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OPTİSYENLİK MESLEK İÇİ EĞİTİM 

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 



        

2 I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

YÜZ ŞEKİLLERİNE  

GÖRE  

ÇERÇEVE SEÇİMİ 

Özge SİNEMCE 
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 Optik gözlük ya da güneş gözlüğü seçerken çerçevenin yüz şeklimize uygun 

olmasına dikkat etmeliyiz.  

 

 Hem şıklık hem de kullanım rahatlığı açısından yüz şeklimize uygun çerçeve 

seçimi oldukça önemlidir.  

 

 Çerçeve seçimi yaparken öncelikle yüz şeklimizi bilmemiz gerekir.  

Nasıl Çerçeve Seçmeliyiz? 
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 Yüz şeklinin belirlenebilmesi için aşağıdaki ölçüm çizgilerinden faydalanılabiliriz.  

 

 Küçük bir mezura ya da cetvel ile önce alın genişliği daha sonra çene genişliği 

ölçülerek yüz şeklini belirleyebilirsiniz.  

 

 Ölçüm yaparken cetvelin düz olmasına ve yüze doğru kıvrılmamasına dikkat 

edilmelidir.  

Yüz Şeklimizi Tanımlayalım 
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 Çerçeve seçimi yapılırken yüz hatları ile çerçevenin uyumlu olması gerekmektedir.  

Yüz Şeklimizi Tanımlayalım 

Fakat unutulmamalıdır ki son kararı verecek kişi gözlük kullanıcısıdır.  
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Yüz Şekilleri… 
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 Yüzün uzunluğu genişliğinden daha fazladır. 

 Alın, yanaklar ve çene neredeyse aynı genişliktedir. 

 Montaj kolaylığı açısından yüksek çerçeve seçilebilir. 

 Alçak saplı montaj yüzün daha kısa görünmesini sağlar. 

 Dekoratif ve renkli saplar yüzü daha geniş gösterir. 

 Yukarıdan aşağı daha derin gözlükler…  

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Dikdörtgen Yüz 
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 Oval yüzlerde baskın bir açı yoktur. 

 Yüz, genişliğinden daha uzundur. 

  Alın çene çizgisinden çok az daha geniş olabilir. 

 Dengelenmesi gereken bir bölüm yoktur. 

 Yumuşak köşeleri olan ve şakağa doğru yükselen kare 

şeklindeki çerçeveler bu tür yüzlere yakışır. 

 Çerçeve yüzün genişliği kadar olmalıdır. 

 Herhangi bir çerçeve modeli…  

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Oval Yüz 
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 Yüz uzunluğu, yanakların genişliği ile hemen hemen aynıdır. 

 Çene çizgisi, yanaklar ve alın neredeyse aynı genişliktedir. 

 Dengelenmesi gereken köşe bölgelerdir. 

 Köşeleri yumuşatmak için yumuşak kıvrımlı çerçeve seçilir. 

 Oval, yuvarlak çerçeve modeli…  

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Kare Yüz 
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• Yüz geniş olduğu kadar uzundur, alın ve çene daha zayıftır.  

•Çerçevenin yüzü daha uzun ve ince göstermesi 

amaçlanmalıdır. 

•Çerçeve yüzün en geniş kısmının ölçüsünde olmalıdır. 

•Yüksek şakaklı çerçeveler daha uzun bir yüz görüntüsü verir. 

  Köşeli veya dikdörtgen, geniş çerçeve 

modelleri…       

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Yuvarlak Yüz 
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 Alın bölgesinin geniş, çene kısmının dar olduğu yüz tipidir. 

 Bu tip yüzlerde, göz bölgesi vurgulanarak alt kısımdaki keskin 

hat azaltılmalıya çalışılmalıdır. 

 Şakağa doğru sivrilen çerçeveler bunun için uygun olabilir. 

 Alt çerçevesi olmayan (Nilör) modeller de denenebilir… 

Üst hatları düz, alt halkası olmayan çerçeveler…    

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Üçgen Yüz 
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 Geniş elmacık kemikleri, çıkık ve sivri çene, dar bir alına sahip 

yüz tipidir. 

 Oval çerçeveler çene kenarlarını yumuşatır. 

 Çerçeve seçimimiz yanaklardan geniş olmamalıdır.  

 Kedi gözü çerçeve de seçilebilir. 

 Oval, kare, faset çerçeve modeli…  

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

Elmas Yüz 
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Aklınızda Bulunsun 

YÜZ ŞEKLİ İPUCU 

Oval Tüm çerçeveler 

Dikdörtgen Derin çerçeve, dekoratif saplar 

Yuvarlak Daha geniş, köşeli 

Kare Yumuşak kıvrımlar 

Üçgen Alt Tarafı açık, üstü kalın 

Elmas Yuvarlak çerçeve, yumuşak renkler 
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TEŞEKKÜRLER 


