
İçindekiler 
• Ölçü almak ne işe yarar? 

• Kalemle ölçü nasıl alınır? 

• Natürmort( Ölü-doğa resmi) ölçü alımı ve çizim uygulaması  

• Figür (İnsan) ölçü alımı ve çizim uygulaması 

• Portre ( Baş ) ölçü alımı ve çizim uygulaması 

• Ressamların çizimlerinden örnekler 

• Sözlük 

• Kaynakça 



Ölçü almak ne işe yarar? 
 

• Resim yaparken çizmek istediğimiz nesneyi gerçek haline 
en yakın oranlarla çizmek için önce ölçülerine ve 
birbirlerine olan oranına dikkat etmeliyiz. Bu oranlara 
dikkat edersek daha doğru bir çizim yapabiliriz. 

•  Nasıl yapabiliriz bir bakalım! 

 



KALEMLE ÖLÇÜ NASIL ALINIR? 
• İLK ÖNCE 
KALEMİMİZİ 

ALDIKTAN SONRA 
ŞEKİLDEKİ GİBİ 

KOLUMUZU 
KIRMADAN ÇİZMEK 

İSTEDİĞİMİZ 
NESNEYE DOĞRU 

UZATIYORUZ VE BİR 
GÖZÜMÜZÜ 

KAPATARAK KALEMİ 
CETVEL GİBİ 
KULLANIP  

BAŞPARMAĞIMIZLA 
İŞARETLEYEREK 

ORANLARI 
ÖLÇÜYORUZ. 







İlk olarak 
fotoğraftaki gibi 
dikey olarak 
kompozisyonun 
kalemde ne kadar 
alan kapladığını 
ölçüp işaretliyoruz. 



1.  Aldığımız dikey 
ölçüleri kağıda hafif 

bir şekilde 
işaretliyoruz. 



Sonra 
fotoğraftaki gibi 
yatay olarak 
kompozisyonun 
kalemde ne 
kadar alan 
kapladığını 
ölçüp 
işaretliyoruz. 



2. Sonrasında 
aldığımız yatay 

ölçüleri de 
işaretliyoruz. 



En son olarak yatay ve 
dikey olarak bütün 
nesnelerin oranlarını ve 
başlama bitiş yerlerini 
belirliyoruz. Ne kadar 
fazla karşılaştırsak o 
kadar doğru bir çizim 
yapabiliriz. 
 
NOT: Çizime devam ederken 
kontrol etmek için yine kalemle 
ölçülere  bakabiliriz. 



3. Daha sonra 
aldığımız 

ölçülere göre 
nesnelerin dış 

çizgilerini 
çiziyoruz. 



4. Nesneleri daha 
detaylı bir şekilde 

belli ediyoruz. 
Üzüm tanelerini, 

vazonun ayrıntıları 
vb. 



5. Detayları 
çizdikten sonra  
hafif bir şekilde, 
gölge alanları, 

nesnelerin 
gölgelerini 
belirtiyoruz. 



Öncelikle 
nesnelerin 
ölçülerine, 

birbirlerine olan 
oranlarına , 

ışığın yönüne 
dikkat ederek 

tonlama yaptık ve 
doğru bir çizim 

elde ettik. 





Figür ( insan ) çizimi 
yaparken baş 
ölçüsüne dikkat 
ediyoruz. Kalemle 
başın ne kadar yer 
kapladığını 
işaretliyoruz ve 
vücudun kaç baş 
yüksekliğinde 
olduğuna dikkat 
ediyoruz. 



Şekildeki gibi 
çizeceğimiz figürde 
(insanda) kaç tane 
baş ölçüsü olduğunu 
hesaplıyoruz.  



Şekildeki gibi bir 
vücut 7 kafa 
uzunluğundadır. Bu 
şekilde ölçümüzü alıp 
daha doğru bir figür 
(insan) çizimi 
yapabiliriz. 



Kalemle 
ölçtüğümüzde  baş 
ölçüsüne dikkat 
ederek ve vücuda 
oranına bakarak ister 
ayakta duran bir 
insan ister oturan bir 
insan figürü 
çizebiliriz. 





Başın dikey ve yatay ölçüsü 
 
Yatay bir çizgi gözün tam 
ortasından, dikey bir çizgi burnun 
tam ortasından geçer. 

İnsan başını çizerken yüzü ortadan 
ikiye bir çizgi ile ayırırsak iki taraf 
eşittir.  



Portre çizirken yandaki gibi 
yüzü 3 eşit bölüme 
ayırmamız kolaylık sağlar; 
 
1. Saç çizgisinden kaş 

hizasına kadar olan 
bölüm. 

2. Kaş hizasından burun 
altına kadar olan bölüm 

3. Burun altından çene alt 
çizgisine kadar olan 
bölüm. 
 



 
Burun genişliği bir göz mesafesi 
kadardır. 

Kulak, kaş ile burun bitişi arasındaki 
mesafede yer alır.  
 
 



İlk olarak başın yerini 
yuvarlak çizerek belirliyoruz.  
 
Sonrasında biraz önce 
gördüğümüz gibi yüzü 3 
bölüme ayırıyoruz. 
 
Daha sonra modele bakarak 
oranlarına uygun çizmeye ve 
detaylandırmaya başlıyoruz. 



 



Ayrıca çizim yaparken, 
modelin (çizdiğimiz 
insanın) yüz ifadelerine, 
duygusuna da dikkat 
ederek daha gerçeğe yakın 
bir çizim elde edebiliriz.   



DÜNYADAKİ RESSAMLARIN RESİMLERİNDEN ÖRNEKLER 

Still Life with Five Objects, 1956 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna 



Still Life with Five Objects, 1953 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, 
Bologna 



 
Leonardo da Vinci, 1506, Kağıt üzerine kalem, mürekkep kırmızı tebeşir,Royal Kütüphane, İngiltere 



 
Leonardo da Vinci, 1509, Kağıt üzerine kalem, Royal Kütüphane, İngiltere 



 
Leonardo da Vinci, 1530, Kağıt üzerine kırmızı tebeşir, Royal Kütüphane, İngiltere 



 
Leonardo da Vinci, 1508, 24.7 cm × 21 cm ,Galleria nazionale di Parma 



Dürer, Rafaello, 
Michelangelo ve 
Leonardo da 
Vinci başın ve 
yüzün oranlarını 
incelemişlerdir.  
 
Leonardo da 
Vinci’nin 
profilden başın 
kanonları kendi 
çizimi ile yanda 
verilmiştir. 



 
Leonardo da Vinci, 1506, 38.7 cm × 19 cm ,Galleria nazionale di Parma 



Sabri Berkel, Şişeli Natürmort 

TÜRK RESSAMLARIN RESİMLERİNDEN ÖRNEKLER 



Hoca Ali Rıza, elmalı natürmort 



Süleyman Seyyid, natürmort 



Ölçü almanın, gözlem yaparak doğru bir çizim yapmamız için kullanılan bir teknik olduğunu 
öğrendik. 
Kalemle ölçü almanın nasıl uygulanacağını öğrendik. 
Natürmort( Ölü-doğa resmi) ölçü alımı ve çizim uygulaması nasıl yaparız öğrendik. 
Figür (İnsan) ölçü alımı ve çizim uygulaması nasıl yaparız öğrendik. 
Portre ( Baş ) ölçü alımı ve çizim uygulaması nasıl yaparız öğrendik. 
Ressamların çizimlerinden örnekleri inceledik. 
 

Neler Öğrendik? 



NOT: Çizim yapmayı seviyorsanız, bu şekilde çizim çalışmalarına ağırlık 
vererek, hazırlanıp Güzel Sanatlar Lisesine girebilirsiniz. Devamında 
Üniversitede Güzel Sanatlar Üniversitesilerin sınavlarına girip, Resim, Heykel, 
Mimari, Grafik, Tekstil, Endüstriyel Tasarım gibi bölümleri kazanıp meslek 
olarak seçebilirsiniz. 
 



 
Sözlük 
 
Natürmort: Konusu, meyve, çiçek, sebze gibi şeyler, cansız 
varlıklar ve nesneler olan resim. 
Figür resmi: İnsan ve hayvanların çiziminin yapıldığı resim. 
Portre: Bir kimsenin genellikle belden yukarısını gösteren 
fotoğraf ya da yağlıboya, suluboya vb. ile yapılmış resim. 
Kanon: modül adı verilen bir ölçü biriminden yararlanılarak 
insan vücudunun oran ve boyutlarını saptayan bir ölçme 
sistemidir. 
 



KAYNAKLAR 
• https://nursengorsen.wordpress.com/1insan-figuru-cizimi/ 

• https://nursengorsen.wordpress.com/kaynak-kitaplar/olcum/ 

• http://www.karakalem.org/oran-olcu.html 

• http://www.artacademy.com.tr/atolye_detay.aspx?aID=8 

• https://resimistan.wordpress.com/videolar/karakalem/ 

• https://resimistan.wordpress.com/videolar/sanatsal-anatomi/anatomi/ 

• http://www.grafikerler.org/forum/konu/insan-figuru-cizimi.20805/ 

• http://cherrykizi.blogcu.com/olcme-teknigi/10678623 

• https://resimistan.wordpress.com/videolar/sanatsal-anatomi/portre-bas-cizimi/ 
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