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MASAÜSTÜ YAYINCILIK 

KROKİ ÇİZİMLERİ 

Kroki 
Herhangi bir cimi veya düşündüğümüz bir şekli karşımızdakine anlatabilmek için resim aletleri kullanmadan serbest elle çizilen 

resimlerdir. 

Mühendis ve teknisyenler tasarladıkları yeni bir makine sistemini ve bunlara ait fikirlerini krokiye rahatlıkla ifade edebilirler. 

Çizilen bu resimler amacına uygun olarak eksiksiz olmalıdır. Eğer imal edilecek bir parçanın krokisi çizilmiş ise gerekli tüm 

imalat bilgilerini üzerinde taşımalıdır. 

Her teknik eleman, her zaman bir kroki resim çizmek veya çizilmiş bir resmi okumak durumunda kalabilir. Bu bakımdan kroki 

resim çizebilmek ve okuyabilmek, her teknik elemanın bilmesi gereken konulardandır.  

Kroki çizimi serbest elle yapılır. Bu nedenle kağıt, kurşun kalem, silgiden başka araca ihtiyaç yoktur. Eğer kağıt kareli kağıt 

olursa çizim kolaylaşır. Kullanılan kalemlerin de yumuşak uçlu olması, HB veya 2B olması iyi olacaktır.  

Kroki Çeşitleri 
Mühendisler için gerekli olan teknik krokilerdir. Anlatılmak istenen cisimler 3 boyutlu olduğu için persfektif, izdüşüm kural ve 

metodları kullanılır. Buna göre krokilerin çizilebileceği yöntemler 4 şekilde ele alınabilir. Persfektif çizimlerde x,y ve z 

eksenlerinin açılarına paralel çzigiler çizilerek oluşturulur. 

a) Eğik İzdüşüm Krokisi: x,y,z eksenleri şekilde gösterildiği gibi 0, 45, 90 derece alınarak çizilir. Cismi en iyi anlatan bir 

yüzü karşıdan x-z düzlemine tam olarak çizilir. Diğer cepheleri eksenlere paralel çizgiler çizilerek tamamlanır. 

b) Aksonometrik İzdüşüm Krokisi: x,y,z eksenleri 30,30, 90 olarak çizilir.  Eksenlere paralel kenarlar bu bu çizgilere uygun 

olarak çizilir.  

c) Konik İzdüşüm Krokisi: Bu izdüşümde kağıda gözümüzden çizilen dik noktadan bir ufuk çizgisi geçtiğini düşünürsek, bu 

çizgi üzerinde iki tane odak noktası alınır. Daha sonra tüm kenarlar bu odak noktasına bağlayan çizgiler üzerinde 

oluşturulur. Ufuk çizgisi yükseğe çizilirse cisme yukarıdan bakılmış olur. Aşağıya çizilirse aşağıdan bakılmış olur.  

d) Dik İzdüşüm Krokisi: Bu çizim cismin dik görünüşlerinin elle çizilmiş halidir. Bu çizimlerde Teknik resim kuralları yine 

uygulanır. Tek farkı elle çiziliyor olmasıdır.  
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Ölçek, Çizgi Çeşitleri 
Krokilerde ölçek kullanılmaz. Resmin büyüklüğü kağıda yerleşimi göz kararı ayarlanır. Resmin kendi içindeki orantıları yine göz 

kararı belirlenir.  

Kullanılan çizgiler ise yine teknik resimdeki çizgilere benzer. Ana hatlar kalın ve sürekli, görünmez kenarlar ince ve kesik, 

eksenler ince noktalı çizgi vs. 

 

Dikey ve Düşey Çizgilerin Serbest Elle Çizilmesi 
Çizgi çizilerken göz ucuyle çizginin son noktası takip edilir. İnce ve hafif bastırarak alıştırma çizgisi çizilir. Daha sonra üzerinden 

gidip kalınlaştırılabilir. Bu esnada kalemin ucunun biraz yukarısından tutulması iyi olur.  Kağıdın kenarlarına paralel çizgiler 

çiziliyorsa bu paralellikten yararlanılır.  
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Daire ve Yayların Çizilmesi 
Daire ve yayların çizilmesi elle zorluk oluşturmaktadır. Bu zorluğu aşmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmak faydalı 

olacaktır.  

Kare Yardımı ile Daire Çizmek: Dairenin çapına eşit olacak şekilde ince çizgilerle bir kare çizilir. Köşegen ve orta noktalar 

işaretlenerek göz kararı daire kare içerisine çizilir. 

 

Eksen Çizgileri Yardımı ile Daire Çizmek: Daire merkezindeki eksen takımı ve bunların arasındaki 45
0
 lik eksenler oluşturulur. 

Her eksenin üzerinde yarıçap kadar mesafeye işaretler konur ve daire bu işaretlerden geçecek şekilde yaklaşık çizilir.  

 

Kağıt Yardımı ile ve Kağıdı Döndürerek Daire Çizmek: Yardımcı bir kağıt üzerine yarıçap işaretlenip ana kağıt üzerinde bir çok 

nokta elde edilerek daire çizilebilir. Yada çizim yapılan kağıt şekilde gösterildiği sabitlenen bir parmak etrafında döndürülerek 

çizim yapılabilir. 

 

Elips Çizimi 
Daireler persfektif çizimlerde elips olarak görülür. Elips çizerken ya eksenlerden yada içerisinde bulunuduğu dikdörtgen ve 

paralelkenarlardan faydalanılır.  
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Bir Fotografın Krokisini Çizmek 
Elimizde bir fotoğraf var ise bunu elle karakalem çalışması şeklind çizmekt istersek mevcut resmi ve çizim kağıdı ince çizgilerler 

karelere bölünür. Karalerin aralığı çizimin büyütme yada küçültülmesini de sağlar. Karaler aynı sayıda olmak üzere adreslendirilir 

ve her kare içi orjinal yerindeki görüntüsüne göre çizilir. 

 

Gerçek Cisimden Mukayese Yöntemiyle Kroki Çizmek 
Genellikle iş yerlerinde daha çok karşılaşılan bir durumdur. Bir makinanın bulunduğu yerde hemen krokisini çizmek daha sonra 

çizim atölyesinde gerçek çizimlere geçmek gerekebilir. Bu işlem için uygun bir yerde durulur. Eldeki kalem yada cetvel 

kullanılarak cisme tutulur. Buna göre okunan ölçü yada boylar kağıt üzerine direk çizilerek kroki oluşturulur.  
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Uygulama: 
Herhangi bir ortamda yada evin içerisinde bir köşede bulunan dolap, masa, odanın köşeleri gibi düz çizgilerden oluşan cisimlerin 

krokisini çizerek tek kağıt olarak teslim ediniz. Bunun dışında bir bir araba, yada kamyon, iş makinası, ev gibi çizimlerde olabilir.  

 


