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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Plastik Şekillendirme 

MODÜLÜN TANIMI Pozitif ve negatif plastik şekillendirme olanakları inceleme 

bilgileri, doğal ve yapay objelerden baskı rölyef, bitki 

rölyefi, deniz kabuğu oval modelleri öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 32 

ÖN KOŞUL Modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapmak  

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; pozitif ve negatif plastik 

şekillendirme olanakları inceleyip standartlarına göre negatif 

ve pozitif obje baskıları, bitki ve deniz kabuğu modelleri 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Doğal ve yapay dokulardan negatif doku baskısı alıp 

alçı ile pozitif rölyefini yapabileceksiniz. 

2. Bitki objesini analiz ederek, rölyef modelajı 

yapabileceksiniz. 

3. Deniz kabuğu objesini analiz ederek, oval form 

modelajı 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 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. 

 

Rölyef ve oval modelaj-şekillendirme belirli kurallara dayalı çeşitli modelaj aletleri, 

araç gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen şekillendirme 

bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar, uygulamalar daha 

anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde 

yapmak daha sonraki şekillendirme-modelaj işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak 

istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizmek, taslak yapım resmi 

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

yapmış olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde heykel sanatının rölyef ve oval şekillendirme kavramlarını, 

rölyef ve oval heykel çeşitleri, tasarımlarını, şablon desenler ve kil ile modelaj 

uygulamalarını ele alacağız. Doğal ve yapay objelerden elde edilen dokularla yüzeysel ve 

oval şekillendirmeler yapabileceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda temel 

şekillendirme olanaklarını öğrenmiş ve sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri 

kullanabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; plastik şekillendirme olanaklarıyla doğal ve yapay dokulardan negatif doku 

baskısı alıp, alçı ile pozitif rölyefini doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Temel Sanat Eğitimi modüllerinden üç boyutlu doku ile ilgili bilgileri 

inceleyebilirsiniz. 

 Sanat, plastik sanatlar ve Heykel sanatı kavramlarını araştırabilirsiniz. 

 Sanat sınıflandırma şemasını çizerek yorumlayabilirsiniz. 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından doku, negatif ve pozitif 

kavramları araştırabilirsiniz. 

 Doğal ve yapay dokularla ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. DOKU BASKISI 
 

1.1. Obje Dokuları 
 

Doku kabartma ve oval heykel çalışmalarında önemli bir unsurdur. Formu 

oluşturduktan sonra yüzeyin doku değerlendirmesi formlara zenginlik kazandırır. Plastik 

şekillendirmelerde dokular formun daha iyi algılanmasında önemlidir. 

 

Çeşitli doğal ve yapay dokularından yararlanılarak formlara dokusal zenginlik 

kazandırılır. Objelerden doku baskıları almak formlara doku vermenin bir yoludur. Farklı 

objelerin dokularının deneme yoluyla baskısını yapmak objelerin doku zenginliğini öğretir. 

 

1.1.1. Doğal ve Yapay Obje Dokuları 
 

Doğal obje dokuları doğada bulunan objelerden faydalanılarak alınır. Ağaç kabukları, 

çeşitli taşlar, beton ve benzeri oluşumlar, ağaç-dal parçaları, yapraklar, deniz kabukları gibi 

objelerden yararlanılır. 

 

Yapay obje dokuları ise insanların yaptıkları objelerden elde edilir. Bunlar anahtarlar, 

araç gereç ayrıntıları, kablolar, çiviler ve vidalar, plastik oyuncaklar ve hayvan figürleri, 

zincirler, makaslar ve benzeri yapay objelerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.2. Negatif ve Pozitif Şekiller 
 

Negatif şekiller objelerin ters biçimleridir. Baskısı yapılan objelerin çamurun üzerine 

bıraktıkları izdir. Kimi objeler az veya çok iz bırakır ve buna göre az dokulu veya çok 

dokulu objeler olarak adlandırılır. Heykel sanatında yapılan formların ihtiyaçlarına göre 

çeşitli dokular yapılır. 

 

Pozitif şekiller ise objenin kendi şekilleri olmakla birlikte, negatif doku baskısının 

alçıdan dökülmüş şeklidir. Negatif doku baskısını pozitif baskı şekline getirmek için alçı 

dökümden yararlanılır. Dökümden sonra negatif dokular pozitife dönüştürülmüş olur (Resim 

1.1). 

 
Resim 1.1:  Kabarmalarda negatif ve pozitif şekiller 

 

1.2. Baskı Teknikleri 
 

Heykel sanatında baskı tekniği objeler baskısı olarak uygulanır. Elde edilen kabartma 

veya rölyef olarak adlandırılır. Kabartma heykel sanatının bir çeşididir. Bir yüzeyi alçaklı ve 

yüksekli değerlendirerek bir biçimin ortaya çıkarılmasıdır. Doğal ve yapay objelerden 

yararlanılarak yapılan baskı tekniğine kabartma değeri verilerek bir yüzey şekillendirilir. 
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1.2.1. Kili Baskı Kıvamına Getirme  
 

Kil, ıslandığı zaman kolayca biçimlendirilen, yumuşak ve yağlı topraktır. Plastik 

sanatlarda şekillendirmede kullanılan malzeme için seramik çamuru, şekillendirme hamuru 

gibi terimler de kullanılır. Kullanılmış katkı maddelerine göre çeşitli gri tonlarda veya 

kırmızı toprak olarak da görülür. Toprak yatağından kazılarak çıkartılır, çeşitli kırma, eleme, 

dinlendirme etaplarından geçer ve önümüze kullanım alanına göre toz veya hazır yoğrulmuş 

şekilde gelir. Homojen şekle getirildikten sonra da heykel sanatında şekillendirmeye 

hazırdır. Seramikte ise çeşitli kıvam değerleri aranır. Seramik çamurunun içerikleri, nem ve 

su oranları farklıdır. Heykelcilikte kilin yapışkan, plastikiyeti kolay elde edilebilen kıvamda, 

homojen olması yeterlidir. 

 

Doku baskı tekniğini uygulamak için kili kıvama getirmek hazırlık aşamasıdır. 

Şekillendirme çamurunun (kilin) kıvamda olması önemlidir. Çok yumuşak kil objelere 

yapışır çok sert kil ise dokunun çıkmamasına sebep olur. Bu nedenle kili kıvama getirme işi 

yapılır. Bir parça kilden rulo yapılır ve parmağın etrafına sarılarak test edilir. Kilin 

çatlamaması kıvamda olduğunu gösterir.  

 

Kullanılacak olan kili kıvama getirmek için alçı veya mermer masa kullanılır. Alçının 

su emme özelliğinden yararlanılarak sulu kıvamda olan kil alçı masasında yoğrulur. Kil 

içindeki farklı kıvamda olan parçaları homojen hale getirmek için ise mermer masa üzerinde 

yoğrulur. Kıvama getirilen kilin yeterli miktarda olmasına dikkat edilir. 

 

1.2.2. Araç Gereçleri Kullanma  

 
Doğal ve yapay objeler, önceden hazırlanmış olup doku baskısına uygunluk arayarak 

seçilir. Kırılgan ve az dokulu objeler ayrılır. Hatta objelerin baskısını deneyerek bu işlem 

yapılabilir.  

 

Kilin (şekillendirme hamuru, çamuru) heykel çalışmalarında işlenilir kıvamda olması 

yeterlidir. Elle veya modelaj kalemleriyle kolay şekillendirilebilir özellikleri aranır. 

 

Modelaj kalemleri çeşitlerinden yuvarlak, köşeli, sivri ve metal telli olan çeşitleri 

kullanılır. Modelaj kalemleri modelcilikte temel şekillendirme gerecidir. Bu uygulamada 

modelaj kalemleri kilden objeleri çıkarmak ve düzeltme yapmak için kullanılır. 

 

Masalar, kilin homojenliğini vermek ve çeşitli işlemler için, üst yüzeyleri pürüzsüz ve 

düzgün olma özellikleri taşır. Mermer yüzeyli masanın üzerinde kil yoğurma ve homojen 

hâle getirme işleri yapılır. Alçı yüzeyli masa ise kilin fazla olan neminin alınmasında 

kullanılır. Bunların yanı sıra standart çalışma masaları da kullanılır. 
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1.2.3. Kilden Plaka Yapma  

 
Doku baskısı için gerekli olan 2 cm kalınlıkta kilden plaka yapılır. Ahşap şasi, 

plakanın daha düzgün olması için kullanılan bir gereçtir. Bunun ölçüleri yapılacak 

çalışmanın ölçülerinde olmalıdır. Kare, dikdörtgen veya daire şeklinde şasiler kullanılabilir. 

  

Kilden plakanın eşit kalınlıkta ve yüzeyinin düz olmasına dikkat edilir. Düzlemek için 

ıspatula, merdane gibi araçlardan da yararlanılır.  

 

1.2.4. Objeleri İzole Etme  
 

Seçilen objelerin kile yapışmaması ve daha kolay çıkması için izolasyon malzemesi 

kullanılır. İzolasyon yalıtım anlamı taşır. İzolasyon malzemesi olarak inceltilmiş makine 

yağı ve arap sabunu eşit miktarda karıştırarak elde edilir. Fırça yardımı ile baskı objelerine 

ince tabaka ayrıştırıcı (izolasyon) malzemesi sürülür (Resim 1.2). 

 

 

Resim 1.2: Objeleri izole etmek 
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1.2.5. Objelerin Baskısını Alma 
 

Baskı işlemine hazırlanmış olan objeler, kilden plakanın üzerine bastırılarak izinin 

kalması sağlanır. Objelerin bıraktıkları izler objelerin negatif şekilleridir. Modelaj kalemleri 

yardımıyla obje plakadan çıkarılır. İstenilen diğer objelerle de baskı yapılır ve bir 

kompozisyon oluşturulur. Objelerin alınmasından doğan çapaklar temizlenir ve ihtiyaç varsa 

düzeltmeler yapılır ( Resim 1.3). 

 

 

Resim 1.3: Deniz kabukları objelerinin kil üzerine baskısını yapmak 

 

1.3. Doku Baskısının Alçıyla Pozitif Dökümü  
 

Negatif doku baskısını pozitife çevirmek için alçı dökümden yararlanılır. Negatif doku 

baskısının üzerine alçı dökülerek doku baskısı pozitif şekle getirilir. Bunun için set ve 

izolasyon yapılır, alçı hazırlanır, döküm ve patina yapılır. 

 

Doku baskısının alçıdan pozitif şeklini çıkarmak için kilden plakayı alçı döküme 

hazırlama işleri yapılır.( Resim 1.4) Alçı harç döküldüğü zaman alçının taşmamasını 

sağlamak için setler yapılır. Setler kil plakalarından yapılabildiği gibi ahşap çıtalardan da 

yapılabilir. Setlerin 1,5-2,0 cm kalınlığında olmasına dikkat edilir. Bu şekilde hazırlık 

yapıldıktan sonra alçı harç yapımına geçilir. 
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Resim 1.3: Kilden plakanın alçı döküme hazırlanması 

 

1.3.1. Araç Gereçleri Kullanma 
 

Alçı harç yapma ve dökümü gerçekleştirmek için alçı gereçleri (plastik kaplar, 

leğenler), spatula ve keskiler kullanılır. Alçı harç için kullanılacak plastik leğenler esnek 

olmalı, gerekli miktarda alçı yapmak için uygun olmalıdırlar. Her kullanımdan sonra leğenler 

ve ıspatulaların üzerinde alçının donmasını bekleyerek temizlenmelidir. Donmamış alçılı 

kaplar su ile lavaboda yıkanmamalıdır. Donmamış alçı daha sonra atık su boruların içinde 

donarak lavaboyu tıkayabilir. 

 

Keskiler, eğeler, testereler, zımparalar, kendir ipleri, yağlar ve arap sabunu, fırçalar, 

süngerler vs. bu uygulamada kullanılan diğer gereçlerdir. Kimileri yardımcı veya ihtiyaç 

duyulursa kullanmak üzere hazırlanır. 

 

1.3.2. Alçı Harç Yapma 
 

Alçı, jirsin’in 1360 C’ye kadar pişirilip öğütülerek ince toz hâline getirilmesiyle 

yapılmış bağlayıcı bir maddedir. Su ile karıştırıldığında hızla sertleşir. Alçının sertleşmesi 

için gereken su alçı ağırlığının %25’ine eşittir. Daha çok su sertleşmeyi geciktirir, aynı 

zamanda da basınca karşı direncini zayıflatır, daha kırılgan olur. Demir ve çeliği paslandır. 

Eski çağlardan beri yapıların bezenmesi, heykellerin yapımında kullanılan temel malzeme 

özeliğini taşır (Resim 1.4). 
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Resim 1.4: Alçı ve kullanılan gereçler 

 

Alçı harç, yukarıda belirlenen ölçüler doğrultusunda yapılır. Hızlı donması, 

sertleşmesini göz önünde bulundurarak kullanılacak yer önceden hazırlanır. 

 

Göz kararı dediğimiz yöntemle de kolayca alçı harç yapılır. Bir esnek plastik kap 

içerisine yarısından az olmak üzere su dökülür. Toz alçı serpiştirilerek içine dökülür. Alçı 

suyu emer ve tepecikler oluşana kadar üzerine toz alçı dökülür. Tepeciklerin oluşmasından 

sonra karıştırarak homojen şekle getirilir ve kullanılır. 

 

Alçının donma süresinin ortalama 5-10 dakika olmasından dolayı uygulanacak 

yerimiz hazır olmalıdır. İsrafı önlemek için de yeterli miktarda harç hazırlamalıdır. 
 

1.3.3. Alçıyı Dökme 
 

Akışkan kıvamda olan alçı harcı negatif baskının üzerine eşit şekilde dökülür. 

Tamamını dökmeden önce hava kabarcıklarını gidermek için masanın altına çekiçle vurulur. 

Hava kabarcıkları yüzeye çıkar ve alçının girmediği yerler de alçı ile dolmuş olur. Alçı 

harcın gerekli kalınlığa ulaşana kadar uygulanır. Yüzey düzlenir ve donması için beklenir.  
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1.3.4. Alçıdan Pozitif Dökümü Çıkarma 
 

Alçının donmasından sonra çalışma ters çevrilir. Kil modelaj kalemleri yardımıyla alçı 

dökümden çıkarılır. Küçük kil parçaları modelaj kalem yardımıyla temizlenir. Dökülen 

pozitif alçı suyla yıkanır. 

 

1.4. Rötuş ve Patina  
 

Rötuş düzeltme işidir. Pozitif doku baskısında kırılmış detaylar veya hava 

kabarcıkların kaldığı bölümlere rötuş yapılır.  

Patina alçının bir başka malzemeye (Örneğin; ahşap, toprak, taş, metal) boyama 

yöntemiyle benzetme işidir. 

 

1.4.1. Alçı Rötuş  

 
Az miktarda alçı harç hazırlanır ve gerekli yerlere sürülür. Alçı harcı sürmeden alçı 

ıslatılır. Su ile ıslatma işi bölgesel veya tamamı olarak uygulanır. Uygulanan alçı harcın nemi 

ve uygulama bölgesi nem oranının aynı olması rötuş işini daha kaliteli yapar. 

 

Rötuş işlemler çok dikkatli yapılır. Formların bozulmamasına dikkat edilir. Gerekli 

olursa çapaklar modelaj kalemleriyle alınır ve düzeltmeler yapılır. 

 

1.4.2. Alçı Patina  

 
Alçıya uygulanacak boyama tespit edilir. Bu ahşaba, toprağa, taşa veya metale 

benzetme olabilir.  

 

Toprak patina; kilden sulu kıvamda bulamaç hazırlanır. Alçı yüzeye sürülür. Süngerle 

yüksek yerler silinir. Bu şekilde yapılan benzetme kabartmanın şeklini daha net ortaya 

çıkarır. Kuruduktan sonra vernikleme yapılabilir. Bu patina uygulaması toprak renginde su 

bazlı boyalarla da yapılabilir. Islak süngerle silme ile açık koyu değerler elde edilir. 

 

Metal patina; plastik boya ile koyu olmak üzere astar boya sürülür. Kuruduktan sonra 

sünger kullanarak yaldız boyalar ile yüksek yerler boyanır. Bu işlemde yaldız boyanın fazla 

sürülmemesine dikkat edilir. Sünger veya fırça kullanarak yaldız boya sürülür. Bu 

uygulamayı öğretmeninizden yardım alarak yapınız. 
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UYGULAMA FAALİYETLERİ 
 

Doku Baskısı 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda doğal ve yapay dokulardan negatif doku baskısı 

alıp, alçı ile pozitif rölyefini yapmış olacaksınız ( Resim 1.). 

 

 

Resim 1: Doku baskı uygulaması 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Doğal ve yapay objeler 

 Kil (şekillendirme hamuru, çamuru) 

 Modelaj kalemleri 

 Ahşap şasi (20 x 30 ) 

 İzolasyon malzemesi ve fırça 

 Kartonpiyer alçı 

 Alçı gereçleri (plastik kaplar, leğenler) 

 Ispatula ve çekiç 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

 Kili alçı veya mermer masasında homojen hâle getiriniz ( Resim 2). 

 

 Kilin kıvamını test edin ve sulu kıvamda olanı alçı masasında, katı kıvamda 

olanı ise su ekleyerek mermer masada homojen hâle getiriniz. 

 

Resim 2: Kili homojen hâle getirme 

 

 Kilden 2 cm kalınlıkta plaka yapınız (Resim 3). 

 

 Ahşap şase kullanmıyorsanız kili iki bez arasına koyarak merdane ile açınız. 

Bezler merdaneye ve masaya kilin yapışmamasını sağlayacaktır.  

 

Resim 3: Kilden plaka açma 
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 Doğal deniz kabuklarına, taş, ağaç kabuğu ve yapay objelere ayrıştırıcı 

sürünüz. 

 

 Ayrıştırıcıyı ince tabaka olarak sürünüz. 

 

 Objeleri kil plakanın üzerine bastırınız (Resim 4). 

 

 Objeleri kil plakadan daha kolay çıkarmak için yarısından az olmak üzere 

bastırınız.  

 

 
Resim 4: Objeleri kil plakanın üzerine bastırmak 

 

 Objeleri plakadan çıkarınız (Resim 5). 

 

 Objeleri plakadan çıkarmak için sivri uçlu modelaj kalemleri kullanınız. 

 

 

Resim 5: Objeleri kil plakadan çıkarmak 
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 Alçı gereçlerini hazırlayınız (Resim 6). 

 

 Esnek plastik kabı, ıspatula, çekiç, modelaj kalemlerinizi masaya dizerek 

hazırlayınız. İhtiyaç duyacağınız gereçleri elinizin altında olmasını sağlayınız. 

 

 
Resim 6: Alçı ve gereçleri 

 

 Negatif baskının kenarlarına kilden 2 cm yüksek set ve izolasyon yapınız 

(Resim 7). 

 İki bez arasında merdane ile açtığınız kili 4 cm genişlikte şeritler şeklinde 

ıspatulayla kesiniz ve baskı kenarlarına set şeklinde yapıştırınız. 

 

Resim 7: İzolasyon yapmak 
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 Akışkan kıvamda alçı harç yapınız (Resim 8). 

 

 Bir önceki işlemi tamamlamadan alçı harç yapmayınız. 

 Alçı harcın akışkan kıvamda olmasına dikkat ediniz.  

 Alçının az akışkan olduğunda içine su eklemeyin, alçınız kesilir ve kırılgan 

olur. 

 İsrafı önleyebilmek için alçının kıvamı katı olduysa bir arkadaşınıza vererek 

ikinci kat olarak değerlendirebilirsiniz. 

 

 

Resim 8: Alçı harç yapmak 

 

 Alçıyı negatif baskının üzerine dökün ve hava kabarcıklarını gideriniz. 

 

 Masanın altına çekiçle vurarak hava kabarcıklarının yüzeye çıkmalarını 

sağlayınız. 

 Çekiçle vururken setlerin açılmamasına dikkat ediniz. 

 Diğer işleme geçmeden alçının yeterince donmasını bekleyiniz. 

 

 Çalışmayı ters çevirin ve kili temizleyiniz (Resim 9). 

 

 Kili temizlerken modelaj kalemlerinden yararlanınız.  

 Küçük kil parçalarını bir kil topağıyla da alabilirsiniz. 



 

 16 

 

 

Resim 9: Alçıdan kili temizlemek 

 

 Kırılan detaylara ve hava kabarcığı boşluklarına alçı rötuş yapınız. 

 

 Az miktarda alçı harç hazırlayarak rötuşları yapabilirsiniz. 

 Çok küçük rötuşları deliklerin içine su koyarak ve hemen toz alçı üstüne 

serperek rötuş yapabilirsiniz. 

 

 Alçıdan pozitif kabartmaya patina yapınız ( Resim 10). 

 

 Toprak rengindeki plastik boyayı sürdükten hemen sonra süngerle silme 

yaparak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.  

 

Resim 10: Patina yapılmış doku baskısı 
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Öneriler 

 

 Elde edilen doku baskılarının kompozisyon düzenlemesini yaparak bir yüzeye 

kabartma olarak değerlendirebilirsiniz ( Resim 11). 

 

 

Resim 11: Baskı ile yapılmış rölyef  

 

 Önceden planlayarak ayna çerçevesi olarak doku baskısını yapabilirsiniz (Resim 

12). 

 

 

Resim 12: Doğal ve yapay objelerden ayna şeklinde baskı uygulaması 
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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. Baskı obje seçiminde araştırmacı oldunuz mu?   

2. Baskı uygulama işlem sırasına uydunuz mu?   

3. Baskı uygulamasında yaratıcı oldunuz mu?   

4. Kaliteli doku baskısı yaptınız mı?   

5. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

6. Alçı harcını doğru olarak hazırladınız mı?   

7. Kaliteli pozitif alçı döküm elde ettiniz mi?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. Plastik duyarlılığa 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. (   ) Doku baskısında kullanılan kil akışkan kıvamda olmalıdır. 

2. (   ) Baskı objelerinin üzerine izolasyon malzemesi olarak plastik boya sürülmelidir. 

3. (   ) Makine yağı ve arap sabunu eşit miktarda karıştırılarak ayrıştırıcı olarak 

kullanılmalıdır. 

4. (   ) Doku baskısını yaptıktan hemen sonra alçı harç hazırlanmalıdır. 

5. (   ) Alçı harç kil kıvamında olmalıdır. 

6. (   ) Baskının üzerine akışkan kıvamda alçı dökülmelidir. 

7. (   ) Alçı döküm kapları alçının donmasından sonra temizlenmelidir. 

8. (   ) Pozitif şekiller şekillerin ters görüntüleridir. 

9. (   ) Kırılan alçı detayları kille yapıştırılmalıdır. 

10. (   ) Patina alçının başka malzemeye benzetilmesi boyama yöntemidir. 

 

 

 

 

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, uygun heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; plastik şekillendirme olanaklarıyla bitki objesinden rölyef modelajını doğru 

olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından rölyef ve oval 

şekillendirme kavramları araştırabilirsiniz. 

 Bitki motifli rölyefleri ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 Çevrede bulunan bitki motifli rölyef örneklerini inceleyebilirsiniz. 

 Plastik sanatlarda rölyef model kavramlarını inceleyebilirsiniz. 

 

2. YAPRAK MODELİ 
 

Model, plastik sanatlar eserlerinde örnek olarak kullanılan üç boyutlu obje veya üç 

boyutlu tasarım prototipidir (numunesidir). Bu modeller kilden, balmumu, alçı gibi 

malzemelerden yapılır. Kilden yapılan modeller seramik fırınında pişirilmediği halde kırılma 

olanağı yüksektir. Bu nedenle birçok zaman kilden yapılan heykel modelleri alçıya alınır 

veya seramik fırınında pişirilir. Bu işlere model yapma veya modelcilik, işi yapan kişiye de 

modelci adı verilir.  

 

Rölyef (kabartma), heykel sanatı içerisinde oldukça fazla yer almaktadır. Tam oyma 

heykelin uygulandığı kadar kabartma da uygulanmaktadır. Mimari detayları içerisinde 

dekoratif veya başlıca bir sanat eseri, soyut veya figüratif olarak yerini bulmaktadır. Tam 

oyma heykelin tersine kabartmaların arka yüzlerine ölü nokta olarak bakılır. Kabartmaların 

izlenmesi tek yönden, cepheden olur ve düz bir zemin üzerine monte edilir. 

 

2.1. Objeden Form Analizi 
 

Heykel sanatında doğal objeler daima önemli bir yer almıştır. Doğada bulunan 

bitkilerden yararlanılarak yapılan bitkisel kompozisyonlar çeşitli süslemelerde 

kullanılmışlardır. Süsleme amaçlı kabartmalarda bitki çeşitlerinin zenginliği heykeltıraşlar 

tarafından değerlendirilmiştir. Günümüzde çeşitli tarzlarda çiçek, yaprak, dal, sarmaşık gibi 

motifler süsleyici kabartmalarda kullanılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Sanat eğitimi alan kişilere doğayı incelemek fikir ve kompozisyon zenginliği 

kazandırır. Doğal objelerin etüt niteliğindeki araştırmaları ön hazırlık olarak algılanır. Bu 

çalışmanın amacı bir çınar yaprağının form ve plastikiyet zenginliğini kabartma etüdüne 

yansıtmaktır (Resim 2.1). 

 

 

Resim 2.1: Doğal form ve plastikiyet etüdü  

 

2.1.1. Bitkinin Geometrik Analizi  

 
Ağaçtan düşen kurumuş bir yaprak sizin için bir model olur. Model olarak çiçekler, 

dallar, sarmaşıklar da kullanabilirsiniz.  

 

Seçilen modelin geometrik analizi modele bakarak eskizini çizmek anlamına gelir. 

Yaprak modeline bakarak şekil, oranlar ve detay özellikleri çizilir. Yaprağın siluetini 

(kontür) takip ederek yaprağın konturel çizimi yapılır. 
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2.1.2. Bitkinin Plastikiyet Analizi 
 

Plastikiyet, analiz model formunun alçaklı yüksekli olarak analizidir. Kurumuş ve 

buruşmuş yaprak modelinin kabartılarını kurşun kalem tekniğiyle eskiz olarak yapılır. Amaç 

daha sonra modelajı yapılacak olan yaprak modeline ön hazırlıktır. 

 

Bu eskizler kil ile modelaj aşamasında size yol gösterecektir. Daha kolay ve çabuk kil 

ile modelajını yapabileceksiniz ( Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Bitkinin plastikiyet analizi 

 

2.2. Kabartma Yöntemleri 
 

Kil ile modelaj, heykel sanatının modelcilik aşamasıdır. Tek başına modelci olarak 

veya heykeltıraşlığın ön hazırlık aşaması olarak adlandırılır. Modelci; kil, balmumu gibi 

kolay işlenebilir maddelerin şekillendirmesini yapar. Bu şekillendirmeler kabartma veya oval 

heykel olabilir.  

 

Modelciliğinin sanat eğitiminde önemli yeri vardır. Çeşitli doğal veya yapay formları 

analiz eder. Bu formlardan yararlanılarak yeni formlar, yeni şekiller üretir. Bu çalışmayla 

doğal formların kabartmalara yansıması ele alınmıştır. 
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Rölyefte kabartı seviyelerine göre sınıflandırma yapılır. Buna göre alçak, yarım ve 

yüksek rölyef çeşitleri görülür. 

 

Alçak kabartma (bas rölyef), yalpak da denilen çıkıntıları az olan, bir cm yüksekliğine 

ulaşan kabartıların bulunduğu rölyefe verilen addır. 

 

Yarım kabartma, orta yükseklikte olan, iki üç cm yüksekliğine ulaşan rölyeflere 

verilen addır. 

 

Yüksek kabartma (haut rölyef), çıkıntıları oldukça yüksek, nerdeyse figürün tamamı 

tabandan koparak sadece bir omuzu yüzeye yapışık şekilde olan rölyeflerdir. 

 

2.2.1. Kitleden Oyma 

 
Kabartma modelciliğinin yöntemlerinden biri kitleden oymaktır. Kilden plakanın kalın 

hazırlanarak yüksekten alçaltma yolu kullanılır. Yüksek noktalar mevcut olup oyarak diğer 

seviyeler yapılır. Örneğin yaprak motifinin fon kısmı oyularak şekillendirilir. Fon veya 

zeminin modelaj kalemleriyle oyularak yaprağın ortaya çıkması sağlanır. 

 

2.2.2. Kitleye Kil Ekleme 

 
Kabartma modelciliğinin bir diğer yöntemi de kitleye kil eklemektir. Bu yöntemde 

rölyefin zemini kilden plaka yapılarak hazırlanır. Düzlenmiş olan kil plakanın üzerine 

konturel yaprak desen çizilir ve kil ekleme yoluyla kabartısı yapılır. Bu yöntem daha kolay 

görünmektedir. İstenilen yükseklikler kili ekleyerek elde edilir. Aynı zamanda kili modelaj 

kalemleriyle azaltarak şekillendirme yapılır. 

 

2.3. Modelaj Teknikleri 
 

Modelaj (biçimlendirme), yoğrulabilir malzemelere elle biçim verilmesine denir. 

Başlıca kil, balmumu ve alçı bu yöntemle biçimlendirilir. Tarihe dönecek olursak bu 

yöntemin çok eski olduğunu da görürüz. Bu teknikle oyma tekniğin tersine, malzemenin 

eksilterek değil, malzemeyi artırarak sekil verilir. Çeşitli düzeltmeler ve değişikler, oyma 

tekniğin tersine, yapılabilir. Yoğurma işine uygun olan malzemeden yapılan modeller daha 

sonra kalıcı bir malzemeye dönüştürülebilir. 

 

2.3.1. Araç Gereçleri Kullanma 

 
Modelaj kalemleri, plastik şekillendirmenin temel gereçleridir (Resim 2.2). 

Kabartmanın özelliği göz önünde bulundurularak yardımcı unsurlar ve gereçler de önem 

taşır. 
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Kabartmaların daha iyi şekilde algılanması için ışık unsuru önemlidir. Işığın 

kabartmaya yandan gelmesi kabartıların net olarak görünmesini sağlar. Kabartma 

şekillendirilirken de bu unsura dikkat edilerek plakanın dik durması ve ışığın yandan gelmesi 

sağlanır. Bunun için rölyef sehpaları kullanılır. Üçayaklı ve kabartmayı dik tutacak şekilde 

ayarlı sehpaların ayakta veya masa ütü modelleri mevcuttur (Resim 2.3). 
 

Üzerinde yatay çıtaların bulunduğu tahtadan yapılmış altlık, kil plakayı sabitlemek için 

kullanılır. Tahtanın üzerinde çıtaların bulunması kil plakanın kaymasını ve düşmesini önler. 

Uzun süreli çalışmaların olması nedeniyle bir sonraki çalışma seansına kadar kilin kıvamını 

korumak için kabartma, ıslatılmış bez ve naylon ile sarılır. 
 

 

Resim 2.2: Modelaj kalemleri  
 

 

Resim 2.3: Rölyef sehpası 
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2.3.2. Kilden Plaka Yapma 

 
Kilden yapılan plaka rölyefin tabanı, temeli olmaktadır. Çalışmalar için 2 cm 

kalınlıkta ve gerekli şekil verilerek plaka hazırlanır. Bunu yapmak için şase veya merdane 

yöntemi kullanılabilir. Yüzeyinin düz olmasına dikkat edilir. 

 

Ahşap altlık üzerine iki çıta çivilenir ve kili ekleyerek plakanın oluşması sağlanır. 

Ispatula ile düzleme veya merdane ile kilin açılması yapılabilir. 

 

2.3.3. Kilden Plakaya Bitkinin Konturel Çizimi 

 
Kilden yapılan plakanın üzerine daha önce hazırlanmış eskiz desen (şablon) 

yerleştirilir. Modelaj kaleminin sivri ucu ile kontur çizgilerinin üzerinden bastırılır. Şablon 

desen kâğıdı kil plakadan alınır. Plakanın üzerindeki izler derinleştirilerek yaprak modelinin 

sınırları çizilmiş olur. Kil parçalarını ekleyerek ve çizgileri takip ederek modelaj yapılır. 

 

2.3.4. Kabartı Seviyelerini Yapma  

 
Rölyef sınıflandırma özelliklerine göre yapılacak olan yaprak modeli rölyefi yarım 

kabartma çeşidinin uygulamasıdır. Kabartılarının dik değil de yuvarlatılarak, köşesiz 

çıkmalarına dikkat edilir. Yükseklik seviyelerinin 2 santimetreden yüksek olmamasına özen 

gösterilmelidir. Kabartı seviyeleri alçaktan yükseğe doğru uygulanır. Yaprak örneğinin şekli 

takip edilerek kabartılarının özellikleri işlenir. Resimdeki kabartı şemalarına göre yaprak 

modelinin şekillendirmesi yapılır ( Resim 2.4). 

 

Detay (ayrıntı) modelajı içerisinde yaprağın damarlarının, yaprak uçlarının ve yaprak 

sapının modelajı yer alır. Modele zenginlik ve özellik katacak şeyler de detay modelajı ve 

doku yapılmasıdır. Stil farkı bu işlemlerde belli olmaktadır.  

 

Resim 2.4: Kabartı çeşitleri 
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2.3.5. Doku Yapma 

 
Doku yapmak model uygulamalarının ince ayrıntısının yapılmasıdır. Bir yüzeyin 

belirgin kabartıları, küçük delikleri, çizgileri ve taramalarıdır. Doku uygulamaları heykel 

modelaj tekniklerinde daha iri ve belirgin işlenir, vurgulanır ve çalışmaya özellik katar. Taş 

oyma işinde taraklı kalemin bıraktığı iz, kille modelajın parmak izleri, özellikle yapılan 

çeşitli doku izleri kabartıları şekil ve biçim açısından zenginleştirir. 

 

Bu nedenle doku yapmak rölyefte önemli bitirme ve tamamla işlemlerinden biridir. 

Modelaj tekniğinde dokular baskı yöntemleriyle veya tarama, iz bırakma yöntemleriyle 

yapılmaktadır. Bir önceki faaliyette öğrenilen baskı tekniklerinden de yararlanılır. Çeşitli 

kalemler ve gereçlerin izlerinden de yararlanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yaprak Modeli  

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda bitki objesinden rölyef modelajı yapmış 

olacaksınız ( Resim 1). 

 

 

Resim 1: Yaprak modeli uygulaması 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Bitki (yaprak, çiçek ) objeleri 

 Kil (şekillendirme hamuru, çamuru) 

 Modelaj kalemleri ve ıspatula 

 Ahşap altlık (20 x 20 cm ) 

 Rölyef sehpası 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

 Bitki objelerini seçiniz (Resim 2). 

 

 Çınar yaprağı, incir yaprağı gibi geniş tiplerinden modeli tercih ediniz.  

 

 
Resim 2: Yaprak örnekleri ve yaprak etüt 

 

 Geometrik ve plastik analiz yapınız (Resim 3). 

 

 Yaprak örneğinin geometrik ve plastik analizini eskiz niteliğinde desen yaparak 

da gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Resim 3: Bitkinin plastik analizi 
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 Uygulama ölçülerini belirleyiniz. 

 

 20 x 20cm, 20x25 cm veya 30 x30 cm ebatlarından seçerek ölçüleri 

belirleyebilirsiniz. 

 

 Seçilen yaprak örneğinin şablon resmini çiziniz. 

 

 Yaprak şablon deseni ince kâğıt veya naylon üzerine uygulama ölçülerinde 

çiziniz. 

 

 Tahta altlığınızı hazırlayınız. 

 

 Uygulama ölçülerinde tahta altlığın üzerine küçük çıtalar çivilerseniz çamurun 

kaymasını önlersiniz. 

 

 Kili çalışma kıvamına getiriniz (Resim 4). 

 

 Yeteri miktarda kili homojen hâle getiriniz.  

 

 
Resim 4: Kili kıvama getirmek 

 

 Kilden plaka yapınız (Resim 5). 

 

 Uygulama ölçülerinde 2 cm kalınlıkta kilden plaka yapılması uygundur. 

 Tahta altlık üzerine kili parçalar halinde ekleyerek plakanızı yapınız.  
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Resim 5: Kilden plaka yapmak 

 

 Plaka üzerine bitki objesini çiziniz (Resim 6). 

 

 Kâğıt şablon desenini yırtmadan çizerseniz kâğıdın kaldırılması kolaylaşacaktır. 

 Kullanılan şablon deseninin dikkatli şekilde plakadan kaldırınız. Kalan küçük 

parçaları da temizleyiniz. 

 

 
Resim 6: Plakanın üzerine şablon çizmek 
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 Kabartı seviyelerini yapınız (Resim 7). 

 

 Yaprak örneğini takip ederek alçaktan yükseğe doğru seviyeleri yükseltiniz.  

 Resimdeki abartı seviyelerinden seçerek uygulayınız.  

 Kitleye kil ekleme veya kil azaltma modelaj yöntemini seçebilirsiniz.  

 

 

Resim 7: Kabartma seviye ve şekillerini belirlemek 

 

 Detay yapınız (Resim 8.). 

 

 Kurumuş yaprağın dalgalı şeklinin kabartılarını özenle işleyin, çalışmanıza 

özellik katacaktır.  

 

 

Resim 8: Detay yapmak 
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 Doku yapınız (Resim 9). 

 

 Doku uygulamasında modelin özelliklerini ortaya çıkaracak doku seçiniz. 

 

 

Resim 9: Tarama yöntemiyle doku çeşitleri yapmak 
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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. Yaprak modeli seçiminde araştırmacı oldunuz mu?   

2. Kil hazırlama işlem sırasına uydunuz mu?   

3. Yaprak kompozisyonu yapılmasında yaratıcı oldunuz mu?   

4. Kabartmanın seviyelerini yaptınız mı?   

5. Kaliteli yaprak kabartması yaptınız mı?   

6. Kabartmaya doku yaptınız mı?   

7. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9. Estetik duyarlılığına 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 
1. (   ) Alçak rölyefin kabartı seviyesi 30 cm’dir. 

2. (   ) Model yapma veya modelcilik yapan kişi modelcidir. 

3. (   ) Rölyef uygulamalarında sadece kitleden oyma yöntemi kullanılır. 

4. (   ) Kabartmalara her yönden bakılabilir. 

5. (   ) Kabartmalar rölyef sehpaları üzerinde uygulanır. 

6. (   ) Şablon desenler yağlı boya tekniğiyle yapılır. 

7. (   ) Modelaj bir spor terimidir. 

8. (   ) Heykel şekillendirmesi modelaj kalemleriyle yapılır. 

9. (   ) Rölyefin kabartı seviyelerinin hepsi aynı olmalıdır. 

10. (   ) Heykelcilikte model bir top modeldir. 

 

 

 

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 doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; plastik şekillendirme olanaklarıyla deniz kabuğu objesinden oval form 

modelajı doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından oval 

şekillendirme kavramları araştırabilirsiniz. 

 Doğal formlar ve oval heykel ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 Sanatta altın oran kavramını araştırın ve bilgi toplayabilirsiniz. 

 

3. DENİZ KABUĞU MODELİ 
 

3.1. Objeden Form Analizi 
 

İnsanın var oluşundan beri doğa inceleme veya ilham kaynağı olmuştur. Mükemmel 

biçimleri sanatçılar analiz ederek birçok zaman yeni buluşlar elde etmişlerdir. Bildiğimiz 

bütün geometrik şekiller birçok doğal objelerin stilize edilmiş hâlleridir. Çeşitli doğal 

objeleri etüt amaçlı incelerken tekrar keşfederek biçimlerin mükemmelliğine hayran kalınır. 

Yetişen bir sanatçı bu bulguları inceler veya kendi çapında tekrar keşfeder. Bulunanları 

inceleyerek yeni şekiller yaratır. Figüratif veya soyut çalışsa da her zaman kaynak doğa 

olmuştur. Bu nedenle sanat eğitiminde doğanın form incelemelerine ve etüt çalışmalarına 

oldukça fazla yer verilir. 

 

Doğanın form zenginliği araştırmalarına kabukluların yapı incelemeleri ile devam 

edilir. Çeşitli deniz kabukları formları ilginç araştırma ve buluşlara ilham kaynağı olmuştur  

(Resim 3.1). 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Nautilus kabuğu, eşit açılı sarmal ve İyon stili sütün başlığı 
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3.1.1. Deniz Kabuğunun Geometrik Analizi  
 

Oranlandırma (proportion), bir yapının mekânsal veya yüzeysel ögelerinin 

birbirleriyle matematiksel ve geometrik ilişkiler düzeni oluşturulmasıyla yapılan çalışmadır. 

İlk kez Antik Yunan'da bilinçli şekilde mimarlık ve heykel eserlerinde uygulanmıştır. 

Rönesans döneminde tekrar ele alınmış, mimarlıkta ve heykelde en önemli sorunlardan biri 

olmuştur. Altın oran gelişmiş, yüzyıllar boyunca sanatta uyum ve oranlandırma açısından en 

yetkin boyutları verdiği varsayılan düzen bağlantısı olmuştur. En yaygın altın oranı bulma 

yöntemi şudur: Bir doğru parçası öyle iki parçaya ayrılmalıdır ki, küçük parçanın büyüğe 

oranı, büyük parçanın bütüne oranına eşit olsun. Yaklaşık olarak %61,8 değer bulunur. 

Günümüzde oranlandırma, matematiksel ilkeler doğrultusunda çalışmak artık söz konusu 

değildir fakat bir eser analizi yapılırken (antik veya çağdaş) oran bilgisi ve oranlandırma 

yöntemlerini kullanma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu nedenle çeşitli objeleri incelemeye 

tutarken bu yöntemlere başvurulur. Örneğin; bir kupanın dip ve ağız genişlik ölçüleri ne 

oranda yapılmıştır, yükseklik ve genişlik oranları ne ölçüdedir gibi ölçü karşılaştırılmaları 

yaparak önümüzdeki objelerin modelajı yapılır. 

 

Deniz kabuğu örneği de bu yönde analiz edilir. Genişlik ve yükseklik ölçülerin 

oranları bulunur ve şekillendirmeye yansıtılır. Aynı şekilde detayların birbirileriyle oran 

karşılaştırılması yapılır. Bu şekilde yapılan analizde objeye en yakın oranlar elde edilmiş ve 

modele benzerlik yapılmış olur (Resim 3.1). 

 

Resim 3.1: Deniz kabuğunun geometrik ve plastik analizi 
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3.1.2. Formun Plastik Analizi 
 

Deniz kabuğun plastik analizi formun düzlemleri ve girinti, çıkıntılarının analizidir. 

Detayların yükseklik ve derinlik zihinsel analizi daha sonraki uygulamanın başarısını etkiler. 

Gözlemlerin kaliteli biçimde ve ölçme yöntemlerini kullanarak model uygulamasının başarılı 

olmasını etkilemektedir. 

 

3.2. Oval Şekillendirme Yöntemleri 
 

Tam oyma (oval) şekillendirme heykel sanatının yöntemlerindendir. Tam oyma üç 

boyutlu şekillendirmelerin her yönden izlenebilir olması gereklidir. Bu nedenle model 

yapılırken turnet-döner sehpalar kullanılır ve çalışma döndürülerek her yönden şekillendirme 

imkânı sağlanır. 

 

3.2.1. Kitleden Oyma 

 
Kitleden oyma bir bütünden detay çıkarma işlemidir. Kitlenin bütünlüğünü bozarak 

istenilen şekil elde edilir. Bu yönteme eksiltme veya azaltma yöntemi de denilebilir. Bu 

yöntem masif taş ve ahşap kitlelerinden şekillendirme yaparken kullanılır. Kil ile modelaj 

tekniğinde de kullanılabilir Kilin işlenebilirliğinden kaynaklanan eksiltme ve ekleme 

yöntemi de kil ile modelaj tekniğinde kullanılır. 

 

3.2.2. Kitleye Kil Ekleme  
 

Kitleye kil ekleme bir bütün kitlenin üzerine kil ekleyerek elde edilen şekillendirme 

yöntemidir. Bu yöntem kil, balmumu gibi elle işlenebilir malzemelerde kullanılır. Model 

hazırlama yöntemlerinden en yaygın olanıdır. Malzemenin şekillendirme kolaylığından 

kaynaklanan düzeltme işlerinde kimi zaman kili eksiltme yöntemi de kullanılabilir. 

 

3.3. Tam Oyma-Oval Modelaj 
 

Deniz kabuğu modeli turnetin üzerine, göz çizgisinde bulunacak şekilde koyulur. Aynı 

şekilde çalışılacak olan turnetin de yükseklik ayarı yapılır. Gerekli ahşap altlık turnetin 

üzerine koyularak kil sandıktan alınır. Şekillendirme modelin önünde ve modelle birlikte 

çalışmanın da dönmesi sağlanarak yapılır. Model hangi yönde ise çalışmanın da o yönden 

izlenmesi bu uygulamanın başarılı olmasının etkenlerindendir. Atölye ortamında birçok defa 

modelden çalışmalar bir modeli izleyerek yapılmaktadır. Bu ortama uyum sağlamak 

gereklidir. 
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3.3.1. Araç Gereçleri Kullanma 

 
Heykel yapımında ayakta çalışma özelliğinden dolayı ayaklı turnetler kullanılır. 

Bunların çeşitli modelleri olabilir. Ahşap veya metal, ayak açılarının ayarlı tablalarının döner 

olmaları şarttır. Oval şekillendirmenin her yönden izlenmesi ve aynı zamanda her yönden 

heykelin modelajının yapılması özelliğinden dolayı turnetin tablasının dönmesi şarttır. 

Modelden modelaj uygulamalarında da modelin de dönerli turnette durması şartı aranır. 

Küçük çalışmalar için çeşitli ebatlarda masa üstü turnetleri kullanılmaktadır (Resim 3.2). 

 

 

Resim 3.2: Oval şekillendirme sehpaları (turnetleri) 

 

Modelaj kalemleri kil uygulama çalışmasında ellerden sonra önemli modelaj 

gereçlerindendir. Modelcinin ihtiyacına göre çeşitli modeller mevcut olup özel yapım 

kalemler de kullanılmaktadır. 

 

3.3.2. Kilden Kitle Yapma 
 

Modelin geometrik ve plastik analizinden sonra kil bu ölçülere göre kitle hâline 

getirilir. Temel geometrik şekillere benzetilerek kitleye form verilir. Bu form deniz kabuğu 

modelinin oranlarını ve şekil özelliklerini taşıması modelajı kolaylaştıracaktır. 

 

3.3.3. Objeyi Analiz Ederek Düzlemlerini Belirleme 
 

Düzlemleri belirleme işi modelin iyi gözlenmesinden geçer. Düzlemler düz bir tahta 

parçasını hafifçe vurarak elde edilebilir. Bu işlem küpün kenarlarını almaya benzemektedir. 



 

 40 

 

3.3.4. Oval Modelaj Yapma  
 

Düzlemleri belirlenen deniz kabuğunun detaylarının formları şekillendirilir. Üzerinde 

bulunan kabartılar ve çeşitli oluşumlar yapılır. Objenin yönü ve çalışmanın yönü aynı olmak 

zorundadır. Hangi yönden çalışırsanız o yönden de obje izlenir. Bu şekilde yapılan 

çalışmalarda her yönden çalışılmış ve ovalık sağlanmış olur. Turnetin dönmesi, modelin 

dönmesi ile paralel olur. 

 

3.3.5. Detay Yapma 
 

Detay yapma, modelin dokusu ve ince ayrıntılarının yapılmasını içerir. Doğal objenin 

dokusunu gözlemleyerek kil ile modelaj detayı yapılır. Detaylar olduğundan daha belirgin 

yapılarak heykelci kendi yorumunu da katar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Deniz Kabuğu Modeli  

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, deniz kabuğu objesinin oval modelajını yapmış 

olacaksınız (Resim 1). 

 

 

Resim 1: Deniz kabuğu modeli uygulamaları 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Deniz kabuğu objeleri 

 Kil (şekillendirme hamuru, çamuru) 

 Modelaj kalemleri ve ıspatula 

 Ahşap altlık (20 x 20 ) 

 Heykel turneti 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

 Deniz kabuğu modelini turnetin üzerine yerleştiriniz (Resim 2). 

 

 Her beş dakikada modelin turnet üzerinde dönmesini sağlayınız. Bu şekilde 

herkes modeli her yönden izlemiş ve şekillendirme yapmış olur. 

 

 

Resim 2: Deniz kabuğu model örnekleri 

 

 Deniz kabuğu objesinin geometrik ve plastik analizini yapınız (Resim 3). 

 

 Bu analiz kısa süreli eskizlerle veya zihinsel olarak yapılabilir. 

 

Resim 3: Deniz kabuğu objesinin geometrik ve plastik analizi 
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 Çalışma turnetinizi ve atölye ortamını hazırlayınız. 

 

 Turnet yüksekliğini kendi boyunuza göre ayarlarsanız kollarınız fazla yorulmaz. 

 Şekillendirirken model ve çalışmanın duruşu aynı yönden olmasına dikkat edin. 

Model döndükçe siz de çalışmanızı döndürerek modelden çalışma alışkanlığı 

elde etmiş olacaksınız. 

 

 Kilden kitle yapınız (Resim 4). 

 

 Kili kıvama getirmek şekillendirmenizi kolaylaştıracaktır. 

 Kitleyi elde etmek için iki elinizi, altlıktan kili kaldırarak ve her tarafını 

şekillendirerek yapınız. 

 

 

Resim 4: Kilden kitle yapmak 

 

 Kitleye objenin temel formunu veriniz (Resim 5). 

 

 Modelden ölçü alarak temel geometrik formu verebilirsiniz.  

 Modelden ölçü alma işini modelaj kalemlerinizle de yapabilirsiniz. Gözlemlerle 

ölçülere alışmak ve bu beceriyi kazanmak üç boyutlu şekillendirmelerde önemli 

bir amaçtır. 
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Resim 5: Deniz kabuğu temel formu vermek 

 

 Obje düzlemlerini yapınız (Resim 6). 

 

 Tahta parçasından faydalanarak düzlemleri elde edebilirsiniz.  

 

 

Resim 6: Deniz kabuğu düzlemleri 
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 Detay yapınız. 

 

 Doğal objelerde simetri ve eşitlik kurallarının bulunmadığını unutmadan detay 

şekillendirmesi yapınız. 

 

 Doku yapınız (Resim 7). 

 

 Deniz kabuğu modelini iyi gözlemleyerek en doğal duracak olan dokuyu 

uygulayınız.  

 

 
Resim 7: Deniz kabuğu dokuları 

 

Öneriler 

 

 Atölye ortamında gruplar hâlinde bir model kullanılabilir. 

 Masa üstü ve ayaklı turnetler kullanılabilir. 

 Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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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. Deniz kabuğu modeli seçiminde araştırmacı oldunuz mu?   

2. Deniz kabuğu modeli oranlarına uydunuz mu?   

3. Modelden çalışma düzenine uyum sağladınız mı?   

4. Deniz kabuğu düzlemlerini yaptınız mı?   

5. Kaliteli oval şekillendirme yaptınız mı?   

6. Deniz kabuğu modeline doku 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. (   ) Sanat eğitiminde doğadan form incelemeleri yoktur. 

2. (   ) Oval şekillendirme her yönden yapılır. 

3. (   ) Tam oyma-oval şekillendirme formları yuvarlatmaktır. 

4. (   ) Geometrize etmek temel geometrik şekillere benzetmektir. 

5. (   ) Kitleye kil ekleme malzemeyi azaltmak demektir. 

6. (   ) Turnet bir oyundur. 

7. (   ) Objelerin oranlarına proportiyon denilir. 

8. (   ) Altın oran altından yapılmış olan modele denilir. 

9. (   ) Altın oran yaklaşık olarak % 61,8 değerdedir. 

10. (   ) Doğal objelerin detay modelajları simetri ve eşitlikten uzak olarak yapılır. 

 

 
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 
Doku Baskısı Uygulaması 

 

Uygulama faaliyetindeki çalışmalarınızı ve aşağıdaki uygulamaları yaparak 

öğretmeninize değerlendirmek üzere sununuz (Resim 1). 

 

 
Resim 1: Doğal ve yapay objelerle baskı uygulaması 

 

 Doku baskısı uygulamasının resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına 

yapıştırınız.  

 İşlem yaprağının köşesinde bulunan kare şeklinin ölçülerine bağlı kalınız. 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. 

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

 

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri ve malzemeleri yazınız. 

  Kullandığınız tüm araç gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Yaprak Modeli Uygulaması 

 

 
Resim 2: Yaprak modeli uygulaması 

 

 Yaprak rölyef resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına yapıştırınız.  

 İşlem yaprağının köşesinde bulunan kare şeklinin ölçülerine bağlı kalınız. 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz ( Resim 2). 

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

 

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereç ve malzemelerini yazınız. 

  Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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Deniz Kabuğu Modeli Uygulaması 

 

   
Resim 3: Deniz kabuğu modelleri 

 

 Deniz kabuğu modeli resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına yapıştırınız.  

 

 İşlem yaprağının köşesinde bulunan kare şeklinin ölçülerine bağlı kalınız. 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz (Resim 3). 

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

 

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereç ve malzemeleri yazınız. 

 Kullandığınız tüm araç gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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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. Uygulamanın temel formunu verdiniz mi?   

2. Oran ve orantılama yaptınız mı?   

3. Oval şekillendirme (plastikiyet) yaptınız mı?   

4. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Detay ve doku yaptınız mı?   

6. Kil ile modelaj tekniğini doğru kullandınız mı?   

7. Uygulamayı kaliteli şekillendirdiniz mi?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. Çalışma gereçlerini yerinde ve doğru 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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. (   ) Doku baskısında kullanılan kil akışkan kıvamda olmalıdır. 

2. (   ) Baskı objelerinin üzerine izolasyon malzemesi olarak plastik boya sürülmelidir. 

3. (   ) Makine yağı ve arap sabunu eşit miktarda karıştırılarak ayrıştırıcı olarak 

kullanılmalıdır. 

4. (   ) Doku baskısını yaptıktan hemen sonra alçı harç hazırlanmalıdır. 

5. (   ) Alçı harç kil kıvamında olmalıdır. 

6. (   ) Baskının üzerine akışkan kıvamda alçı dökülmelidir. 

7. (   ) Alçı döküm kapları, alçının donmasından sonra temizlenmelidir. 

8. (   ) Pozitif şekiller, şekillerin ters görüntüleridir. 

9. (   ) Kırılan alçı detayları kille yapıştırılmalıdır. 

10. (   ) Patina alçının başka malzemeye benzetilmesi boyama yöntemidir. 

11. (   ) Alçak rölyefin kabartı seviyesi 30 cm’dir. 

12. (   ) Model yapma veya modelcilik yapan kişi modelcidir. 

13. (   ) Rölyef uygulamalarında sadece kitleden oyma yöntemi kullanılır. 

14. (   ) Kabartmalara her yönden bakılabilir. 

15. (   ) Kabartmalar rölyef sehpaları üzerinde uygulanır. 

16. (   ) Şablon desenler yağlı boya tekniğiyle yapılır. 

17. (   ) Modelaj bir spor terimidir. 

18. (   ) Heykel şekillendirmesi modelaj kalemleriyle yapılır. 

19. (   ) Rölyefin kabartı seviyelerinin hepsi aynı olmalıdır. 

20. (   ) Heykelcilikte model bir top modeldir. 

21. (   ) Sanat eğitiminde doğadan form incelemeleri yoktur. 

22. (   ) Oval şekillendirme her yönden yapılır. 

23. (   ) Tam oyma-oval şekillendirme formları yuvarlatmaktır. 

24. (   ) Geometrize etmek temel geometrik şekillere benzetmektir. 

25. (   ) Kitleye kil ekleme malzemeyi azaltmak demektir. 

26. (   ) Turnet bir oyundur. 

27. (   ) Objelerin oranlarına proportiyon denilir. 

28. (   ) Altın oran altından yapılmış olan modele denir. 

29. (   ) Altın oran yaklaşık olarak %61,8 değerdedir. 

30. (   ) Doğal objelerin detay modelajları simetri ve eşitlikten uzak olarak yapılır. 

 

 

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 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Yanlış 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Yanlış 

24 Doğru 

25 Yanlış 

26 Yanlış 

27 Doğru 

28 Yanlış 

29 Doğru 

30 Doğru 
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