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AÇIKLAMALAR 

 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Pano 

MODÜLÜN TANIMI Uygulama mekânını ölçülendirerek, standartlarına göre 

pano kompozisyonu tasarlama ve modelaj yapma ile ilgili 

bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Pano tasarımı ve modelaj yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında pano uygulama mekânı 

ölçülendirerek, standartlarına göre pano kompozisyonu 

tasarlama ve modelaj yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. Uygulama mekânının ölçülerini alarak, kroki ve mekân 

yapım resmi yapabilecektir. 

2. Üç boyutlu formları analiz ederek, kompozisyon 

yapım resmi yapabilecektir. 

3. Yapım resmini okuyup, Ģablon resim yapabilecektir. 

4. Kilden plaka yaparak, pano kompozisyonun 

modelajını yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Malzeme laboratuarı, atölye, kütüphane, Internet, 

iĢletme, vb. 

Donanım: Metre, kâğıtlar, kalem, teknik çizim gereçleri 

Ģamot kil ve gereçleri, modelaj kalemleri ve diğer gereçler, 

bilgisayar, çeĢitli ölçme ve kontrol aletleri, tasarım atölye 

birimleri vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan öğrenme faaliyetinden sonra, 

verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda teorik ve pratik 

performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Üç boyutlu plastik Ģekillendirme bilgisine sahip olan kiĢi, çağdaĢ sanat görüĢü 

kazanmıĢ demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu Ģekillendirme, üç boyutlu formlar, kil ile 

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

yönden etkilemektedir. Heykel Sanatı dersi modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir 

öğrenci yaĢamında üç boyutlu formlara ve Ģekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde 

farklı bir yerde olacaktır.  

 

Rölyef ve oval modelaj- Ģekillendirme belirli kurallara dayalı ve çeĢitli modelaj 

aletleri, araç gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen 

Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra, çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar, 

uygulamalar daha anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu Ģekillendirme tasarımları, taslak çizimlerini 

kaliteli biçimde yapmak daha sonraki Ģekillendirme –modelaj iĢlerinde size yol gösterecektir. 

Yapmak istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeĢitli resim teknikleriyle çizmek yararınıza 

olacaktır. Taslak yapım resmi okuyarak ve Ģekillendirme iĢlem sırasını takip ederek doğru 

Ģekillendirme ile kaliteli bir iĢ yapmıĢ olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde heykel sanatının rölyef ve oval Ģekillendirme kavramlarını, 

rölyef ve oval heykel çeĢitleri tasarımlarını, Ģablon desenler ve kil ile modelaj 

uygulamalarını ele alacağız. Doğada bulunan objeleri inceleyerek doku, rölyef ve oval 

Ģekillendirme yapabileceksiniz. Modülü baĢarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel 

Ģekillendirme olanaklarını öğrenip sanat alanının çeĢitli dallarında bu bilgi ve becerileri 

kullanabileceksiniz. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı tasarım ve uygulama 

atölyesi ortamı sağlandığında, uygulama mekânının ölçülerini alarak, kroki ve mekân yapım 

resmi çizerek pano tasarımı doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 
 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından doku, negatif ve 

pozitif,monumental pano kavramlarını araĢtırabilirsiniz. 

 Doğal ve yapay dokularla ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. 3D PANO TASARIMI 
 

Ġç mekân (interior) ve dıĢ mekân (exterior) için özgün ve dekoratif amaçlı 3D pano, 

rölyef veya kompozisyon uygulamaları yapılır. Sanat tarihinde Mısır, Antik Yunan, 

Rönesans ve ÇağdaĢ Sanatta çeĢitli malzemelerden yapılmıĢ sanat örnekleri görülür. 

 

ÇağdaĢ Türk Sanatında, heykelde Zühtü Müritoğlu, Ġlhan Koman (Anıtkabir’deki 

heykeller) ve seramikte Füreyya Koral, Atilla Galatalı (Resim 1.1.) gibi sanatçılar değerli 

eserler bırakmıĢlardır. Sanatçılar, seramik panolarda, özgün çalıĢmalarını teknik ve form 

arayıĢlarını çağdaĢ buluĢlarla süslerler. Heykel ve mimarlık sanatında paralel geleneksel 

bezemelerden, arkaik örneklerden yola çıkarak kendi tarzlarını geliĢtirmiĢlerdir. Örneğin 

seramikte  antik, endüstriyel  ve özgün form yorumları günümüzde yapılmaktadır. Teknik 

malzeme açısından iĢlevsellik, yüzeysel dokular ve sır saydamlığını monumental 

çalıĢmalarda kullanmaktadırlar. 

 

Resim 1.1: 3D seramik pano (Atilla Galatalı)   

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
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Mimari yapının iç ve dıĢ mekânı kendine özgü  düzenleme, dekorasyon veya estetik 

tasarım gerektirmektedir. Ġki mekân arasında 3D duvar panolarında teknik ve estetik farklılık 

gözlemlenmektedir. 

 

Ġç mekânın hacmi, malzeme, aydınlatma, süs elemanları fonksiyonel ve estetik 

özerklik içinde tasarlanır. Mekânların fonksiyonlarına göre estetik düzenlemenin konusu ve 

problematiği belirlenir. Stilistik ve teknik çözümü sanatta hakim olan stilistik ve kiĢisel 

konsepte bağlıdır. Ġç mekânın dıĢ etkenlerden korunur olması daha fazla teknik çözümlere 

olanak tanımaktadır. TaĢ, metal tekniklerin yanı sıra duvar resmi, fresko, seramik panolar da 

yapılmaktadır (Resim 1.2.). 

 

Resim 1. 2: Ġç mekân rölyef panosu 

DıĢ mekânda, angajmanabağlı konu problematiği ve plastik yorum hâkimdir. Teknik 

açıdan da daha kalıcı malzemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. DıĢ duvarlarda mozaik, 

sgrafitto, 3D taĢ (Resim 1.3.), metal, seramik panolar kullanılmaktadır. ÇağdaĢ estetik 

doğrultusunda panolar, konuları yanı sıra temelinde figüratif ve soyut kompozisyonlara 

sahiptirler.  
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Resim 1.3: DıĢ mekân rölyef panosu 

Monumental düzenlemeler cephe panoları dıĢında plastik rölyefleri de içermektedir. 

Mimarinin ve peyzajın içinde soyut plastik formlar özgün ya da tamamlayıcı estetik rol 

üstlenmektedir. 3D plastikler insanın tarih boyu yaratma gücünü, evrenle, çevreyle ve 

doğayla bağlantısını ifade etmektedir. Sanatın misyonu çevremizde üstlendiği vazifeyi 

gösterir. Bir eser tüm çevresel, toplumsal ve evrensel problemlere katılımı, tekil görüĢ ve 

tepkilerle iliĢkilidir. Monümental örneklerde doğal, evrensel, dini ve felsefi estetik boyutlar 

bulunmaktadır. Bu gün de çağımızda eskiden olduğu gibi (Stounhecte, Mısır piramitleri ve 

obeliskleri) astrolojik, geometrik bilgilerin ve teknik birikimin ifadesidir. Monümental sanat 

mühendislik geliĢmeleri ve teknolojiyi kullanarak daha etkili ve kalıcı olmaktadır. 

 

Kompozisyonun öğeleri içinde figüratif veya soyut formlar yer alabilir. Bunlar da 

figüratif veya soyut panolar olarak adlandırılır (Resim 1.4.). 
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Resim 1.4: Soyut pano uygulaması için renkli seramik pano taslağı 

Mimari sistemin içinde eserin estetik etkisi formun plastikiyeti dıĢında mekânın 

hacmine, yerine, düzenine ve aydınlatma gibi unsurlara bağlıdır. Bir pano mimari yapıya 

bağlı veya bağımsız olabilir. Özgün bir pano bağımsız, dekoratif pano ise mimariye bağlıdır. 

Dekoratif pano mimariyle uyumlu, tamamlayıcı rol üstlenen sanat formudur. Mekânla bir 

bütün içinde panonun konusu, boyu, kabarıklığı, tekniği ve renkleri belirlenir. Konumuz olan 

özgün pano ise, mimariden ayrı estetik ağırlığasahip sanat formudur. Mekân 

düzenlemelerinde özgün nitelikli çalıĢmalar için genelde bina giriĢleri kullanılır. Uygulama 

örneklerini okul, hastane, belediye ve özel kurumlarda görülür.  

 

Resim 1.5: Mekâna göre çözüm 
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Farklı mekânlar farklı yaklaĢım ve çözümler gerektirir (Resim 1.5.). Örneğin özel 

mekânın özerkliği ve kamu mekânın konsepti arasında farklar gösterir. Bu tür uygulamalarda 

sanatsal boyutun yanı sıra kültürel, sosyal ve politik esaslar göz önünde bulundurulur. 

Geleneğimize ve millî ruhumuza hitap eden estetik önem kazanır. Birinde kiĢiye özgün bir 

ortam, diğerinde toplumsal niteliği olan konu ve formdur. Bunların dıĢında konu, içerik ve 

teknik farklılıklar da görülmektedir. 

 

Form ve mekân bilgileri üzerine proje incelemeleri, örnek gözlemleri, analizleri ve 

uygulamalı denemelerle sanatçı kiĢiliği geliĢtirilir. Profesyonel mekânlar yaratmak için 

yetenek, tecrübe ve birikim önemlidir.. 

 

1.1. Uygulama Mekânının Ġncelenmesi  
 

Ġç ve dıĢ mekân için pano tasarımları gerçek veriler ve ölçüler doğrultusunda yapılır. 

Bu amaçla önceden belirlenen yerin planı incelenir ve duvarın rölövesi çıkartılır (Resin 1.6.). 

 

Resim 1.6: Ölçekli iç mekân krokisi 

1.1.1. Ölçü Alma 
 

Mekân konumu ve içinde istenilen panonun krokisi çizilir. Duvarın eni, yüksekliği ve 

diğer veriler Ģerit metre ile dikkatli bir Ģekilde ölçülür. Bu veriler kroki çizimine yazılır. 

 

1.1.2. Ölçüleri Krokilere Yazma  
 

Tüm ölçü verileri teknik resim dili ve karakteriyle kroki üzerine iĢaretlenir. Bu kroki 

ve mekân planı üzerine, hesaplamalar ile ölçekli yapım resmi hazırlanır. 

 

1.2. Yapım Resmi Okuma 
 

1.2.1. Ölçüleri Yorumlama 
 

Yapım resmi ve taslak üzerinde gerçek ölçülerin ölçekli bir Ģekilde iĢaretlenmesine  

kroki denilir. Bu ölçeksel ve orantısal formata göre kompozisyon tasarlanır ve uygulanır. 

Tasarım, ölçekli kroki ve eskizlerle baĢlar ve yapım taslağı ile sonuçlanır. 
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1.2.2. Ġstenilen Uygulama Konusu Hakkında Bilgi Alma 
 

Her bir kompozisyonun konusu ile ilgili bilgi araĢtırması yapılır. Bu konu araĢtırması 

hayal gücünü tetikleyen niteliktedir ve kompozisyonun oluĢturulmasında önem taĢımaktadır. 

 

Uygulamaya baĢlamadan önce konuyla ilgili problemleri kavramak için örnekler 

gözlemlenir. Seçilen mekân etüt edilir. Konuyla ilgili araĢtırmalar yapılır. Kompozisyon 

araĢtırmaları ve belirlemesi yapılır (Resim 1.7.). 

 

 

Resim 1.7: Pano ile ilgili konu araĢtırmaları 

1.3. Konu ve Kompozisyon  
 

1.3.1. Kompozisyon AraĢtırmaları 
 

Kompozisyon araĢtırmaları bilgi ve belge üzerine ilk önce kroki, eskizler ile yapılır 

(Resim 1.8.). 

 

Resim 1.8: Krokiler ile kompozisyon araĢtırmaları  
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Kompozisyon eskizlerinde ilk önce temel form belirlenir. Bu mekânın yönlendirdiği 

bir form da olabilir. Mekânda bulunan baĢka objelerin varlığından dolayı bir uyum yapılması 

da istenilebilir. Temel formu belirleyerek detayların araĢtırmalarına geçilir (Resim 1.9.). 

 

 

  
Resim 1.9: Eskizlerle kompozisyon araĢtırmaları ve notlar 

1.3.2. Konu ve Form Birliği 
 

Bir kompozisyon konu ve form birliği üzerine kurulur. Yani kompozisyonda 

kullanılan simgeler ya da öğeler konuyla ilgilidirler. Öğeler bütünün içinde enformasyon 

taĢıyıcısıdırlar ve onları öz bir biçimde kompozisyonda kullanılabilir. Tabi öğelerin natürel, 

gerçekçi ve stilistik  tanımlı olmaları önemlidir. 

 

Konu enine ve boyuna analiz edilir, yorumlanır ve uygulama tekniği belirlenir. Belirli 

veriler üzerine kroki ve eskizlerle ölçekli ebatlarda kompozisyon araĢtırmaları yapılır. Tabi 

bu araĢtırma neticesinde kompozisyon belirlenir. Ortama en uygun ve konuyu en iyi Ģekilde 

ifade eden kompozisyonun seçilerek uygulamasına geçilir. Taslak üzerine gerçek 

uygulamaya geçilir. Ġlk olarak çalıĢma deseni ve devamında da Ģablon hazırlanır. 

Kompozisyon Ģamottan hazırlanan plaka üzerine aktarılır. Genel olarak  plan ve 

elemanlardan yola çıkarak Ģekillendirmeye baĢlanır. Genellemeden sonra detaylara geçilir. 

Sonunda plastikiyeti tamamlayıcı unsur olarak dokusal (tekstürel ) iĢlemlerle de çalıĢma 

sonuçlandırılır. Tabi tüm bu yüzeysel iĢlemler tekniğe ve konuya göre değiĢebilir ve esasında 

bir tutum (maniyer ) meselesidir. Oksitleme veya sırlama bu dokuya ayrı plastik etki verir. 

 

1.4. Taslak Pano Kompozisyonu 
 

1.4.1. Kompozisyonun Çizimi 
 

Taslak pano yapım resmi ölçekli format içinde yapılır. Bu taslaktan gerçek ölçülerde 

kompozisyon çizilir (Resim 1.10.). Figür veya soyut formların detayların kompozisyon 

içindeki yeri belirlenir. Konu ve form birliği bu kompozisyon çizimlerinde netleĢtirilir. 

 

Kompozisyonun içinde yer alacak diğer aksesuarların yeri ve figürlerle uyumu 

sağlanarak kompozisyonun bitmiĢ Ģekli ortaya çıkarılır. 
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Resim 1.10: Pano kompozisyon taslağı 

1.4.2. Taslak Panonun Renklendirilmesi 

 
Formsal ya da Ģekilsel çizim üzerine çalıĢmanın tekniğine göre renklendirmesi yapılır 

(Resim 1.11..). 

 

Resim 1.11: Taslak panonun renklendirilmesi 

1.4.3. Detayların Çizilmesi  
 

Detay çizimi bir kompozisyonun algılanmasında ve uygulanmasında önemli bir 

unsurdur.Detayın iyi Ģekilde çizilmesi uygulamanın baĢarısını artırır. 
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1.4.4. Proje Taslak Düzeni 
 

Proje taslak düzeni uygulamayla ilgili teknik yapı düzenini ifade eder (Resim 1.12.). 

Örneğin bir kompozisyonun yapı parçalarının modelajı, oyulması, yontulması, kalıplanması 

ve montajı bu düzeneğe bağlıdır. Bu amaçla tasarım aĢamasında daha uygulama tekniğine 

göre yapı düzeneği yapılır. 

 

Resim 1.12: Yapım parçalarına düzeni 

Ġç mekân (interiyor) düzenlemesi ile ilgili rölyef uygulaması değiĢik tekniklerle 

gerçekleĢtirilebilir. Uygulamada seramik tekniğini seçildiğinde seramik pano, Ģamot veya 

pano çamuru ile rölyefsi Ģekilde uygulanır. 
 

 

 

  Resim 1.13: Seramik pano taslağı 
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Tasarım aĢamasında yapılan soyut kompozisyon taslak doğrultusunda seramik tekniği 

ile uygulama yapılır. Önceden belirlenen duvarın ölçekli taslaktan gerçek ebatlı desen çizilir 

ve ondan da Ģablon çıkarılır (Resim 1.13.). ġablondaki desen hazırlanan plaka üzerine 

aktarılır ve sistemli bir Ģekilde modelaja geçilir. Modelaj tamamlandıktan sonra kurutulmaya 

bırakılır. Kurutma ve bisküvi piĢiriminden sonra oksitleme veya sırlama son iĢlemdir. Bakır 

veya demir oksitleri ve sırları 1050-1200 dereceler arası piĢirilir.  PiĢirmeden sonra çalıĢma 

ve belirlenen yere montajı yapılır.  

 

Eğitim amaçlı uygulama ölçekli seramik taslak hazırlanarak baĢlamalıdır. Hazırlanan 

çamur plakalar üzerine kontürel desen aktarılır. Plâkanın üzerindeki kontürler desen 

üzerinden oyularak veya kil ekleme yöntemini kullanarak Ģekillendirilir.. ġekillendirme 

bittikten sonra kurutulup piĢirilir. 

 

Her bir sanat dalının kendine özgü formu ve uygulama tekniğinin gerektirdiği plastik 

dili vardır.  

 

Eserin estetik değerini ortamın ıĢığı, izleme mesafesi, plastikiyeti ve iç düzen belirler. 
 

1.4.5. ġablon Resim 

 

Uygulamaya geçmeden önce yapım resmine ya da gerçek ölçülerde resme göre Ģablon 

hazırlanır. Uygulama formatında bu Ģablon bir bütün ya da uygulama düzeneğinde olabilir. 

ġablon kâğıdının üzerine büyütme makinesiyle ölçekli olarak yapılan desen büyütülerek 

çizilir (Resim 1.14.).  

 

Resim 1.14: Uygulama resminden Ģablon hazırlama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda seramik pano taslağını okuyup tasarım 

uygulaması ile ilgili ölçümler ve yapım resmi yapabileceksiniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Resim kâğıtları 

 Resim kalemleri 

 Akrilik boya 

 ġablon kâğıdı 

 Yapım taslağı 

 Fırça takımı 

 Gönye ve çizim takımı 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Mekân tespiti yapınız. 

 

 Eğitim amaçlı herhangi kurum iç mekânı seçebilirsiniz (Resim 1.15.). 

 

Resim 1.15: Mekân seçimi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Mekânı inceleyiniz. 

 

 Ġç mekânın hacimsel ve nesnel (konfigüratif) incelemesini yapınız (Resim 

1.16.). 

 

Resim 1.16.: Mekân incelemesi 

Panonun yerini belirleyiniz. 

 

 Yerin özelliklerine göre panonun yerini belirleyiniz (Resim 1.17.). 

 

 

 

  
Resim 1.17: Panonun yerini belirlemek  
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Pano uygulama yerinin ölçülerini alınız. 

 

 Pano yerinin, duvarın ve mimari özelliklerinin (komponentlerin ) serbest elle 

krokisini çiziniz . 

 

Krokiye ölçüleri yazınız. 

 

 Krokiye ölçüleri denetleyerek iĢaretleyiniz (Resim 1.18).  
 

 

Resim 1.18: Ölçüleri krokiye aktarma 
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Krokiden teknik resim çiziniz. 

 

Teknik çizim ya da bilgisayar programları yardımıyla krokiden duvarın ölçekli teknik 

ebatlarını çiziniz (Resim 1.19.).  

 

Resim 1.19: Mekân, duvar ve taslağın  teknik çizimi 

Teknik çizimle mekân içinde panonun yerini ve formatını belirleyiniz. 

 

 Taslağı belirlediğiniz formatta ölçeklendiriniz. 

 

Kompozisyon araĢtırmaları yapınız. 

 

 Kompozisyon araĢtırmalarını format orantıları içinde ilk önce krokilerle 

araĢtırınız.  
 

Kompozisyonun eskizini yapınız. 

 

 Kompozisyon araĢtırmalarını siyah beyaz ve renkli eskizlerle yapınız (Resim 

1.20.). 
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Resim 1.20: Eskizlerle kompozisyon araĢtırmaları 

  



 

 17 

Eskizlerden uygun taslağı seçiniz. 

 

 Eskizle yapılan kompozisyon araĢtırmalarından en nitelikli olanı seçiniz ve 

geliĢtiriniz (Resim 1.21.). 

 

Resim 1.21: GeliĢtirilmiĢ kompozisyon taslağı 
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Seçilen kompozisyonu çiziniz. 

 

 Seçilen kompozisyonun ölçekli taslağını geliĢtiriniz (Resim 1.22.). 

 

Resim 1.22: Kompozisyonu geliĢtirmek 

Taslak projesini renklendiriniz. 

 

 GeliĢtirilen kompozisyonu resim teknikleri ile renklendiriniz (Resim 1.23.). 

 

Resim 1.23: Kompozisyonun renklendirilmesi 
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Kompozisyonun detaylarını Ģekillendiriniz. 

 

 Kompozisyonun tekstürel plastikiyeti ve uygulamasıyla ile ilgili ayrıntılı desen 

geliĢtiriniz (Resim 1.24.). 

 

Resim 1.24: Detaylama ve düzen 

35x50 cm ölçülerindeki fon kâğıdına yaptığınız araĢtırmaları, krokileri ve taslak 

pano çizgisel ve renkli resimlerinizi yapıĢtırarak düzenleyiniz (Resim 1.25.). 

 

 Mekân ve kompozisyon araĢtırmalarınızı düzenleyiniz. 

 Seçtiğiniz uygulama tasarımı merkeze yerleĢtirerek çizgisel ve renkli taslağını 

düzenleyiniz. 

 

Resim 1.25: Pano tasarımı taslağı  
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Desen büyütme makinesiyle Ģablon yapınız. 

  

 Uygulama ölçülerinin ebatlarında deseni büyütünüz. 

 Keçeli kalemlerle yansıtılan deseni naylonun veya kâğıdın üzerine çiziniz. 

 Kullanılan gereçleri yerlerine toplayınız ve Ģablonu katlayarak bir sonraki 

uygulamaya kadar dolabınıza koyunuz. 

 

ÖNERĠLER 

 

 Panoyu seramik tekniğinde geliĢtirebilirsiniz. 

 Panoyu herhangi bir heykel tekniğine göre de geliĢtirebilirsiniz. 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 

Kontrol Listesi 1 

 

AĢağıda listelenen değerlendirme ölçütlerinin Evet veya Hayır kutucuklarına (X) iĢareti 

koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 

1. Pano uygulamasında araĢtırmacı oldunuz mu?   

2. Pano tasarımında tasarım ilkelerine uydunuz mu?   

3. Uygulama zamanına uydunuz mu?   

4. Panonun konusu ile ilgili araĢtırma yaptınız mı?   

5. Panonun yerini belirlediniz mi?   

6. Panonun yerinin ölçülerini ölçtünüz mü?   

7. Mimari çizimi incelediniz mi?   

8. Kompozisyon taslağını incelediniz mi?   

9. Ölçekli taslak formatından gerçek ölçüler çıkardınız mı?   

10. Yapım resminin plastikiyetini ve uygulama düzenini yorumladınız 

mı? 

  

  



 

 21 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Panonun uygulaması için yer seçimi yapılır. 

2. (   ) Panonun yerinin belirlemesinden sonra ölçüleri alınır. 

3. (   ) Panonun ölçülerine göre ölçekli taslak yapılır. 

4. (   ) Ölçekli taslak panonun gerçek ölçülerine göre hesaplanır.  

5. (   ) Panonun ölçek hesaplamasını mimar yapar.  

6. (   ) Ölçekli teknik çizimi ara, uygulama elemanı yapamaz. 

7. (   ) Uygulama elemanı kroki, eskizleri ve yapım taslağını yorumlayamaz. 

8. (   ) Uygulama elemanı taslağa göre uygulama yapamaz. 

9. (   ) Uygulama elemanı toparlama iĢlerini yapabilir. 

10. (   ) Uygulama elemanı kaba Ģekillendirme yapar. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2  

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında, plastik Ģekillendirme olanaklarıyla seramik pano (rölyef) modelajı doğru 

olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından rölyef 

Ģekillendirme kavramları araĢtırabilirsiniz. 

 Rölyefler ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

2. PANONUN UYGULAMASI 
 

2.1. Kilden Plaka Yapma Yöntemi 
 

2.1.1. ġamot Kili Kıvama Getirme 
 

ġamot uygulamaya geçmeden önce Ģekillendirme ve piĢirmeye elveriĢli kıvama 

getirilir. Suyu eksik ise su ilave edilir ve homojen hâline getirilinceye kadar mermer masada 

yoğrulur. Kil fazla cıvık ise alçı masada suyu alınır. 
 

2.1.2. Yeteri Miktarda Kil Hazırlama 
 

Ekonomik çalıĢma açısından yeterince miktarda Ģamot hazırlanır. Gerektiği takdirde 

fazla miktarda hazırlanmıĢ kil naylon poĢetler içine muhafazaya alınır. 
 

2.1.3. Araç Gereç Bakımı 
 

Araç gereçler her çalıĢma öncesi yabancı maddelerden temizlenir. Kilin içine alçı ve 

piĢirimi etkileyecek maddelerden uzak tutulur. Ispatula, merdane, ahĢap çıta, naylon ve bez 

gibi araçlar temiz tutulur veya temizlenir. 
 

2.2. Modelaj Gereçleri Hazırlama 
 

2.2.1. ġamot Kilden Plaka Yapma 
 

Yoğrulan Ģamot düzenek birimine göre hazırlanan çıta kasa içine yerleĢtirilir. Merdane 

ile çıtaların yüksekliğinde yayılır . Gerek duyulduğunda köĢeleri sıkıĢtırılarak Ģamot ilave 

edilir, merdane ve tokmak yardımıyla havası alınır.  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 
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2.2.2. Plaka Üzerine ġablon Çizimi 
 

ġamot plaka açıldıktan ve düzlendikten sonra Ģablon desen yerleĢtirilir. Uçlu bir 

modelaj kalemi ile plakanın üzerine kontürel Ģekiller aktarılır. ġablon alındıktan sonra 

kontürler daha belirgin bir Ģekilde çizilir. 

 

2.3. Modelaj Yöntemi 
 

2.3.1. Seviyeleri Oyma 
 

Taslakta belirlenen plastikiyete göre seviye planları belirlenir. Ispatula ve modelaj 

kalemleri yardımıyla negatif Ģekiller oyulur. Negatif ve pozitif Ģekillerin genel geometrisi 

belirlenir. Teknik açıdan detay Ģekillendirmeye geçmek için hazırlık yapılır (Resim 2.1..). 

 

Resim 2.1: Seviyeleri oyma 

2.3.2. Detayları ġekillendirme 
 

Genel formsal modelajdan sonra ayrıntılı Ģekiller modle edilir. Detay modelleme 

yüzeysel plastikiyeti ya da dokuyu da içermektedir (Resim 2.2.). 
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Resim 2.2: Detayları Ģekillendirme 

2.3.3. Pano Parçalarını Kesme 

 

Bütün bir parça olarak yapılan pano,  uygulama aĢamasında yapı veya montaj 

düzeneğine göre kesilerek parçalar haline getirilir (Resim 2.3.). 

 

Resim 2.3: Pano parçalarını kesme 

2.3.4. Sıra Numarası Yazma 
 

Modelaj veya piĢirme amacıyla pano parçaları daha kolay bulunması için sayılarla 

iĢaretlenir. Bisküvi piĢiriminden sonra iĢaretlenen sıraya göre pano dizilir. Aynı sırayla da 

duvara monte edilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda rölyef pano modelajı yapmıĢ olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Kil (Ģekillendirme hamuru, çamuru) 

 Modelaj kalemleri ve ıspatula 

 AhĢap altlık (20 x 20 ) 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Uygulama ölçülerine göre Ģablon çiziniz. 

 

 Ölçekli yapım resminden gerçek ölçülerde desen hazırlayın ve ondan  kontürel 

Ģablon çiziniz (Resim 2.4.). 

 

Resim 2.4: ġablonun çizimi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġamot kili yoğurunuz. 

 

 ÇalıĢmanın plastik özelliklerine ve ebatlarına göre modelaj kıvamında kil 

yoğurunuz (Resim 2.5.). 

 

Resim 2.5: Kil yoğurma  

Kilden plaka yapınız. 

 

 Panonun yapısal özelliklerine göre çıtalar veya kasa yardımıyla Ģamottan plaka 

açınız (Resim 2.6.). 

 

Resim2.6: Kil plaka açma 
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Plakanın üzerine Ģablonu çiziniz. 

 
 Plakanın üzerine Ģablon ile kompozisyon desenini aktarınız (Resim 2.7.). 

 

Resim 2.7: Plaka üzerine Ģablon çizimi 

ġablon çizgilerini tekrarlayınız. 

 

 ġablonla aktarılan çizgileri modelaj kalemi ile belirginleĢtirip netleĢtiriniz 

(Resim 2.8.). 

 

Resim 2.8: ġablon çizgilerini tekrarlama 

Rölyef seviyelerini indiriniz. 
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 Panonun girinti ve espas seviye planlarını oyarak indiriniz (Resim 2.9.). Detay 

planlarını ve Ģekilleri indiriniz. 

 

Resim 2.9: Rölyef seviyelerini indirmek 

Ayrıntıyı Ģekillendiriniz. 

 

 ġekillerin ayrıntılarını belirleyin ve yüzeyin tekstürünü ya da plastikiyetini  

tamamlayınız (Resim 2.10.). 

 

 

Resim2.10: Ayrıntıları Ģekillendirmek 
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Plaka yapı parçalarını kesiniz. 

 

 PiĢirmeye ve dizilmeye uygun önceden tasarlanmıĢ Ģekilde parçaları çiziniz ve 

kesiniz (Resim 2.11.). 

 

Resim 2.11: Plaka yapı parçalarını kesmek 

Panoyu piĢirime hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢmayı kurumaya bırakmadan önce parçaların arka tarafında piĢirme 

tekniğine uygun bir biçimde oyunuz (Resim 2.12.). 

 

 

Resim 2.12: Plaka parçalarını oymak 
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ÖNERĠLER 

 

 Pano kurutma uygulamasını kendiniz yapınız (Resim 2.13..).  

 

Resim 2.13: Pano parçalarını kurutma 

 Pano piĢirme uygulamasınıilk önce büskivi piĢirimi olarak  yapınız (Resim 

2.14.). 

 

Resim 2.14: Pano parçalarının bisküvi piĢirimi 
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 Ġkinci aĢamada panoyu oksit boya ile geçiniz (Resim 2.15.) ve kuruttuktan sonra 

oksit piĢirimini gerçekleĢtiriniz. 

 

Resim 2.15: Pano parçalarının oksitlenmesi vepiĢirimi 

 Fırınlama ve oksitleme iĢlemlerini bir sonraki “Seramik ve cam piĢirimi” modülü 

uygulamasında yapabilirsiniz. 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeği ile denetleyiniz. 

 

Kontrol Listesi 1 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seramik pano uygulamasını araĢtırdınız mı?   

2. Seramik pano uygulaması gözlemlediniz mi?   

3. Yapım resminden uygulama deseni yaptınız mı?   

4. Uygulama deseninden Ģablon hazırladınız mı?   

5. Plaka açtınız mı?   

6. ġablonu plaka üzerine koyup deseni aktardınız mı?   

7. Deseni tekrar geçtiniz mi?   

8. Geometrik biçim modellemesi yaptınız mı?   

9. Detay modelleme yaptınız mı?   

10. Seramik pano uygulamasını araĢtırdınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

ÖLÇME SORULARI 

 

1. (   ) Yapım resmine göre uygulama formatında desen hazırlanır. 

2. (   ) Uygulama formatında deseni tasarımcı hazırlar. 

3. (   ) Desen yapım resmine bakarak doğrudan plaka üzerine yapılır. 

4. (   ) Uygulama deseninden kontürel Ģablon hazırlanır. 

5. (   ) ġablonla plaka üzerine desen aktarmak en doğru yoldur. 

6. (   ) ġablon deseni daha belirgin olmak için yeniden modelaj kalemleri ile geçilir. 

7. (   ) Modelajda belirli yöntem kullanılmaz. 

8. (   ) Modelajda bütünden detaya ve detaydan bütüne yöntemi kullanılır. 

9. (   ) Modelajda Ģekillerin geometrik belirlemesi yapılmaz. 

10. (   ) Detay modelajında Ģekilsel ve yüzeysel belirleme yapılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

PANO TASARIMI 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları değerlendiriniz  ( Resim 1.). 

 

Resim 1: Pano yapım resim 

Modül ve kompozisyon tasarımı yapım resmi temrin defterinizdeki iĢlem 

yaprağına çiziniz ( Resim 1.). 

 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda teknik resim ve resim gereçlerini kullanarak 

çiziniz ve deftere yapıĢtırınız. 

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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PANO UYGULAMASI 

 

Resim 2: 3D pano taslak uygulaması 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız ( Resim 2.). 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Yukarıdaki iĢlemleri yaptıysanız değerlendirmeye geçiniz. 

 

Değerlendirme 

 

Yapılan pano modeli ve uygulamasını değerlendirmek için diziniz.  Değerlendirme 

ölçütlerine göre arkadaĢlarınızın ve kendi çalıĢmanızın eleĢtirisini yapınız.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Mekân için bir konu (plastik sanatlar, elektronik, elektrik ve bilgisayar konularından 

seçebilirsiniz) seçerek pano tasarımı yapınız. Çizgisel ve renkli taslakları 25x50 ölçülerinde 

kâğıt üzerine düzenleyiniz ve uygulama aĢamalarını çiziniz. 

 

Yaptığınız uygulamayı aĢağıda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulamanın temel formunu verdiniz mi?   

2. Mekân ve konu birliği sağladınız mı?   

3. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

4. Pano kompozisyonunu çizgi ile çizdiniz mi?   

5. Panonun renkli çözümünü yaptınız mı?   

6. Pano uygulama etaplarını sıra ile ve ayrıntılı yazdınız mı?   

7. Taslak kağıdını kaliteli ve estetik olarak düzenlediniz mi?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. ÇalıĢma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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