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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Antik Figür ve Detayları 

MODÜLÜN TANIMI 

Antik örneği analiz etme, antik örnekten torso 

modelaj bilgileri, torso ve figür detayları modelaj 

bilgilerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Antik örnekten figür ve detay modeli yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; antik örneği analiz 

ederek, standartlarına göre antik örnekten torso ve 

figür detayları modelleri yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Antik örnek form analizini yaparak figür 

iskeleti modeli yapabileceksiniz. 

2. Antik örnek form analizini yaparak torso 

modeli yapabileceksiniz. 

3. Antik örnek araştırması yaparak el detayı 

modeli yapabileceksiniz. 

4. Antik örnek form analizini yaparak ayak 

detayı modeli yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı heykel ve döküm atölyesi 

Donanım: Modelaj gereçleri, şekillendirme kili, alçı 

ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, 

verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri 

ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (test, 

çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül 

uygulamalarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  

 

Üç boyutlu plastik şekillendirme bilgisine sahip olan kişi, çağdaş sanat görüşü 

kazanmış demektir. Sanat tasarımları, üç boyutlu şekillendirmeler, üç boyutlu formlar, kil ile 

modelaj, üç boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişinin yaşamını 

olumlu yönde etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir 

öğrenci yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde 

farklı bir yer edinebilecektir.  

 

Sevgili öğrenci, rölyef, oval modelaj ve şekillendirme belirli kurallara dayalıdır.  

Bunlar çeşitli modelaj aletleri, araç ve gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru 

kullanarak yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu 

şekillendirme, tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmanızda daha sonraki 

şekillendirme ve modelaj işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak 

kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak oluştururken resmi okur 

ve şekillendirme işlem sırasını takip ederseniz doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş 

çıkarabileceksiniz. 

 

Hazırlanan bu modülde heykel sanatının antik figür, oval şekillendirme kavramlarını, 

figür iskeleti çeşitleri tasarımlarını, torso, el ve ayak detaylarının kil ile modelaj 

uygulamalarını ele alacağız. Antik torso ve detaylarını oval şekillendirme yöntemiyle 

yapabileceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel şekillendirme 

olanaklarını öğrenmiş olup sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerilerinizi 

kullanabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik örnek form analizini yapabilecek, figür iskeleti modeli doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından sanatsal plastik 

anatomi kavramları araştırınız. 

 Sanatsal anatomi ve kanonları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

1. ANATOMİK ANALİZ VE İSKELET 

TEKNİĞİ 
 

1.1. Anatomik Analiz 
 

Anatomik analiz, insan ve hayvan figürlerinin anatomisinin incelenmesidir. Plastik 

sanatlar, figürlerle yakından ilgilenmektedir. Sanat eğitimi içinde var olan perspektif, renk 

bilgisi, form bilgisi gibi anatominin de bir ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. Anatomi figürün 

kasları ve hareketi sisteminin nasıl çalıştığına cevap veren bir alandır. Plastik sanatlar 

dalında sanatsal anatomi adı altında insan ve hayvan figürlerinin analizleri yapılır. Yapılan 

resim veya formların gerçekçi veya soyut olmasına bakılmadan gerçek figür daima öğrenme 

ve ilham kaynağı olmuştur. Figüratif çalışmalarda anatomik analizin önemi ortaya çıkar. 

Çalışmaya başlamadan veya sanat eğitimi alan bir kişinin bu ihtiyacı da karşılaması için 

çeşitli kaynaklardan yararlanılır. Bu eğitimin alınabilmesi için hazırlanan kaynaklar ve 

mevcut kaynaklar kullanılmaktadır. 

 

1.1.1. Torsonun Geometrik (Orantısal) Analizi 
 

Tors veya torso, figürün detayları çıkarılmış olup figür gövdesidir. Geometrik analizi 

de torsonun eni, boyu ve derinlik ölçülerini ifade eder. Şimdi torso modelini bu doğrultuda 

inceleyelim. Bu ölçülerin birbirleriyle orantısal bağı önemlidir. Bu açıdan örnek model de 

incelenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.1.2. Torsonun Anatomik Analizi 
 

Torsonun anatomik analizi, figürün yapısal ayrıntılarını anlamda incelemedir. Kemik 

ve kas yapısının analizi yapılarak şekillendirmeye geçilmelidir (Resim 1.1.2). Anatomi 

bilgileri torsonun daha gerçekçi veya daha sonra stilize edilerek soyutlanmasında fayda 

sağlayacaktır. Erkek ve kadın torso arasındaki yapısal farklılıklar gözlemlenerek 

şekillendirme yapılmalıdır. 

  

Resim 1.1: Torsonun geometrik ve anatomik analiz eskizleri 

1.1.3. Torsonun Plastikiyet Analizi 
 

Plastikiyet analiz, formların heykelsi-hacimsel analizi olmaktadır. Heykel sanatı forma 

dayalı ve plastik formun ön plana çıkmasından doğan bir sanat dalıdır. Bir figürün 

hareketinden doğan kas hareketlerinin tümüdür. Belli hareketlerden hangi kasların 

hareketlendiği ve ne şekilde form aldığı önemli olup şekillendirmelere yansıtılır. 

 

Torso kendi başına bir eser olup figür çalışmalarında da önemli bir detaydır. Eğitim 

sürecinde torsonun başarılı modelajı figüratif şekillendirmelerde başarının göstergesidir. 

Plastikiyet açısından örnekler gösterilecekse Rönesans heykeltıraşı Michelangelo’nun 

figüratif resim ve heykellerini örnek göstermek gerekecektir (Resim 1.1.3). 
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Resim 1.2: Michelangelo’nun resim ve heykelinde plastikiyet 

1.2. Figür İskeleti Tekniği 
 

İskeletler heykelsi formların modelaj tekniği ile ayakta durmasını sağlayan ve 

düşmesini önleyen konstrüksiyonlardır. Standart iskeletler yanı sıra formlara özel iskeletler 

de yapılır. Bu uygulamalar için de özel iskeletler üretilebilir. Yapılacak olan torsonun 

yüksekliği göz önünde bulundurularak iskeletin ölçüleri belirlenir. 

 

1.2.1. İskelet Parçalarını Ölçülere Göre Kesme 
 

İskeletin ölçülerini belirledikten sonra çeşitli demir veya ahşap malzemeleriyle yapım 

parçalarının ölçüleri belirlenerek kesilir. Daha sonra kaynak veya ahşap birleştirme 

yöntemleri kullanılarak iskeletin montajı yapılır. 

 

1.2.2. Parçaları Birleştirme 
 

İskelet parçalarının birleştirmesi yapılacak olan torsonun temel şekline göre yapılır. 

Temel iskelet şekline destek olması için tellerle tahta parçaları eklenerek kilin düşmesi 

engellenir. Bu detayların da şekillendirme aşamasında torso formundan çıkmaması için 

dikkat edilir (Resim 1.4). 
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Resim 1.3: Torso için hazırlanan iskelet 

 

 



 

 8 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda sanatsal anatomi analizi ve figür iskeleti 

yapmış olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç: 

 

 Eskiz için resim gereçleri 

 Örnek torso modeli 

 Tel ve ahşap işleme gereçleri 

 Pense, çekiç vb. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin edip uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

1. Antik torso kavramı ve örnek araştırması yapınız. 

 

 Antik torso kavramını örnekler araştırmasını yaparak uygulamaya 

başlayınız. 

 Kendinize araştırma dosyası oluşturup çalışmalarda yaptığınız araştırma 

kavramlarını ve örnekleri sınıflandırınız. 

 

2. Örnek - model düzenlemesi yapınız. 

 

 Model dolabından torso modelini seçip model sehpasına (turnetine) 

yerleştiriniz. 

 Model ve çalışma turnetlerinizi daire şeklinde dizip çalışma düzeni 

kurunuz. 

    

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Anatomik analiz eskizleri yapınız. 
 

 Torso modelinin ön, yan ve arka taraflarından kısa vadeli eskizler 

yaparak model hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 

4. Plastikiyet analiz eskizleri yapınız. 
 

 Plastikiyet analizi için eskizler üzerinde açık-koyu tonlar elde ediniz. 

 Bu eskiz araştırmaları size plastikiyet duygusu kazandırarak üç boyutlu 

şekillendirmede yardımcı olacaktır. 

 

5. İskelet parçalarını kesiniz. 
 

 Yapılacak şekillendirmenin ölçülerine göre iskeletin ölçülerini 

belirleyiniz. 

 Ölçüleri torso iskeleti yapım eskiz- resmi üzerine belirleyiniz. 

 Kesilecek parçaları belirleyip ölçülendiriniz. 

 

6. İskeleti birleştiriniz. 
 

 Belirlenen ölçüler doğrultusunda iskeletin parçalarını kesip birleştiriniz. 

 Atölyede hazır iskeletler bulunduğu takdirde iskelet yapmanıza gerek 

yoktur. Fakat içlerinden uygun ölçülerde olanı seçmek ve bakımını 

yapmak gerekecektir. 

 

7. Modele göre figür iskeletinin şeklini veriniz. 
 

 Yapılan veya seçilen iskeletin üzerine küçük tahta parçalarını tel ile 

bağlayınız. 

 Yapılacak torso modelinin şeklini vererek iskelet uygulamasını yapmış 

olacaksınız. 
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Öneriler: 

 

 İskeletler atölyede ortak kullanım için bulunup hazır kullanılacak ise iskelet 

yapım zamanını modeli eskizlerle incelemeye ayırınız. 
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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. Oval şekillendirme yapmak için çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Model seçtiniz ve torso eskiz araştırmaları yaptınız mı?   

3. Sanatsal anatomiye özgü anatomik incelemeler yaptınız mı?   

4. İstenilen ölçülerde torso iskeleti yaptınız mı?   

5. Çalışma ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

 

 

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. 

 



 

 12 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1.(   ) İnsan figürünün detaysız gövde şekline torso veya tors adı verilir. 

 

2.(   ) Sanatsal anatomi tıp alanında eğitim vermeyi amaçlar. 

 

3.(   ) Torso formu sadece kendi başına bir heykel formu olarak kullanılır. 

 

4.(   ) Plastik formlar eni, boyu ve genişliği (derinliği) olan formlardır. 

 

5.(   ) Plastikiyet sadece heykel formlarında aranır. 

 

6.(   ) Sanatsal anatomi insan ve hayvan figürlerinin hareket ve kas sistemiyle ilgilenir. 

 

 

 

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 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik örnek form analizini yaparak, torso modelini doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik torso ve figür 

detayları kavramları araştırınız. 

 Antik eserler ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

2. TORSO MODELİ 
 

2.1. Oval Modelaj Prensipleri 
 

Oval modelaj prensipleri bir modeli her yönden izleyebilme ve şekillendirmedir. Bu, 

bir yöne doğru modeli ve şekillendirmeyi belli aralıklarla çevirme çalışması yapılarak elde 

edilir. 

 

2.1.1. Modelaj Yöntemi 
 

Atölye ortamında modelin ortaya konularak herkesin rahat görebileceği bir konumda 

tutulması gerekir. Model ortada durur ve çalışma turnetleri o modelin etrafına daire şeklinde 

dizilir. Belli aralıklarla model döndürülür ve herkes eşit olarak modeli her yönden izlemiş ve 

çalışmış olur. 

 

Oval modelaj yönteminin bir başka özelliği, iki elin de aynı anda şekillendirme için 

sağ ve sol taraftan çalıştırılmasıdır. Bir elle ne yapılıyorsa diğer elle de aynı işi diğer tarafta 

yapmak torsoya simetri kazandırır. Modelin de çalışılan tarafa göre ayarlı olması şarttır.  

 

2.1.2. Oval Modelaj Gereçleri Kullanma 
 

Heykelci turneti, ayakta veya masa üstünde çalışma imkânı sağlayan ve döner tablası 

bulunan sehpalardır. Çalışmayı veya modeli döndürerek heykelin her tarafının 

şekillendirmesini sağlayan temel heykelci gerecidir. Ayak açılarının ayarlı olanları, ahşap 

veya metal fakat hepsinin tablalarının döner olmaları şarttır. Küçük çalışmalar için masa üstü 

turnetleri de bulunur (Resim 2.1.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Bütün şekillendirme etaplarında elle şekillendirmenin yanı sıra çeşitli malzemelerden 

(plastik, ahşap, metal ) yapılan, düz veya kaşıklı uçları olan modelaj kalemleri ise kil ile 

temel şekillendirmelerde kullanılır. 

  

Resim 2.1: Heykelci döner sehpa (turnet) ve modelaj kalemleri 

2.2. İskeletin Üzerine Kili Tutturma 
 

Doğru şekilde yapılan iskeletin üzerine kıvamda olan kil parçaları tutturulur. Tel ve 

ahşap parçalardan yapılan sarkıtlara torsonun şekli verilir. Sarkıtların aralarına sıkı biçimde 

kil yapıştırılır. Hava ve boşlukların kalmamasına dikkat edilir. Böyle bir şey olursa daha 

sonra kili ıslattığınız zaman su aralıklardan içine işleyecek ve çatlaklıkları büyüterek 

çalışmanızın parçalanarak çökmesine sebep olacaktır. 

 

Torsonun temel formu verilerek bir sonraki seansa kadar çalışma ıslak bezlerle ve 

üzeri naylonla sıkıca kapatılır. Çalışmanın taşınabilir büyüklükte ise özel raflara alınabilir. 

Çalışmanın büyüklüğü ve ağırlığı müsait değilse turnet üzerinde bırakılır. 

 

2.3. Ölçü Alma ve Kitleye Çizimi 
 

Daha önce gözlemlenen ölçüler ve oranları kilden yapılmış temel torso formuna 

modelaj kalemleriyle çizilir. Temel formun üzerine ön, arka ve yanlara da ölçüler çizilir 

(Resim 2.3). 

 

Modelin bire bir ölçülerde yapılması istenilirse modelden çeşitli ölçme araçları 

kullanılır. Bu aletlerle modelden ölçü alınır ve şekillendirmeye ölçü aktarılır. Bu şekilde 

sürekli ölçü alınarak tüm çalışmanın bir kopyası yapılır.  
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Resim 2.2: Kitleye torsonun önden ve yanlardan formunun çizimi 

Büyük veya küçük bir modelden ölçü almak uzaktan olup resimde yapıldığı gibi 

yapılır. Oranlar belirlenir ve şekillendirmeye yansıtılır. Tabi ki bu yöntemde oranların iyi 

alınması ve daha sonra yansıtılması tecrübe ister. Uygulamaların artmasıyla istekler 

doğrultusunda bu tecrübe de elde edilebilir. 

 

2.4. Torsonun Temel Şeklini Verme 
 

Torso formunun göğüs kafesi ve leğen temel formunun hareketini belirleyerek 

şekillendirme yapılır. İki temel kitle yukarı-aşağı ve öne-arkaya hareketlerle kil ekleme 

yöntemiyle şekillendirilir. Önden ve arkadan bastırılmış olan altıgen formu elde ederek 

şekillendirme yapılır. Bu aşama zaman almakla birlikte form vermenin en önemli aşamasıdır. 

 

Temel form doğru olarak model (modelajı yapıldığında) edildiğinde daha sonra detay 

modelajında doğru olarak modelajı yapılmış olunur. 

 

Aşağıdaki resimde bir figürün iki temel kitlesinin hareketi verilmiştir. Model örnekte 

yapılan gözlemlerden sonra göğüs ve leğenin hareketleri bulunmuş olup şekillendirme 

yapılır (Resim 2.3). 
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Resim 2.3: İnsan figüründe omuzların ve ayakların hareketleri 

2.5. Orantılama 
 

Orantılama, daha önce gözlemlenmiş ve ölçüleri alınmış modelin üç boyutlu olarak 

işlenmesi anlamındadır. Belirlenen oranlar temel formun üzerine çizildikten sonra detayların 

birbiriyle orantısı belirlenerek şekillendirme yapılır (Resim 2.4). 

 

Resim 2.4: Temel formun oranlarını şekillendirmek 
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2.6. Detay Modelajı 
 

Detay modelajı, torso formunun kaslarının yerine yerleştirilmesi, yüksekliğinin 

ayarlanması ve detayların temel formdan daha baskın olmamasına dikkat edilerek 

yapılmasıdır. Sırt kasları, karın kasları, kol ve bacak kaslarının modelajı yapılarak 

şekillendirmeye bir insan formu görüntüsü verilir. 

 

2.7. Stilistik Plastik Modelaj 
 

Stilistik ve plastik modelaj, yüzey kabartma formların daha keskin veya daha yuvarlak 

olmasıdır. Bu da modelaja belli bir kimlik özellikle stil kimliği kazandırır. Torsonun 

işlenişinde natüralist veya stilize edilmiş yöntemler stili ve plastikiyeti belirler (Resim 2.5). 

    

August RODİN: Torso figürü  Aydın SOFU: Tors figürü 

Resim 2.5: Natüralist ve stilizasyon anlatımla yapılan torso örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda antik torso modeli modelajı yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç: 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Turnet 

 Figür iskeleti 

 Antik torso örneği 

 Atölye ortamı 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

1. Model çalışma ortamını düzenleyiniz. 

 

 Model turnetini ortaya ve kendi turnetlerinizin etrafına daire şeklinde 

diziniz. 

 Modeli sürekli görebilecek ve şekillendirme yapabilecek şekilde durunuz. 

 Yeteri miktarda kili sandıklardan alıp kıvama getiriniz. 

 Örnek modeli seçip ve model turneti üzerine yerleştiriniz. 

 

2. İskeletin üzerine kili tutturunuz. 

 

 İskeletin üzerine sıkı biçimde kili sıkıştırınız. 

 Boş yerlerin kalmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Figürün temel şeklini veriniz. 

 

 Torsoya temel geometrik formlara benzeterek şekil veriniz. 

 Uygulama ölçülerinin büyük olması sebebiyle bu aşamada fazla zaman 

harcayabilirsiniz fakat bu aşamanın önemli olduğunu ve dikkat istediğini 

unutmayınız. 
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4. Oranlama yapınız. 

 

 Örnek modelden ölçü alın ve oranlarını tespit ediniz. 

 Bu oranlar doğrultusunda temel formun üzerine çizgilerle belirtiniz.  

 Ölçü alma ve temel formun üzerine doğru olarak aktarılması size daha 

sonra doğru form şekillendirme olanağını verecektir. 

 

5. Torso detaylarını şekillendiriniz. 

 

 Göğüs kafesi, sırt ve bacakların detaylarını şekillendirerek torso formu 

ortaya çıkacaktır. 
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6. Plastik form yapınız. 

 

 Bir tahta parçasını forma vurarak düzlemlerini ve plastikiyeti daha kolay 

yapabileceksiniz. 

 Örnek modelin düzlemlerini takip ederek çalışmanıza şekil veriniz. 

 

7. Doku modelajını yapınız ve tamamlayınız. 

 

 Örnek model özelliklerine göre doku yapınız. 

 Çalışmalarınızı değerlendirmek için düzenleyiniz ve etrafını temizleyiniz. 
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Öneriler: 

 

 Torso örnekleri büyük ölçülerde olduğu için uygulama ölçüleri istenilen 

modelden daha küçük ölçülerde ve verilen sürelere bağlı olarak yapılabilir. 

 Bu uygulamada isteğe bağlı olarak kadın veya erkek torsosu uygulanabilir. 

 Stilizasyon veya natüralist anlatım tercih edilebilir ve buna göre şekillendirme 

yapılabilir. 

 

 

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. Heykelci turnetini ve çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Kili iskeletin üzerine sıkı tutundurdunuz mu?   

3. Kilden torsonun temel şeklini yaptınız mı?   

4. Örnekten oranları aldınız ve modele çizdiniz mi?   

5. Plastik anatomi özelliklerini modele yansıttınız mı?   

6. Orijinale bağlı olarak şekillendirme ve detay yaptınız mı?   

7. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?   

 

 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(   ) Oval veya tam oyma, bir zemine bağlı olmayan, yassılaştırılmamış, üç boyutta da 

tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtı değildir. 
 

2.(   ) İskeletsiz torso modelajı 30 cm’den büyük çalışmalarda yapılır. 
 

3.(   ) İskeletin üzerine kil aralıksız ve boşluk bırakmadan tutundurulur. 
 

4.(   ) Örnek model ve çalışma turneti seviyelerinin aynı olması şarttır. 

 

5.(   ) Oval şekillendirmenin bir başka özelliği ise iki elinizin aynı anda çalışır olması ve bu 

şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır.  

 

6.(   ) Torso modelajı turnetin dönmesiyle her yönden şekillendirilemez. 

 

7.(   ) Büyük modelden küçük örnek model yapmak için ölçü aletleriyle örnekten ölçü alınır. 

 

8.(   ) Oval şekillendirme özelliklerinden biri ise model ve uygulamanın aynı anda aynı 

seviyede, aynı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. 

 

9.(   ) Torso formunun düzlemlerinin belirlenmesi modelaj işlemlerinde önemli değildir. 

 

10.(   ) Natüralist anlatım gerçekçi anlatımdır. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik örnek araştırması yaparak el detayı modeli modelajını doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik torso ve figür 

detayları kavramları araştırabilirsiniz. 

 Antik eserler ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

3. EL MODELİ 
 

3.1. Anatomik Analiz Prensipleri 
 

3.1.1.El Detayının Anatomik Analizi 
 

Bütün anatomik analizlerde olduğu gibi el anatomik analizinde de oranların 

belirlenmesi yapılmaktadır. Bu analizi yaparken el modelinin kemik yapısı ve kas yapısı 

incelenir. Parmakların birbiriyle oranları, parmaklar, avucun ve bileğin birbiriyle orantısı 

tespit edilir. Kısa vadeli krokilerle formu inceleme ve forma alışma eskizleri yapılır (Resim 

3.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Elin anatomik analizi 

3.1.2. Detayın Plastikiyet Analizi 
 

Hareketli olan bir el formunun bir statik duran elle farkı yansıtılarak karşılaştırılması 

yapılır. Kısa vadeli eskizlerle el formunun analizi yapılarak form kavranır (Resim 3.1.2.). 

 

Resim 3.2: El detayının plastikiyet analizi 
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3.2. El Detayı Modelaj 
 

3.2.1. Oval Modelaj 
 

Oval modelaj ve formların özelliklerini bu uygulama da taşımaktadır. Her yönü 

incelenerek bir model yapılır.  

 

3.2.2. Modelaj Gereçlerini Kullanma 
 

Kil ve modelaj kelem çeşitleri, alçı ve alçı döküm gereçleri bu uygulamanın temel 

kullanma gereçleridir. 

 

3.2.3. Hacimsel Orantılama 
 

Modelaj uygulamasında forma hacim kazandırılarak formun plastikiyeti sağlanmış 

olur. Bu hacmi yapabilmek için üç boyut kullanılır. Resimde iki boyutlu bir yüzeyde hacim 

aranırken, heykel şekillendirmelerinde bu, kabartılarla ve düzlemlerle elde edilir. 

 

3.2.4. Şekillendirme 
 

Kil ile şekillendirme yöntemi bu uygulamada kullanılacak ise seçilen modelin 

ölçülerine göre temel form verilerek işe başlanır. Şekillendirme aşamasında anatomik ve 

plastikiyet özellikleri aranır.  

 

Resim 3.3: Michelangelo’nun eserinden el detayı 
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3.2.5. Detay Modelajı 
 

Detay şekillendirmelerinde formun yapısı ve plastikiyeti takip edilerek parmaklar ve 

tırnak özellikleri de yansıtılır. 

 

3.2.6. Doku Modelajı  
 

Doku özelliklerinde deri yapısının dışında modelajda doku gerçekçi heykel 

malzemesinin özelliklerine göre verilir. Örneğin iri yontulmuş taş veya cilalanmış mermer 

dokusu modelajda uygulanabilir. 

 



 

 28 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda el modelinden kalıp alıp, alçı model yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç: 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 El modeli 

 Atölye ortamı 

 Alçı ve alçı gereçleri 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edip uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

1. Kilden set (havuz) yapınız. 

 

 İki bez arasına kili koyarak merdane ile 2 cm’lik plaka açınız. 

 Kilden plakaların şeritlerini ıspatulayla kesiniz. 

 El büyüklüğünde bir alanı kilden plakalarla çevreleyiniz. Alçı 

döküldüğünde taşması ve yayılmasını önleyeceksiniz. 

 

2. Havuzun içine alçı uygulayınız. 

 

 Alçı harç hazırlama yöntemlerine uyarak akışkan alçı hazırlayınız. 

 Akışkan kıvamda olan alçıyı iki- üç cm kalınlıkta havuzun içine dökünüz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Modelden birinci kalıbı yapınız. 

 

 El modelinin üzerine ince tabaka ayrıştırıcı (izolasyon malzemesi) 

sürmeyi unutmayınız. 

 El modelini alçı donmadan yarısına kadar alçının içine batırınız. 

 Avucun içinde hava kabarcıkları kalmamasına dikkat ediniz. 

 

 Modelin üst tarafını ve birinci kalıbın kenarlarını izole ediniz. 

 Alçı harç hazırlayın ve modelin üzerine 1,5-2 cm kalınlıkta sıvayınız. 

 Alçının donmasından sonra ıspatula ile kalıbın ek yerine vurarak kalıpları 

ayırınız. El modelini çıkarınız. 

 Kalıpları su ile temizleyiniz. 
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4. Kalıplara alçı dökünüz. 

 

 Kalıbın parçalarını tel ile sıkıca birbirine bağlayınız. 

 Kalıbın açık kısmı yukarıda olacak şekilde tutun veya destekleyerek dik 

durmasını sağlayınız. 

 El şekline yakın telden bir iskelet yaparak dökümden önce kalıpların 

içine yerleştirmek suretiyle alçı dökümü daha sağlam yapabilirsiniz. 

 Akışkan kıvamda olan alçıyı tam dolu olarak dökünüz. 

 

5. Kalıpları kırınız. 

 

 Kalıpları birbirine bağlayan telleri veya kullandığınız bağlanma şeklini 

sökünüz. 

 Çekiç ve ıspatulayla kalıpları kırınız. 

 Küçük parçalar şeklinde kırma işlemini yapınız ve modelin 

kırılmamasına dikkat ediniz. 
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6. El modelini temizleyiniz. 

 

 Alçı modelinin üzerindeki küçük kalıp parçalarını modelaj kalemleriyle 

temizleyiniz. 

 Modeli yıkayın ve rötuş ihtiyacı var ise yapınız. 

 

Öneriler: 

 

 Bu uygulamayı arkadaşınızla iş birliği içinde uygulayabilirsiniz. 

 Canlı el modelinden kalıp alınırken parmakların açık değil de toplu olmalarına 

dikkat ediniz. 
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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. Kendi elinizden alçıdan alt kalıp aldınız mı?   

2. İzolasyon yaparak elinizin üst kalıbını yaptınız mı?   

3. El modelini düzgün şekilde kalıplardan söktünüz mü?   

4. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

5. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(   ) Anatomik analiz el içyapısı ve kas sisteminin incelenmesi demektir. 

 

2.(   ) Sanatsal ve plastik anatomi figürün dış formunun anatomisi değildir. 

 

3.(   ) Cetvel ve ölçü pergeliyle örnek modelden ölçü alınabilir. 

 

4.(   ) El detayının plastik analizi sadece statik duran bir el formun incelemesiyle yapılır. 

 

5.(   ) El detayının analizi parmaklar, bilek ve avucun analizinden oluşmaz. 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik örnek form analizini yaparak ayak detayı modeli modelajını doğru 

olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik torso ve figür 

detayları kavramlarını araştırınız. 

 Antik eserler ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

4. AYAK MODELİ 
 

4.1. Anatomik Analiz Prensipleri 
 

4.1.1. Ayak Detayının Anatomik Analizi 
 

El detayında olduğu gibi ayak modelin de anatomisinin incelenmesi amaçlanır. Bu 

nedenle anatomi kaynaklarından kemik ve kas sisteminin araştırması yapılarak kısa vadeli 

eskizlerle form bilgileri pekiştirilir. 

 

4.1.2. Detayın Plastikiyet Analizi 
 

Plastikiyet analizinde her zaman formun dış yapısının hareketi aranır. İnceleme amaçlı 

eskizlerle örnek modelin plastikiyeti kavranır. Üç boyutlu veya oval şekillendirme 

yapılacağından örnek model ön, yan ve arka yönlerinden incelemeye alınır (Resim 4.1.2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Örnek modelin inceleme eskiz çalışması 

4.2. Ayak Detayı Modelajı 
 

4.2.1. Oval Modelaj 
 

Modelin ve çalışmanın aynı anda dönmesi ve eşit aralıklarla şekillendirme yapılması 

çalışmaya hacim ve ovallik katacaktır. Bu düzeni sağlarken iki elle de modelaj yapılması 

önemlidir. Her yönden formu şekillendirerek oval form duygusu geliştirilir. 

 

4.2.2. Modelaj Gereçleri Kullanma 
 

Model şekillendirme gereçleri kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra heykel atölyesi 

ortamı sağlayarak düzen ve iyi neticeler elde edilir. 

 

4.2.3. Hacimsel Orantılama 
 

Ayak formunu gözlemleyerek ve takip ederek modelajda düzlemler belirlenir. Bu 

düzlemler ayak formunu oluşturur ve forma plastikiyet verir. 
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4.2.4. Şekillendirme 
 

Kil ile şekillendirme yönteminde seçilen modelin ölçülerine göre temel form verilerek 

başlanır. Şekillendirme aşamasında anatomik ve plastikiyet özellikler aranır. Düzlemler 

vurgulanır. 

 

4.2.5. Detay Modelajı 
 

Detay şekillendirmelerinde formun yapısı ve plastikiyeti takip edilerek parmaklar ve 

topuk özellikleri işlenir. 

 

4.2.6. Doku Modelajı 
 

Doku özelliklerinde deri yapısının dışında modelajda, doku gerçekçi heykel 

malzemesinin özelliklerine göre verilir. Örneğin iri yontulmuş taş veya cilalanmış mermer 

dokusu modelajda uygulanabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda antik ayak modeli oval modelajını yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Antik ayak örneği 

 Atölye ortamı  

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

1. Antik ayak modelini model sehpasına yerleştiriniz. 

 

 Aynı modelden birkaç kişi çalışma yapılabilir. 

 Model turnetini ortaya yerleştirin ve kendi Turnetlerinizi daire şeklinde 

model turnetin etrafına diziniz. 

 

2. Modelaj için hazırlık yapınız. 

 

 Kil sandığından yeteri kadar kil alıp kıvama getiriniz. 

 Kil fazla ıslak ise alçı masasında yoğurunuz. 

 Kil katı ise mermer masasında su ile yoğurunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 38 

3. Kilden kitle yapınız. 

 

 Temel geometrik formlardan yola çıkarak kilden kitle yapınız. 

 

4. Ayak detayının temel şeklini veriniz. 

 

 Temel şeklinin model ölçülerine bağlı olmasına dikkat ediniz. 

 

5. Örnekten ölçü alınız. 

 

 Örnek modelden ölçü aletleriyle ölçü alınız. 

 Örnek modelin yüksekliği, genişliği ve boyu (derinliği) olarak ölçüleri 

alın ve temel formu şekillendiriniz. 
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6. Ölçüleri modele çiziniz. 

 

 Modelden alınan ölçüleri temel kitle formuna modelaj kalemiyle çiziniz. 

 Ayak anatomik yapısındaki oranları temel formun üzerine modelaj 

kalemleriyle çiziniz. 

 

7. Ayak modelajı yapınız. 

 

 Model formunu takip ederek modelaj yapınız. 

 Düzlemleri belirgin şekilde bırakarak şekillendirme yapılırsa çalışmanıza plastikiyet 

katacaktır. 

 

8. Plastik form yapınız. 

 

 Plastikiyetin modelin düzlemlerini belirginleştirerek elde edilebilir 

olduğunu unutmayınız. 
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 Natüralist veya stilizasyon yöntemini kullanabilirsiniz. 

 

9. Detay, doku modelajını yapıp tamamlayınız. 

 

 Parmak ve topuk detaylarını şekillendiriniz. 

 Doku ve tamamlama işlerini örnek modelin özelliklerine göre yapınız. 
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Öneriler: 

 

 Uygulamaya başlamadan kısa süreli eskizler ile ayak modelinin anatomik 

yapısını kavrayın. 

 Bu eskizlerin amacı, modelin her tarafını incelemek ve forma alışmak olmalıdır. 

 Stilizasyon yöntemiyle de şekillendirme yapabilirsiniz. 
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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. Örnek ayak model analizi yaptınız ve örnekten ölçüleri aldınız mı?   

2. Ölçüler doğrultusunda ayak modeli şekillendirmesi yaptınız mı?   

3. Ayak modelin detay şekillendirmesini yaptınız mı?   

4. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

5. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1.(   ) Anatomik analiz ayak içyapısının incelenmesi demektir. 

 

2.(   ) Ayak model şekillendirmesi rölyef sehpalarında uygulanır. 

 

3.(   ) Modelden ölçü almak modelden tam kopya yapmak için önemlidir. 

 

4.(   ) Modelajda düzlemler ayak formuna göre verilir. 

 

5.(   ) Ayak ve el figür yapısının en plastik detaylarından değildir. 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 
 

Anatomik analiz ve iskelet yapımı 

 

Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Uygulama 

faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere 

sununuz. 

    

 

1. İskelet yapım resmi ve antik örnek araştırmalarınızı dosyanızın işlem yaprağına 

çiziniz. 

 

 Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.  

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çizip 

dosyanıza yapıştırınız.  

 

2. İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

3. Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Torso modeli modelajı 

  

4. Antik torso modelaj uygulaması resmini dosyanızın işlem yaprağına çiziniz. 

 

 Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız. 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çizip 

dosyanıza yapıştırınız.  

 

5. İşlem yaprağına kullandığınız araç gereci sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

6. Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız 
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El detayı modeli 

 

Ayak detayı modeli 
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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. Antik ayak modeli analizi yaptınız mı?   

2. Modelden çalışma ortamını hazırladınız mı?   

3. Modelin temel formunu şekillendirdiniz mi?   

4. Ayak modeli detayları şekillendirdiniz mi?   

5. Modelin anatomik yapısına uydunuz mu?   

6. Düzlemleri doğru şekillendirdiniz mi?   

7. Uygulamayı kaliteli yaptınız mı?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı?   
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1.(   ) İnsan figürünün detaysız gövde şekline torso veya tors adı verilir. 

 

2.(   ) Sanatsal anatomi tıp alanında eğitim vermeyi amaçlar. 

 

3.(   ) Torso formu sadece kendi başına bir heykel formu olarak kullanılır. 

 

4.(   ) Plastik formlar eni, boyu ve genişliği (derinliği) olan formlardır. 

 

5.(   ) Plastikiyet sadece heykel formlarında aranır. 

 

6.(   ) Sanatsal anatomi insan ve hayvan figürlerin hareket ve kas sistemiyle ilgilenir. 

 

7.(   ) Oval veya tam oyma, bir zemine bağlı olmayan, yassılaştırılmamış, üç boyutta da 

tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtı değildir. 
 

8.(   ) İskeletsiz torso modelajı 30 cm’den büyük çalışmalarda yapılır. 
 

9.(   ) İskeletin üzerine kil aralıksız ve boşluk bırakmadan tutundurulur. 
 

10.(   ) Örnek model ve çalışma turnetin seviyeleri aynı olmaları şarttır. 

 

11.(   ) Oval şekillendirmenin bir başka özelliği ise iki elinizin aynı anda çalışır olması ve bu 

şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır.  

 

12.(   ) Torso modelajı turnetin dönmesiyle her yönden şekillendirilemez. 

 

13.(   ) Büyük modelden küçük örnek model yapmak için ölçü aletleriyle örnekten ölçü 

alınır. 

 

14.(   ) Oval şekillendirme özelliklerinden biri ise model ve uygulamanın aynı anda aynı 

seviyede, anı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. 

 

15.(   ) Torso formunun düzlemlerin belirlenmesi modelaj işlemlerinde önemli değildir. 

 

16.(   ) Natüralist anlatım gerçekçi anlatımdır. 

 

17.(   ) Anatomik analiz el iç yapısı ve kas sisteminin incelenmesi demektir. 

 

18.(   ) Sanatsal ve plastik anatomi figürün dış formunun anatomisi değildir. 

 

19.(   ) Cetvel ve ölçü pergeliyle örnek modelden ölçü alınabilir. 
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20.(   ) El detayının plastik analizi sadece statik duran bir el formun incelemesi yapılır. 

 

21.(   ) El detayının analizi parmaklar, bilek ve avucun analizinden oluşmaz. 

 

22.(   ) Anatomik analiz ayak iç yapısının incelenmesi demektir. 

 

23.(   ) Ayak model şekillendirmesi rölyef sehpalarında uygulanır. 

 

24.(   ) Modelden ölçü almak modelden tam kopya yapmak için önemlidir. 

 

25.(   ) Modelajda düzlemler ayak formuna göre verilir. 

 

26.(   ) Ayak ve el, figür yapısının en plastik detaylarından değildir. 

 

 

 

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 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Yanlış 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Yanlış 

24 Doğru 

25 Doğru 

26 Yanlış 
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