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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Kafa Modeli 

MODÜLÜN TANIMI 

Antik kafa ve detaylarını plastik şekillendirme olanaklarını 

inceleme klasik kafa modelinden oval şekillendirme, göz, 

kulak, ağız-burun detaylarının oval modelajı ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Antik kafa ve detayları modeli yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; antik kafa ve detaylarını plastik 

şekillendirme olanaklarını inceleyip, standartlarına göre antik 

kafa modeli, göz, kulak, ağız ve burun detaylarının 

modellerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Antik örnek araştırması yaparak kafa iskeleti 

yapabileceksiniz. 

2. Antik kafa ve detaylarını analiz ederek kafa modeli 

yapabileceksiniz. 

3. Kafa detayları analizi yaparak göz, kulak, ağız ve 

burun modelajı yapabileceksiniz. 
4. Kafa detayları analizi yaparak kulak modelajı 

doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

5. Kafa detayları analizi yaparak ağız ve burun 

modelajını doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

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 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 tasarımı, üç boyutlu şekillendirme, üç boyutlu formlar, kil ile 

modelaj gibi üç boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu 

yönden etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir 

öğrenci yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde 

farklı bir yerde olacaktır.  

 

Sevgili öğrenci, rölyef ve oval modelaj-şekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeşitli 

modelaj aletleri, araç gereçleriyle yapılmalıdır. İstenilen şekillendirme bilgilerini aldıktan 

sonra çalıştığın alanda yapacağın tasarımlar ve uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç 

boyutlu şekillendirme tasarımlarının taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki 

şekillendirme-modelaj işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak kâğıdın 

üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım resmi okuyarak ve 

şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış 

olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde heykel sanatının antik kafa oval şekillendirme kavramlarını, 

oval heykel kafa iskeleti ve antik kafa modeli yapımı, kafa detaylarının kil ile modelaj 

uygulamalarını ele alacağız. Arkeoloji müzelerinde ve çeşitli kaynaklarda bulunan antik ve 

klasik örnekleri inceleyerek kafa ve detayların oval şekillendirmesini yapabileceksiniz. 

Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel şekillendirme olanaklarını öğrenmiş 

olup sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik örnek araştırması yaparak kafa iskeletini doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik ve klasik kafa, 

heykel iskeleti kavramları araştırabilirsiniz. 

 Antik ve klasik kafa ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. ANTİK ÖRNEK ARAŞTIRMASI 
 

Bir şahsın benzeri olan ve onun karakterini, duruşunu ve simasını gösteren resim veya 

heykellere portre denir. Her dönemin portreleri farklı özellikler taşımaktadır. Mısırlıların 

portreleri sahibine benzetmekte olup Eski Yunanlılar portreler daima (insan tasvirlerinde bile 

) hayalleştirerek bir kahraman görüntüsü vermişlerdir. Daima ideal tip yaratmaya çalışmışlar 

ve o şahsı ilahîleştirmişlerdir. Birçok önemli şahsın, büyük şairlerin, düşünürlerin, devlet 

adamlarının portre ve büstlerini yapmışlardır. Helenistik dönemde tanrısal ifade kalkmış, 

insan duyguları ve karakteri portrenin ana konusu olmuştur. İdeal insan yerine sıradan insan 

görüntüleri yer almıştır. Dönemin en tanınmış sanatçısı İskender’in portrecisi olarak bilinen 

heykeltıraş Lisipos’tur. 

 

Romalılar ise portre ve tarihi kabartmaya yenilik ve geliştirme getirenlerdir. Gerçekçi 

üslupla yapılan portrelerin yaygın bir şekilde kullanılması portre sanatını gelişmeye 

götürmüştür. Büst, boy imparator portreleri ve atlı portreler Romalıların heykele en büyük 

katkısıdır. Yapılan bu eserler Londra, Paris, Floransa, Leningrad müzelerinde görülebilir 

(Resim 1.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Klasik portre modelleri 
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1.1. Anatomik ve Stilistik Analiz 
 

Anatomi kelimesi Yunancadan “bir yandan öbür yana kesim” anlamındadır. Vücut 

kesilerek incelemeye ve bilime verilen addır. 

 

Sanat anatomisi ise yalnız vücudun hareketiyle ve dış görüntüsüyle ilgilenir. Hareketi 

veren kaslar incelemesine tutulur. Rönesans sanatçıları yaptıkları insan resimlerinde 

anatomik bilgilere ihtiyaç duymuşlardır. Anatomi bilmek her ressam ve heykeltıraş için 

gereklidir. Bu sebeple Güzel sanatlar akademilerinde sanatsal anatomi ders olarak verilir 

(Resim 1.1.a). 

    

Resim 1.1.a: Kafa yapısının kas sistemi analizleri 

Yunanlılar vücudun güzel görünmesine ve ideal ölçülere çok önem vermişlerdir. 

Atletlerin üzerindeki izlenimler, incelemeler, insan figürünün oran analizleri anatomi bilgisi 

etkisi ile yapılmıştır. 1316’da Mundini de Luzi tarafından yazılan anatomi kitabından sonra 

ressam ve heykeltıraşlar anatomiye ilgi duymuşlardır. Plastik anatomiye ilgi bu tarihten 

sonra ihtiyaç, gereksinim olmuştur. İtalya Rönesans’ından Pollajiolo yüzdeki anatomik 

incelemeleri yapan ilk sanatçıdır. 

 

Anatomik ve stilistik analiz, model gibi kullanılacak olan kafa örneğinin dönem, 

dönemin özellikleri, oranlar ve karakteristik özellikler analizidir. Yapılacak olan antik kafa 

örneğinin hangi döneme ait olduğu ve bu dönemle ilgili bilgi sahibi olmak sizin başarınızı 

artıracaktır. Kafa örneğinin oranlarını incelemek ve ideal oranlarla karşılaştırmak size iyi bir 

gözlem gücü verecektir. Karakteristik özellikler analizi ise bu portreye özel ayrıntıların 

analizini yapmak demektir. Bunları yaparken ön araştırma, çeşitli kaynaklardan bilgi ve 

örnekler toplamak çok etkili olmaktadır. 
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Bu analiz bilgileri doğrultusunda örnek analiz edilir ve ondan sonra modelaj 

yapılmaya başlanır. Bir klasik kafada iki göz arası bir göz ölçüsündedir, gözbebeği ile ağız 

çizgisi, burun kanatları ve göz pınarları aynı hizada, yüzün uzunluğu genişliğine göre bir 

buçuk kattır. Bu oranlar kuru kafa, klasik antik kafa ve canlı model uygulamalarında analiz 

edilir. Modelaja başlamadan örneğin her yönü eskiz analizleriyle incelemeye tutulur (Resim 

1.1.b). 

 

Resim 1.1.b: Kafa alt yapı ve yüzün temel oranları 

1.2. İskelet Yapma Tekniği 
 

İskelet yapma tekniği iki şekildedir. 

 

1.2.1. İskeletli ve İskeletsiz Şekillendirme Yöntemi 
 

İskeletsiz şekillendirme, desteğe ihtiyaç olmayan heykel çalışmalarında uygulanır. Bu 

yöntemle 20-30 cm yüksekliği olan figürler yapılabilir. Özellikle terakota tekniği ile yapılan 

figürler iskeletsiz yapılır. İskeletsiz olarak rölyef çalışmaları da uygulanır. 

 

İskeletli şekillendirme; 30 cm yüksekliğini aşan kol ve bacak, gövdeden uzaklaşmış 

olan figürler ve ince uzun yapıda heykellerde iskelet kullanmak şarttır. Sebebi ise kilin 

yumuşak madde olması ve çökme ihtimalinin bulunmasıdır. İskeletler kadın kafa iskeleti, 

figür iskeleti veya çalışmaya özel iskeletler şeklinde gruplara ayırabiliriz. İskeletler metal, 

ahşap ve tel malzemelerinden hazırlanır. 
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1.2.2. Kafa İskeleti Yapımı 
 

Kafa iskeleti, metal bir gövde çubuğu ve metal altlığı olan bir konstrüksiyondur. 

Uygulanacak ölçülerde yapılan ve kilin tutunması için çapraz metal çubukları olan şekilde 

olur. Bu temel şekil kaynak yöntemini kullanarak birleştirilir. Bu temel şekli elde ettikten 

sonra tellerle küçük çıtalar konstrüksiyona bağlanır. Bu parçalar kilin ayrılmasını veya 

kopmasını önleyecektir. İşlemleri yaparken pense, keski gibi gereçler kullanılır (Resim 

1.2.a). 

Aynı konstüksiyon ahşap malzemeyle de yapılabilir. 

İskelet, döner heykelci sehpası ve modelaj kalemleri antik ve klasik kafanın temel 

şekillendirme gereçleridir. 

    

Resim 1.2.a: Kafa iskeleti ve modelaj kalemleri 

 Örnek modelden tam oyma çalışma özellikleri şunlardır: 

 

 Antik veya klasik örnek modeli bir başka döner turnetin üzerine 

yerleştirilerek çalışma düzeni yapılır. 

 Yapılan iskelet kendi çalışma turnetin üzerine alınır. 

 Kil sandıklardan alınır ve modelaj kalemleriyle birlikte turnetin alt 

tablasına koyulur. 

 Örnek model ve çalışma göz seviyesine göre ayarlanır. 

 Çalışırken örnek model ve çalışmanızın aynı duruşta olması oval 

şekillendirmenin en belirgin özelliğidir. Bunu sağlayabilmek için her beş 

veya on dakikada örnek model ve kendi turnetiniz bir miktar 

döndürülerek elde edilir.  
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 İki elle modelaj yapmak simetriyi sağlayan unsurdur. 

 Örnek model daha büyük ölçülerde olup çalışmanız küçük ise uzaktan 

ölçü alma yöntemini kullanmanız gereklidir. 

 Model uygulamasında aynı ölçülerde bir modelaj yapılacaksa çeşitli 

ölçme araçlarını kullanarak örnek modelin ölçüleri çalışmaya aktarılır. 

 Çeşitli dönemlere ait kafa-portre örnek modelleri kullanılabilir. 

 Örnek modeller heykel atölyesinde mevcut değilse güzel sanatlar 

akademileri veya müzelerle iş birliği içinde elde edilebilir (Resim 1.2.b). 

 

    

Resim 1.2.b: Heykelci döner turnet ve çalışma ortamı 
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Resim 1.2.c: Antik ve klasik kafa modeli örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda antik örnek araştırması ve kafa iskeletini doğru 

olarak yapmış olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Resim gereçleri 

 Kil ve modelaj gereçleri 

 Örnekler 

 Tel ve pense 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

1. Antik örnek araştırması yapınız. 

 

 Antik ve klasik örnek araştırmasını çeşitli dönemlerin örneklerini 

toplayarak başlayabilirsiniz. 

 Heykel örnekleri olmasına özen gösteriniz. Uygulamada formları daha iyi 

şekilde görebilirsiniz. 

 Örnek modelleri sınıflandırabilir ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Örnek modelin analizini yapınız. 

 

 Yapılması istenilen modeli seçiniz, plastik ve anatomik analiz yapınız. 

 Örnek modelin hareketi, simetrik çizgisi, oranlar, kişisel özelliklerini 

analizini örnek modelden her yönünden eskiz yaparak elde ediniz. 

 

3. Kafa iskeleti yapınız. 

 

 Resimdeki şekli takip ederek gerekli iskelet parçalarını temin ediniz.iziz. 

 İskelet parçalarını kaynak ile birleştiriniz. 

 Tel ve çıtalar ile iskeleti tamamlayınız. 
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Öneriler: 

 

 Antik örnekten modelaj uygulamasının “iskelet yapımı” etabından sonra kafanın 

altyapısı olan kurukafa etüdü veya modelajı ile başlayabilirsiniz. 

 

 Kurukafa şekillendirmesinden sonra antik örnek modelin şekillendirmesine 

geçilebilir. Bu şekilde kafanın altyapısı olan kurukafanın şeklini ve 

plastikiyetini anlamış ve uygulamayla pekiştirmiş olursunuz. 
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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 ve klasik kafa modeli araştırmaları yaptınız mı?   

2. Ölçüler doğrultusunda iskelet parçaları ve iskeleti yaptınız mı?   

3. Antik modelin form analizini ve kurukafa alt yapı eskizlerini 

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. Antik modeller Eski Yunan ve Roma dönemini kapsar. 

 

2. Eski Yunan heykeltıraşları daima ideal tip yaratmaya çalışmışlar ve o şahsı 

ilahîleştirmişlerdir. 

 

3. Turnet ve modelaj kalemleri oval şekillendirmelerin temel gereçlerden değildir. 

 

4. Sanat anatomisi ise yalnız vücudun hareketiyle ve dış görüntüsüyle ilgilenir. Hareketi 

veren kaslar incelemeye tutulur. 

 

5. Kurukafa, kafa modellerinin altyapısı 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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; antik kafa ve detaylarını analiz ederek kafa modelini doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde Sanat kitaplarından antik ve klasik kafa 

kavramlarını araştırabilirsiniz. 

 Antik ve klasik kafa ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. KAFA MODELAJI 
 

2.1. Oval Modelaj Prensipleri 
 

Oval veya tam oyma; bir zemine bağlı olmayan, yassılaştırılmamış, üç boyutta da 

tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. Bu yöntemle yapılan şekillendirme veya 

modelaja da bu ad verilir. Bir heykel her yönden izlenebilir ise tam oyma heykel sıfatını alır. 

 

2.1.1. Oval Modelaj Özellikleri 
 

Oval şekillendirme özelliklerinden biri ise model ve uygulamanın aynı anda aynı 

seviyede, anı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. Model ve 

çalışmanızın aynı şekilde durması daha kaliteli bir işin yapılması anlamındadır. Modeli ve 

kendi çalışmanızı eşit aralıklarla döndürülerek her yönden izleme ve çalışma imkânı 

verecektir. 

 

Oval şekillendirmenin bir başka özelliği ise iki elinizin aynı anda çalışır olması ve bu 

şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır. Bir eliniz ne yapıyorsa diğer elinizle de 

aynı şekillendirmeyi yapmanız simetri hislerinizi güçlendirecektir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Oval modelaj ortamı 

2.1.2. Modelaj Araç Gereci Kullanma 
 

Heykelci turnetleri döner tablası bulunan şekillendirme sehpalarıdır. Çalışmayı veya 

modeli döndürerek heykelin her tarafının şekillendirmesini sağlayan temel heykelci 

gerecidir. Ayak açılarının ayarlı olanları, ahşap veya metal ama hepsinin tablalarının döner 

olmaları şarttır. Küçük çalışmalar için masa üstü turnetleri de bulunur (Resim 2.1). 

 

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. 

 

2.2. Kafa İskeletine Kili Tutundurma 
 

İskeletin üzerine kil aralık bırakmadan tutundurulur. Boşluklar kaldığı zaman kilin 

ağırlığından iskeletten kitle kopmaları olabilir. Kopmaları ve çökmeleri önlemek için kil sıkı 

şekilde birbiriyle ve iskelete tutundurularak yapıştırılır. İskeletin demir çubuğunun dip 

kısmından başlanarak kil yığması yapılmalıdır. Yukarıdan başlanırsa demir çubuk boş 

kaldığı zaman kitlelerin aşağı doğru çökmesi gerçekleşebilir. 

 

2.3. Temel Formu Yapma 
 

Seçilen modelin temel formu tespit edilerek kafanın şekli verilir. Modelin kafa ve 

boyun hareketinin yönleri incelenir. Simetrik çizgisini çizerek boyun ve yüz bölümlerin yönü 
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belirlenir. Örnek modelin şeklini temel geometrik formlara benzetmek ve simetrik çizgisinin 

yönünü belirlemek form şekillendirmelerin temel kurallarıdır.  

 

2.4. Ölçü Alma ve Modele Çizimi 
 

Klasik kafa ölçüleri, temel formun üzerine çiziler ve oranlar belirlenir. Bu oranlara bir 

önceki faaliyetteki “kafa alt yapı ve yüzün temel oranları” resminden bakabilirsiniz. Klasik 

veya antik kafa modeli örneklerinde bu oranlar aynıdır. 

 

Ölçü aletleri kullanılarak modelden ölçüler alınır. Bunlar modelin yüz genişliği ve 

yüksekliği, detayların yüze oranları, profilden ve anfastan olmak üzere alınır. Model 

döndükçe de her yönden ölçü alınarak şekillendirmeye aktarılır. 

 

2.5. Modelin Düzlemlerini Şekillendirme 
 

Kafa yapısı bir dikdörtgen forma benzemekte ve temel geometrik formunu 

oluşturmaktadır. Bu geometrik formun içine oval bir form olan kafayı yerleştirilir ve modelin 

düzlemlerin belirlenir. Dikdörtgen formun köşelerinden alınması kafanın ovalleştirilmesi 

işidir. Bu şekilde elde edilen formun kafa yapısının temel düzlemlerine en yakın form olarak 

elde edilir. Bir sekizgen form ortaya çıkar ve bu formu şekillendirmede temel kafa formu 

olarak kullanılır. Sekizgen formun duvarları kafanın temel düzlemlerini oluşturur.  

 

2.6. Kafa Detayları Modelajı 
 

Temel kafa formun üzerine çizilen klasik ölçüler doğrultusunda kafa modelin detayları 

şekillendirilir. Örnek modeli de takip ederek üç boyutlu şekillendirme yapılır. 

 

2.6.1. Detayların Ölçüsünü Alma 
 

Ölçü aletleriyle örnek modelden göz, burun, kulak, alın, ağız-çene gibi detayların 

ölçüleri alınarak temel formun üzerine tekrar çizilir. Bu çizimler daha ayrıntılı olmalıdır.  

 

2.6.2. Detayları Şekillendirme 
 

Detayların şekillendirmesinde en önemli husus çift olanların simetrisi ve eşitlikleridir. 

Simetrik çizgisinden eşit uzaklıkta olma durumda olanların şekillendirmesi aynı ölçülerde ve 

simetriyi bozmadan yapılmalıdır. İki elle çalışma özelliği de unutulmamalıdır. 

 

2.7. Doku Modelaj 
 

Kafa modelinde bulunan saç, deri gibi detaylar doku farkı gösterir. Modeli takip 

ederek şekillendirmeye doku farklılıkları yansıtılmalıdır. Farklı yüzeylerin dokuları doku 

baskısı tekniğinden faydalanılarak yapılabilir. Kil parçalarının kaba bir şekilde bırakılması 

veya parmakların izlerinden de farklı dokular elde edilebilir. Saç dokusunu ise modelaj 
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kalemlerinin tırtıklı uçlarıyla elde edilebilir. Doku yapılırken derin yerlerin daha dokulu 

yüksek yerlerin ise az dokulu olması kabarıklık ve derinlik hissini verecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda antik kafa oval modelaj yapmış olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Kafa iskeleti 

 Turnet 

 Örnek antik veya klasik model 

 Heykel atölyesi ortamı 

 

1. Antik veya klasik örnek model seçiniz. 

 

 Örnek modellerden konuya uygun olanı seçerek model sehpasına 

yerleştiriniz. 

 Modelin dönme zamanını ve başlama noktasını tespit ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Modelden çalışma ortamını hazırlayınız. 

 

 Model üzerinde bulunan turneti ortaya yerleştiriniz. 

 Çevresine daire şeklinde diğer çalışma turnetleri diziniz. Bu diziliş size 

modeli sürekli görme imkânı sağlayacaktır. 

 

3. İskeletin üzerine kili tutturunuz. 

 

 Aşağıdan başlamak üzere kili sıkı biçimde iskelete tutturunuz. 
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4. Kafanın temel şeklini veriniz. 

 

 Modelin temel formunu kil ekleme yöntemiyle şekillendirin. 

 Kafa ve boyun olmak üzere temel formların yönlerini şekillendirin. 

    

5. Oranlama yapınız. 

 

 Kafa ve boyun temel şekillerin birbiriyle oranlarını belirleyiniz. 

 Formun genişlik yükseklik ve derinlik ölçülerini modelden alarak 

çalışmanıza aktarınız. 

 

6. Örnekten ölçü alınız. 

 

 Çeşitli ölçme araçlarıyla örnekten ölçüler alınız. 

 Bu ölçüleri yaptığınız çalışmayla karşılaştırınız. 

 

7. Ölçüleri modele çiziniz. 

 

 Aldığınız ölçüleri ve daha önce incelediğiniz klasik oranları 

karşılaştırınız. 

 Özellikle yüz kısmında yoğun olarak bulunan detayların birbiriyle 

oranlarını temel kafa formun üzerine dikkatli çiziniz. 

 Simetrik çizgisinden yararlanarak detayların eşitliğini sağlayınız. 



 

 23 

    

8. Kafa detayları modelajı yapınız. 

 

 Çizilen ölçüler ve oranlar doğrultusunda kafanın detay modelajını 

yapınız. 

 Göz, ağız-burun, çene, kulak saçlar ve boyun detaylarını simetriye dikkat 

ederek şekillendiriniz. 

 

9. Şekillendirmeye plastikiyet kazandırınız. 

 

 Öğrenme faaliyetinde vurgulanan kafa modelinin düzlemlerini göz 

önünde bulundurarak plastikiyet kazandırabilirsiniz. 

 

10. Doku modelajını yapınız. 
 

 Açıklamalarda vurgulanan doku çeşitlerini kullanabilirsiniz. 

 Derin yerlerde daha belirgin olmak üzere dokular yaparak plastik 

görüntüyü arttırabilirsiniz. 

 Çalışmayı tamamlayarak çalışma ortamınızı toparlayın ve 

değerlendirmek için hazırlanınız. 

 

Öneriler 

 

 Antik olmayıp klasik sıfatını almış olan farklı dönemlerin kafa 

örneklerinden de yararlanabilirsiniz. 

 Elinizde model olmayıp çeşitli duruşlardan çekilmiş fotoğraflardan 

modeli şekillendirebilirsiniz. 
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 25 

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 turneti ve çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Kili iskeletin üzerine sıkı tutundurdunuz mu?   

3. Kilden kafanın temel şeklini yaptınız mı?   

4. Örnekten ölçü aldınız mı ve ölçüleri modele çizdiniz mi?   

5. Kafa detayları modelajı ve doku yaptınız 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. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. 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 yapıtıdır. 

 

2. (   )İskeletsiz kafa modelajı 50 cm’den büyük çalışmalarda yapılır. 

 

3. (   )İskeletin üzerine kil aralıklarla boşluk bırakılarak tutundurulur. 

 

4. (   )Örnek model ve çalışma turnetin seviyelerinin farklı olması şarttır. 

 

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

bu şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır.  

 

6. (   )Kafa modelajı turnetin dönmesiyle her yönden şekillendirilir. 

 

7. (   )Örnek modelden ölçü aletleriyle ölçü alınır. 

 

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

seviyede, anı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. 

 

9. (   )Kafa formunun düzlemlerin belirlenmesi modelaj işlemlerinde önemli değildir. 

 

10. (   )Kafa modelinde bulunan saç, deri gibi detaylar doku farkı göstermez. 

 

 

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; kafa detayları analizi yaparak, göz modelajı doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde Sanat kitaplarından antik ve klasik kafa 

detayları kavramları araştırabilirsiniz. 

 Antik ve Klasik kafa detayları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 

3. GÖZ DETAYI MODELİ 
 

3.1. Anatomik Analiz 
 

Resim veya desen yapılırken gerekli olan plastik anatomi veya sanatsal anatomi de 

denilen anatomik analize heykel uygulamalarında da ihtiyaç vardır. Resimde bir yönden 

inceleme yapılırken heykelde üç boyutlu inceleme yapılır. Bir detayı önden, yanlardan ve 

üstten, arkadan ve alttan incelemeniz şarttır. Bu sebepten dolayı üç boyutlu şekillendirmeler 

zordur ve daha fazla dikkat istemektedir. 

 

Göz detayının anatomik analizi gözün temel şekli, göz çukuru, göz pınarı, alt ve üst 

göz kapağı, kaşların analizinden oluşur. Birbiriyle orantıları ve göz modelinin özellikleri 

incelenir. 

 

3.2. Ölçü Alma Teknikleri 
 

Göz modelinin ölçülerinde bir modelaj yapılırken çeşitli ölçü aletleri kullanılır. Bunlar 

cetvel, ölçü pergeli olabilir. Modelin yüksekliği, eni ve boyu ölçülür ve çalışmaya aktarılır. 

Ölçüler tam olarak çalışmaya aktarılır. 

 

3.3. Şekillendirme 
 

Ölçü alma tekniği kullanılarak göz modeli şekillendirmesi yapılır. Tabanın temel 

şeklini verdikten sonra göz çizilir. Her yönden şekillendirme yapılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda göz detayı oval modelajını yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Örnek göz modeli 

 Atölye ortamı 

 Masa üstü rölyef ve turnet sehpası 

 

1. Örnek göz modelini düzenleyin ve anatomik analizini yapınız. 

 

 Modeli rahat görebilecek şekilde karşınıza düzenleyin. Dik durmasına 

özen gösteriniz. 

 Gözün yapısını inceleyiniz. 

 

2. Kilden plaka yapınız. 

 

 Kili kıvama getirin ve diğer çalışma gereçleri kullanıma hazırlayınız. 

 Ölçüler doğrultusunda kilden plaka yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Örnekten ölçü alınız. 

 

 Örnek modelden cetvelle ölçü alınız ve kilden plakaya ölçüleri çiziniz. 

 En ve boy ölçüleri belirleyerek kilden plakaya çiziniz. 

 Fazla olan plakayı kesiniz veya eksik olan kili tamamlayınız. 
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4. Oranlama yapınız. 

 

 En ve boy ölçülerini kilden plakaya aktarınız. 

 Yükseklik ölçüsünü alın ve kilden plakayı ölçüye getiriniz. 

 

 

5. Gözün temel şeklini plakaya çiziniz. 

 

 Modelaj kaleminin sivri tarafını kullanarak çizimi gerçekleştirebilirsiniz. 

 Detayların da ölçülerini alarak çizimini yaparsanız tam olarak modelin 

şeklini vermiş olursunuz. 
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6. Şekillendirme yapınız. 

 

 Kabartı yüksekliğini yanlardan örnek modelle karşılaştırarak 

şekillendirme yapınız. 

 Ekleme veya azaltma yöntemini kullanabilirsiniz. 

 Üst ve alt kapak kalınlıklarını yapınız. 
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7. Plastik formu tamamlayınız. 

 

 Kaş dokusu, derin detayların dokusu var ise yapınız. 

 Göz bebeği ve et kalınlıklarının belirgin şekilde modelajını yapınız. 

 

 

Öneriler: 

 

 On saatlik bir çalışma süresiyle göz modeli uygulaması yapılabilir.  
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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 model analizi yaptınız ve örnekten ölçüleri aldınız mı? 
  

2. Ölçüler doğrultusunda göz modeli şekillendirmesi yaptınız mı? 
  

3. Göz modelinin 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, göz içyapısının incelenmesi demektir. 

 

2. (   )Sanatsal ve plastik anatomi figürün dış formunun anatomisidir. 

 

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

 

4. (   )Resimde bir yönden inceleme yapılırken heykelde üç boyutlu inceleme yapılır. 

 

5. (   )Göz detayının anatomik analizi gözün temel şekli, göz çukuru, göz pınarı, alt ve 

üst göz kapağı, kaşların 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 doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; kafa detayları analizi yaparak kulak modelajı doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik ve klasik kafa ve 

detayları kavramları araştırabilirsiniz. 

 Antik ve klasik kafa ve detayları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 

4. KULAK DETAYI MODELİ 
 

4.1. Anatomik Analiz 
 

Kulak detayının anatomik analizi kulağın temel heliks şekli, kulak sayvan çukuru, 

anteliks, kulak memesi ve kıkırdaktan oluşan dış kulak analizinden oluşur. Birbiriyle 

orantıları ve kulak modelin özellikleri incelenir. Formların şekil özellikleri analiz edilir. 

 

4.2. Ölçü Alma Teknikleri 
 

Kulak modelin ölçülerinde modelaj yapılırken çeşitli ölçü aletleri kullanılır. Bunlar 

cetvel, ölçü pergeli olabilirler. Modelin yüksekliği, eni ve boyu ölçülür ve çalışmaya 

aktarılır. Ölçüler tam olarak çalışmaya aktarılır. 

 

4.3. Şekillendirme 
 

Ölçü alma tekniğini kullanarak kulak modeli şekillendirmesi yapılır. Tabanın temel 

şeklini verdikten sonra kulağın temel formu çizilir. Her yönden şekillendirme yapılır. Heliks, 

antelik ve kulakmemesi formlarının kıvrımları kalınlıkları plastik olarak işlenir. Kulak detayı 

kafanın en plastik formlarından biridir. Plastikiyeti vermek bir plastik duygu ölçeğidir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda kulak detayı oval modelajını yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Örnek kulak modeli 

 Atölye ortamı 

 

1. Kilden plaka yapınız. 

 

 Örnek modeli düzenleyerek çalışma gereçlerini ve ortamınızı hazırlayın. 

 Kulak örneğinin analizini yapınız ölçülerini alınız. 

 Ölçüler doğrultusunda kilden plaka yapınız. 

 

2. Kulağın temel şeklini veriniz. 

 

 Örnek modelden alınan ölçüleri plakaya çiziniz. 

 Kulağın temel formunu yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Oranlama yapınız. 

 

 Örnek formun detaylarını takip ederek şekillendirme yapınız. 

 

4. Kulak detaylarının modelajını yapınız. 

 

 Kulağın et kalınlığı ve düzlemlerini modelaj kalemlerini kullanarak 

şekillendirin. 

 Yanlardan formu izleyerek de şekillendirme yaparsanız üç boyutluluğu 

daha iyi yapabilirsiniz. 
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5. Örnek model ve şekillendirmenizin ölçülerini karşılaştırınız. 

 

 Örnek modeli yaptığınız şekillendirmeyi yan yana koyarak ölçülerini ve 

formunu karşılaştırınız. 
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6. Doku yapınız ve tamamlayınız. 

 

 Örnek modelde doku var ise yapınız. 

 Düzlemleri ve form bitişlerini dikkatli yapınız. 
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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 kulak model analizi yaptınız ve örnekten ölçüleri aldınız 

mı? 
  

2. Ölçüler doğrultusunda kulak modeli şekillendirmesi yaptınız mı?   

3. Kulak modelin detay şekillendirmesini yaptınız mı?   

4. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

5. Araç gereci 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 kulak içyapısının incelenmesi demektir. 

2. Kulak detayının anatomik analizi kulağın temel heliks şekli, kulak sayvan çukuru, 

anteliks, kulak memesi, kıkırdaktan oluşan dış kulak analizinden oluşur. 

3. Cetvel ve pergelle örnek modelden ölçü alınabilir. 

4. Kulak, kaşlar ve burun bitimi aralığının ölçüsünde değildir. 

5. Kulak kafa yapısının en plastik detayıdır. 

 

 

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–5 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; kafa detayları analizi yaparak ağız ve burun modelajını doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından antik ve klasik kafa ve 

detayları kavramlarını araştırabilirsiniz. 

 Antik ve klasik kafa ve detayları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 

5. AĞIZ-BURUN DETAYI MODELİ 
 

5.1. Anatomik Analiz 
 

Ağız ve burun detayının anatomik analizi çene ile birlikte burun yapısı, burun 

kanatları, ağzın ve çenenin bağlantısı, dudakların yapısal analizinden oluşur. Birbiriyle 

orantıları ve modelin özellikleri incelenir. Formların şekil özellikleri analiz edilir. 

 

5.2. Ölçü Alma Teknikleri 
 

Ağız-burun modelin ölçülerinde modelaj yapılırken çeşitli ölçü aletleri kullanılır. 

Bunlar cetvel, ölçü pergeli olabilir. Modelin yüksekliği, eni ve boyu ölçülür ve çalışmaya 

aktarılır. Ölçüler tam olarak çalışmaya aktarılır. 

 

5.3. Şekillendirme 
 

Ölçü alma tekniğini kullanılarak ağız ve burun modeli şekillendirmesi yapılır. Tabanın 

temel şeklini verdikten sonra detayın temel formu çizilir. Her yönden şekillendirme yapılır. 

Çene, ağız ve burun formlarının ayrı ayrı kendi özellikleri plastik olarak işlenir. Düzlemlere 

özen gösterilir ve üç boyutluluk verilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda ağız-burun detayının oval modelajını yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak araç gereç: 

 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 Örnek ağız ve burun modeli 

 Atölye ortamı 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereci temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınızız. 

 

1. Kilden plaka yapınız. 

 

 Örnek modelin temel ölçülerine bağlı olarak kilden plaka yapınız. 

 

2. Ağız ve burun detayının oranlarını çiziniz. 

 

 Oranları analiz sonucu elde ettiğiniz verilerden yararlanınız. 

 Klasik veya antik oranları doğrultusunda bu işlemi yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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3. Detayın kabartı seviyelerini yapınız. 

 

 Kabartı seviyelerini gruplaştırınız. 

 Kil ekleyerek seviyeleri şekillendiriniz. 
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4. Oranlara göre şekillendirme yapınız. 

 

 Ağız detayının üç boyutunu şekillendiriniz. 

 Burun detayının ön ve yan düzlemlerini ve burun kanatlarını 

şekillendiriniz. 

 

5. Ağız ve burun detayının düzlemlerini yapınız. 

 

 Ön ve yan düzlemleri spatula yardımıyla şekillendiriniz. 
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6. Profilden şekillendirme yapınız. 
 

 Örnek modelin yandan şeklini takip ederek şekillendirme yapınız. 

 

7. Fazla olan killeri alınız. 

 

 Fazla killeri spatula ile keserek alınız. 
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8. Ağız ve burun detay modelajını yapınız. 

 

9. Plastik formu her yönden şekillendiriniz. 

 

10. Doku yapınız ve tamamlayınız. 

 

 Düzlemleri yok etmeden düzleme yapınız. 

 Çevre düzenleyiniz ve kullandığınız gereçleri toplayınız. 
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Öneriler: 

 

 Bu uygulama kısa süreli (on saatlik ) olarak yapılabilir. 
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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 model analizi yaptınız mı ve örnekten ölçüleri aldınız mı?   

2. Ölçüler doğrultusunda ağız-burun modeli şekillendirmesi yaptınız 

mı? 
  

3. Ağız ve burun modelinin detay şekillendirmesini yaptınız mı?   

4. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

5. Araç gereci 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, ağız ve burun yapısının incelenmesi demektir. 

 

2. Burun-ağız plastik yapısında dokuz düzlem bulunur. 

 

3. Cetvel ve pergelle örnek modelden ölçü alınabilir. 

 

4. Burun ölçüsü klasik kafa oranlarında bir kulak ölçüsündedir. 

 

5. Ağız ve burun detayı yüz bölümünün en karakteristik detayı 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 
 

Antik kafa modeli araştırması 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 çiziniz 

ve dosyanıza yapıştırınız.  

 

2.  İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazın. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

3. Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazın. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Antik kafa modeli modelajı 

 

4.  Antik kafa modelaj uygulamasını resmi dosyanızın işlem yaprağına çiziniz. 

 

 Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.  

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çiziniz 

ve 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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Göz detayı modeli 

 

Kulak detayı modeli 
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Ağız ve burun detayı modeli 

 

7. Kafa detaylarının resimlerini dosyanızın işlem yaprağına yapıştırınız. 

 

 Bu resimleri fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. 

 Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz. 

 

8. İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

9. Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 



 

 55 

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 kafa modeli analizi yaptınız mı?   

2. Modelden çalışma ortamını hazırladınız mı?   

3. Modelin temel oranlarını yaptınız ve formunu şekillendirdiniz 

mi? 
  

4. Kafa modeli detaylarını şekillendirdiniz mi?   

5. Modelin anatomik yapısına uydunuz mu?   

6. Kafa detaylarını 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. (   )Antik modeller Eski Yunan ve Roma dönemini kapsar. 

 

2. (   )Eski Yunan heykeltıraşları daima ideal tip yaratmaya çalışmışlar ve o şahsı 

ilahîleştirmişlerdir. 

 

3. (   )Turnet ve modelaj kalemleri oval şekillendirmelerin temel gereçlerinden değildir. 

 

4. (   )Sanat anatomisi ise yalnız vücudun hareketiyle ve dış görüntüsüyle ilgilenir. 

Hareketi veren kaslar incelemeye tutulur. 

5. (   )Kurukafa, kafa modellerinin altyapısı değildir. 

 

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

tümüyle gelişmiş olan heykelcilik yapıtıdır. 

 

7. (   )İskeletsiz kafa modelajı 50 cm’den büyük çalışmalarda yapılır. 

 

8. (   )İskeletin üzerine kil aralıklarla boşluk bırakılarak tutundurulur. 

 

9. (   )Örnek model ve çalışma turnetin seviyeleri farklı olmalıdır. 

 

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

bu şekilde simetrik formlarda kolaylık sağlanmasıdır.  

 

11. (   )Kafa modelajı turnetin dönmesiyle her yönden şekillendirilir. 

 

12. (   )Örnek modelden ölçü aletleriyle ölçü alınır. 

 

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

seviyede, anı şekilde durması ve aynı tarafında şekillendirme yapılmasıdır. 

 

14. (   )Kafa formunun düzlemlerinin belirlenmesi modelaj işlemlerinde önemli değildir. 

 

15. (   )Kafa modelinde bulunan saç, deri gibi detaylar doku farkı göstermez. 

 

16. (   )Anatomik analiz göz iç yapısının incelenmesi demektir. 

 

17. (   )Sanatsal ve plastik anatomi figürün dış formunun anatomisidir. 

 

18. (   )Cetvel ve pergelle örnek modelden ölçü alınabilir. 

 

19. (   )Resimde bir yönden inceleme yapılırken heykelde üç boyutlu inceleme yapılır. 
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20. (   )Göz detayının anatomik analizi gözün temel şekli, göz çukuru, göz pınarı, alt ve 

üst göz kapağı, kaşların analizinden oluşmaz. 

 

21. (   )Anatomik analiz kulak içyapısının incelenmesi demektir. 

 

22. (   )Kulak detayının anatomik analizi kulağın temel heliks şekli, kulak sayvan çukuru, 

anteliks, kulakmemesi, kıkırdaktan oluşan dış kulak analizinden oluşur. 

 

23. (   )Cetvel ve pergelle örnek modelden ölçü alınabilir. 

 

24. (   )Kulak, kaşlar ve burun bitimi aralığının ölçüsünde değildir. 

 

25. (   )Kulak kafa yapısının en plastik detayıdır. 

 

26. (   )Anatomik analiz ağız ve burun yapısının incelenmesi demektir. 

 

27. (   )Burun ve ağız plastik yapısında dokuz düzlem bulunur. 

 

28. (   )Cetvel ve pergelle örnek modelden ölçü alınabilir. 

 

29. (   )Burun ölçüsü klasik kafa oranlarında bir kulak ölçüsündedir. 

 

30. (   )Ağız ve burun detayı yüz bölümünün en karakteristik detayı 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 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Doğru 

24 Yanlış 

25 Doğru 

26 Doğru 

27 Yanlış 

28 Doğru 

29 Doğru 

30 Yanlış 
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