1 kaçma noktasından ışın uzatılır ve K noktası bulunur. LK ışık
kaynağından gelen d´ ışını ile birleştirilir. Böylece J-L gölgesi bulunur.

Şekil 3.23: Üç noktalı iç perspektifte gölge çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aşağıdaki mutfak planının genel metot ile üç
noktalı (eğik) perspektif kurallarına göre iç perspektifini çiziniz ve ışık kaynağını
yerleştirerek gölgelendirilmesini yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler
 Perspektif çiziminde kullanılacak araç

ve gereçleri hazırlayınız.
 Çizimde kullanacağınız kâğıdı

hazırlayınız.
 Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya

yapıştırınız.
 Perspektif açılarını oluşturunuz.
 Planı resim düzlemine eğik olacak

şekilde yerleştiriniz.
 Bakış noktasını seçerek yerleştiriniz.
 İç perspektifi çizilecek planın tefrişini

yapınız.
 Yer ve ufuk düzlemini çiziniz.
 Kaçma noktalarını çiziniz.
 Resim düzleminde bulunan kenarı resim

düzlemine taşıyarak çiziniz.
 Planda yerleştirilen elemanları

kolaylıkla çizebilmek için 450 lik
yardımcı bir doğru çiziniz.

 Planda yerleştirilen elemanları eksene
paralel doğrultuda bakarak elemanların
açısal görünüşlerini çiziniz.

 Resmin plandaki köşeleri ile bakış
noktasını plandan görünüşe taşıyınız.

 Cismin yüksekliği ile bakış yüksekliğini
çizim ölçeğine uygun olarak alınız.

 Eğik resim düzlemi çizimi ile sistemin
görünüşünü elde ediniz.

 Sistemin görünüşü döndürülerek eğik
resim düzlemini düşey duruma getiriniz.

 Bakış noktasını cismin köşelerine
birleştiren görme ışınları çizilerek köşe
noktalarının perspektiflerine ait
görünüşleri oluşturunuz.

 Resim düzlemindeki kenarlara ait
köşeleri kaçma noktaları ile birleştirerek
çiziniz.

 Diğer paralel çizgilerin kaçma noktası
ile birleşimini çiziniz.

 Arka duvar resim düzlemini çiziniz.
 Tefriş elemanlarını aynı yöntemi

kullanarak çiziniz.
 Yapay gölge veya güneş ışını gölge

çizimlerini yapınız.

 Atölye iş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizimde kullanacağınız araç gerecin

temiz olmasına özen gösteriniz.
 Çizim kâğıdınızın elinizin terinden ve

araç gerecin üzerindeki kirden
etkileneceğini unutmayınız.

 Perspektif çiziminde sabit durarak
cismin çizildiğini unutmayınız.

 Bakış açılarının tespitinde yatay ve
düşey bakış açılarını birlikte
düşünmelisiniz.

 Ufuk çizgisinin yerinin cisme hangi
yükseklikten bakmak istediğinize bağlı
olduğunu unutmayınız.

 Plan bitiminde çizim ölçeğine uygun
olarak tefriş yapmalısınız.

 Çiziminizi çinilerken uygun uçlarda
kalem kullanmalısınız.

 Resim düzlemine önce yer düzlemi daha
sonra ufuk çizgisini yerleştirmeniz
gerektiğini hatırlayınız.

 Perspektifte gölge düşecek yerlerin ışık
kaynağının yerine bağlı olduğunu
unutmayınız.

 Çizim bittikten sonra fazlalık çizgileri
silmeyi unutmayınız.

 Çinileme işleminden sonra kurşun kalem
izlerini silerken hassas davranmalı ve
çizgilere dikkat etmelisiniz.

 Çiziminize ait anted ve diğer bilgileri
teknik resim kurallarına uygun olarak
doldurmayı unutmayınız.

 Çiziminiz bittikten sonra mutlaka
kontrol etmelisiniz.
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 Çizimi çinileyiniz.
 Çizim son kontrolünü yapınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri
2. hazırladınız mı?

3. Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırladınız mı?

4. Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?

5. Perspektif açılarını oluşturdunuz mu?

6. Planı resim düzlemine eğik olacak şekilde yerleştirdiniz mi?

7. Bakış noktasını seçerek yerleştirdiniz mi?

8. İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yaptınız mı?

9. Yer ve ufuk düzlemini çizdiniz mi?

10.Kaçma noktalarını çizdiniz mi?

11.Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine taşıyarak
çizdiniz mi?

12.Planda yerleştirilen elemanları kolaylıkla çizebilmek için 450 lik
yardımcı bir doğru çizdiniz mi?

13.Planda yerleştirilen elemanları eksene paralel doğrultuda bakarak
elemanların açısal görünüşlerini çizdiniz mi?

14.Resmin plandaki köşeleri ile bakış noktasını plandan görünüşe
taşıdınız mı?

15.Cismin yüksekliği ile bakış yüksekliğini çizim ölçeğine uygun
olarak aldınız mı?

16.Eğik resim düzlemi çizimi ile sistemin görünüşünü elde ettiniz
mi?

17.Sistemin görünüşü döndürülerek eğik resim düzlemini düşey
duruma getirdiniz mi?

18.Bakış noktasını cismin köşelerine birleştiren görme ışınlarını
çizerek köşe noktalarının perspektiflerine ait görünüşleri
oluşturdunuz mu?

19.Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma noktaları ile
birleştirerek çizdiniz mi?

20.Diğer paralel çizgilerin kaçma noktası ile birleşimini çizdiniz mi?

21.Arka duvar resim düzlemini çizdiniz mi?
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22.Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çizdiniz mi?

23.Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yaptınız mı?

24.Çizimi çinilediniz mi?

25.Çizim kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Üç noktalı perspektif çiziminde esas kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resim düzlemindeki planın düşey duruma getirilerek çizilmesi

B) Eğik durumdaki bir resim düzleminde elde edilecek perspektif iz düşümün düşey

duruma getirilerek çizilmesi

C) Plandaki resmin perspektif iz düşümünün çizilmesi

D) Eğik durumdaki bir resim düzleminde elde edilecek perspektif iz düşümün açısal

duruma getirilerek çizilmesi

2. Üç noktalı perspektifte çizilecek resmin resim düzlemine paralel kenarı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt kenar

B) Üst kenar

C) Sağ veya sol yan kenar

D) Hiçbiri

3. Elemanlar yerleştirilirken cismin öndeki düşey kenarı ile resim düzleminin üzerinde

kesişmesinin yararlı olduğu çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer çizgisiB) Kaçma çizgisi

C) Esas çizgi

D) Ufuk çizgisi

4. Perspektifi bilinen elemanların istenilen parçalara bölünmesi için çizime başlanacak

nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakış

B) Kaçma

C) Esas

D) Ufuk

5. Perspektifi bilinen bir eleman iki eşit parçaya bölünmek istenirse aşağıdaki

işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Şeklin perspektifindeki köşelerin kesişme noktasından bir düşey doğru çizilmelidir.

B) Şeklin plandaki köşelerin kesişme noktasından bir düşey doğru çizilmelidir.

C) Şeklin plandaki köşelerin kesişme noktasından bir yatay doğru çizilmelidir.

D) Şeklin perspektifindeki kenarların kesişme noktasından bir yatay doğru

çizilmelidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. “Resmin perspektifteki düşey doğrularının gölgesi .........................kaçarak

çizilmelidir” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ufuk düzleminin solundaki kaçış noktasından

B) Ufuk düzleminin sağındaki kaçış noktasından

C) Resim düzlemindeki bakış noktasından

D) Ufuk düzlemi üzerinde bulunan kaçış noktasından

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRMEE

Aşağıdaki planın genel metot ile bir noktalı (paralel), iki noktalı (açısal) ve üç noktalı
(eğik) iç perspektifini ve yapay ışık kaynağından oluşan perspektif gölgesini ölçülerine göre
1 / 1 ölçeğinde çizim kurallarına uygun olarak çiziniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Perspektif çiziminde kullanılacak araç ve gereçleri
2. hazırladınız mı?
3. Çizimde kullanacağınız kâğıdı hazırladınız mı?
4. Kâğıdınızı düzgün bir şekilde masaya yapıştırdınız mı?
5. Perspektif açılarını oluşturdunuz mu?
6. Planı resim düzlemine eğik olacak şekilde yerleştirdiniz

mi?
7. Bakış noktasını seçerek yerleştirdiniz mi?
8. İç perspektifi çizilecek planın tefrişini yaptınız mı?
9. Yer ve ufuk düzlemini çizdiniz mi?
10.Kaçma noktalarını çizdiniz mi?
11.Resim düzleminde bulunan kenarı resim düzlemine

taşıyarak çizdiniz mi?
12.Planda yerleştirilen elemanları kolaylıkla çizebilmek için

450 lik yardımcı bir doğru çizdiniz mi?
13.Planda yerleştirilen elemanları eksene paralel doğrultuda

bakarak elemanların açısal görünüşlerini çizdiniz mi?
14.Resmin plandaki köşeleri ile bakış noktasını plandan

görünüşe taşıdınız mı?
15.Cismin yüksekliği ile bakış yüksekliğini çizim ölçeğine

uygun olarak aldınız mı?
16.Eğik resim düzlemi çizimi ile sistemin görünüşünü elde

ettiniz mi?
17.Sistemin görünüşünü döndürerek eğik resim düzlemini

düşey duruma getirdiniz mi?
18.Bakış noktasını cismin köşelerine birleştiren görme

ışınları çizilerek köşe noktalarının perspektiflerine ait
görünüşleri oluşturdunuz mu?

19.Resim düzlemindeki kenarlara ait köşeleri kaçma
noktaları ile birleştirerek çizdiniz mi?

20.Diğer paralel çizgilerin kaçma noktası ile birleşimini
çizdiniz mi?

21.Arka duvar resim düzlemini çizdiniz mi?
22.Tefriş elemanlarını aynı yöntemi kullanarak çizdiniz mi?
23.Yapay gölge veya güneş ışını gölge çizimlerini yaptınız

mı?
24.Çizimi çinilediniz mi?
25.Çizim kontrolünü yaptınız mı?
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DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 A
4 C
5 C
6 D
7 B
8 A
9 B

10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 B
4 C
5 D
6 A
7 B
8 D
9 C

10 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 B
4 C
5 A
6 D

CEVAP ANAHTARLARI
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