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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 
DAL/MESLEK Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Yağlı Boya Resim 

MODÜLÜN TANIMI 
Yağlı boya resmi yapma ile ilgili becerilerin kazanıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Yağlı boya resmi yapmak  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini 

okuyup standartlarına göre yağlı boya resmi 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Soyut kompozisyon tasarlayıp yağlı boya 

tekniğiyle resim yapabileceksiniz. 

2. Figüratif özgün resim tasarlayıp yağlı boyayla 

resim yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı  
Donanım: Kurşun kalem, füzen kalem ve gereçleri, 

resim sehpası, yağlı boya ve gereçleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

Sevgili Öğrenci, 

 

Resim bilgisine sahip olan kişi çağdaş sanat görüşü kazanmış demektir. Plastik estetik 

duygusuna sahip olmak bir kişiyi olumlu yönden etkilemektedir. Mesleki resim dersi 

modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir öğrenci, yaşamında özgün ve soyut resme yer 

vereceğinden toplum içinde farklı bir yere sahip olacaktır.  

  

Resim uygulamaları, belirli kurallara dayalı ve çeşitli tekniklerin araç gereçleriyle 

yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullandığınızda ve istenilen teknik bilgileri aldıktan sonra 

çalışacağınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Yapmak 

istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizmek yararınıza olacaktır. 

Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru 

şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.  

 

Hazırlanan bu modülde mesleki resmin, yağlı boya resim kavramlarını, soyut 

kompozisyon tasarlama konusunu, figüratif özgün resim tasarlamayı ve yağlı boyayla resim 

tekniği uygulamaları ele alacağız. Yağlı boyayla resim tekniğini kullanarak soyut resim 

tasarlama, resmin geometrik analiz detaylarını, çizgisel analiz renk tonalite ve armoni 

konularını yağlı boyayla resim malzemelerini ve tekniğini kullanarak yapabileceksiniz. 

Modülü başarı ile tamamladığınızda mesleki resmin yağlı boya resim olanaklarını öğrenmiş 

olup sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında model 

yapım resmini okuyup standartlarına göre yağlı boya resim yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Yağlı boya resim teknik ve malzemelerini araştırınız. 

 Ünlü ressamların çeşitli yağlı boya resim örneklerini araştırınız. Bulduğunuz  

 resimleri sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz. 

 Tasarlama sürecinde ünlü sanatçıların eserleri incelenerek yararlanılabilir.  

 

1. SOYUT RESİM 
 

1.1. Yağlı Boya Tekniği  
 

1.1.1. Teknik Özellikleri 
 

Renk pigmentlerinin haşhaş yağı ya da bezir yağı gibi bitkisel yağlarla yoğrulması 

sonucu elde edilen malzeme yağlı boyadır. yağlı boya ilk olarak Van Eyck kardeşler 

tarafından 15. yüzyılda kullanılmıştır. Rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve 

kabul görmüş resim tekniğidir. Yağlı boya tekniği, yapım sırasında kısmen hata kabul eden 

bir tekniktir. İstenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.Yapılan resimler uzun 

ömürlüdür.Temizlik ve bakımı kolaydır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1:  Jan van Eyck 

1.1.2. Araç Gereç Özellikleri 
 

Yağlı boya resimde kullanılan en temel malzemeler kurşun kalem, füzen kalem, yağlı 

boyalar, keten yağı, terebentin, tiner, tuval, fırça, spatula, palet, resim sehpası (şövale), bez 

ve inceltici (tiner, terebentin) koyabilmek için metal kaplar sayılabilir.Yağlı boyalar 

uygulayıcı tarafından toz boyalar terebentin ve farklı katkı maddeleri yardımıyla 

oluşturulabileceği gibi artık günümüzde hazır hâlde edinilebilmektedir. Farklı kalite, özellik 

ve markalarda yağlı boyaları özel sanat malzemeleri satan kırtasiye gibi yerlerden alabilmek 

mümkündür ve bu durum, sanatçının işini kolaylaştırmaktadır. 

 

Kulanılan araç gereçler: 

 

 Yağlı boyalar, normal ve opak yağlı boyalar olarak edinilebilmektedir.  

 İhtiyaç hâlinde kokusuz yağlı boyalara da ulaşılabilmektedir.  

 Füzen kalemler ve çizim kalemler 

 Katkı malzemeleri (keten yağı, haş haş yağı  

 İncelticiler (terebetin, tiner, kokusuz tiner) 
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Resim 1.2: Yağlı boya tüpleri 

 

Resim 1.3: Çizim ve füzen kalemleri 

Fırçalar ve spatulalar, yuvarlak, düz, yelpaze, kedi dili gibi kullanım amacına göre 

farklı şekilleri vardır. Fırçalar sert kıldan yağlı boya fırçaları ve samur dediğimiz türden 

yumuşak yağlı boya fırçaları olarak bulunabilmektedir. 
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Resim 1.4: Fırçalar ve spatula çeşitleri 

Tuval yağlı boya çok farklı yüzeyler üzerine çalışılabilir. Sert karton tuvaller, duralit 

yüzeyler ve hazır tuvaller (canvas) kullanılabileceği gibi sanatçının kendi de farklı ölçülerde 

tuvaller hazırlayabilir. 

 

Resim 1.5: Tuvaller (canvas) 

 

Resim 1.6: Fırça kullanım tekniği 
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Resim 1.7: Fırça kullanım tekniği 

  



 

8 
 

Spatula ve fırça yardımıyla tuvale resim uygulama; 'impasto' tekniği olarak  

adlandırılır (Resim 1.8). 

 

Resim 1.9: Spatula ve fırça ile 'impasto' tekniği 

 

Resim 1.10: Süleyman Seyyid (Karpuzlu Natürmort) 
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Resim 1.11: Van Gogh                              Resim 1.12: J. Vermeer (İnci Küpeli Kız) 

1.2. Soyut Resim Tasarlama 
 

Soyut resim, doğada var olan biçimleri soyutlama (biçimini bozma, deformasyon, 

biçim parçalama, stilizasyon) yöntemleriyle sanatçının duygu ve düşünceleri yardımıyla 

yeniden şekil kazandırılmasıdır. Soyut resimde sanatçı dış dünyadan çok kendi iç 

dünyasından yararlanarak gördüklerine yeni bir bakış açısı katar. 

 

Resim 1.13: Obje deseni ve deformasyonu 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Johannes_Vermeer
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1.3. Resmin Geometrik Analizi 
 

Soyut resmin temelleri kübizm ile atılmıştır. Paul Cezanne, doğadaki her şeyin küp, 

küre, koni ve silindir şeklinde biçimlendiğini savunmuştur. Bu düşünceden de yola çıkılarak 

soyutlamada ele alınan görsel biçimin gerçek şeklinden yararlanarak yeniden 

yapılandırılmasıyla soyut resimler tasarlanabilir. 

 

Resim 1.14: Desende ritim analizi 

 

Resim 1.15: Nurullah Berk (İskambil Kâğıtlı Natürmort) 

  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vJc-VXTfGiDtPM&tbnid=4kpK9yrhL9mshM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.forumacili.org%2Fsanatcilarimiz%2F387203-nurullah-berk-hakkinda-bilgi.html&ei=-pjYU4LpF4jOOJ26gKgP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNHccHvDFpqf-IPW8lKbBFSKscwH2A&ust=1406790190465835
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1.4. Detayların Çizgisel Analizi 
 

İlk önce bir çizgi kabataslak çizilir, daha sonra düzeltilir ve sonunda tüm çizime yol 

göstermek üzere tasarlanan bir çizgisel alt yapı hâline getirilir. Bu temel yapı alınarak farklı 

çizgiler, öncekilerin üstüne yerleştirilebilir; çizimi kesinleştirmek ve tamamlamak üzere 

formlar yavaş yavaş ortaya çıkar.  

 

Aşağıda Pablo Picasso'nun bir hayvanın gerçek biçimine bağlı kalarak aşama aşama 

temel formlarına indirgeyerek soyut detay çizim örnekleri görülmektedir. 

 

Resim 1.16: Pablo Picasso 
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1.5. Renk Tonalite ve Armoni  
 

Renk insan gözünün görebildiği ışık tayfının dalga boyu olarak tanımlanabilir. Tayf 

başta güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklere ayrılmasıdır. 

Üzerine ışık düşen her nesne ışık tayfının belli bir kısmını emer ve diğer kısmını yansıtır. 

Işığın yansıyan kısmı renk olarak ortaya çıkar. Gözün iris olarak tanımlanan kısmından 

retinaya ulaşır. Retinanın üzerinde bulunan konilerde renkli görme gerçekleşir. 

 

Armoni; farklı renk ilişkilerinden doğan uyum olarak tanımlanabilir. Renklerle armoni 

kuramının kesin bir yöntemi yoktur. Renk uyumları büyük oranda kişinin öznel tercihleriyle 

ilgili bir durumdur. 

 

Resimde renklerin uyumu iki yoldan kurulur: 

 

 Ton değerlerine göre kurulmuş uyum: Tablonun uyumu daha çok büyük 

gölge-ışık kontrastları içinde kurulur. Renk üzerine renk armonisi bu büyük 

karanlık ve aydınlıklar içinde ikinci planda kalır. Özellikle bir veya iki rengin 

değişik tonlarıyla yapılır. 

 Renk değerlerine göre kurulmuş uyum: Aynı tondaki renklerin kontrastları 

ile oluşturulmuş armonilerdir. Gölge ve ışıklar kontrast renklerle çözümlenir. 

 

Şekil 1.1: Renk çemberi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yağlı boya tekniği ile natürmort çizimini yapınız. 

 

Resim 1.17: Çizilecek kompozisyon 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Tuval (25x35) 

 Yağlı boya 

 Keten yağı 

 Terebentin 

 Fırça (çeşitli boyutlarda) 

 Spatula 

 Palet 

 Şövale (resim altlığı) 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda yağlı boya tekniği ile bir natürmort 

resmi tamamlamış olacaksınız. 

 

 Model olacak objeleri bir zemin üzerine yerleştiriniz. 

 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.   

 Tuvalinizi şövalenize yerleştiriniz. 

 Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre ayarlayınız.    

 Düzeneği dikkatlice gözlemleyerek resim kaleminizle veya fırça yardımıyla dış 

hatlarını kâğıda çiziniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 1.18: Kompozisyonun tuvale yerleştirilmesi 

 Kompozisyonunuzu tuvalinize kurşun ya da füzen kalemle çiziniz. Ancak kalem 

kullanmadan da fırça ile meyvelerin eskizlerini çizebilirsiniz. İlk başta attığımız 

çizgileri silmeye gerek olmadan çizimin üzerinden geçerek istediğiniz 

düzeltmeleri yapabilirsiniz. 
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Resim 1.19: Çizim örneği 

 İlk iş olarak zeminin meyvelerini boyayınız. Nötr renkleri (kırmızı ile yeşil; 

mavi ile turuncu; sarı ile morun karışımı nötr renklerdir) paletiniz üzerindeki 

doymamış renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz. 
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Resim 1.20: Çizim örneği 

 Işık alan yerlere ve zemine yansıyan gölegelere dikkat ederek beyaz karışım 

rengi lokal olarak uygulayınız. 

 

Resim 1.21: Çizim örneği 
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 Kumaştaki kat izlerini göstermek için masa örtüsü üzerinde ışık yansımasından 

kaynaklı mavimsi çizgiler atınız. 

 

Resim 1.22: Işık yansımasından kaynaklı mavimsi çizgiler 

Yaptığımız çalışmanın analizini yapacak olursak; 

 

Resim 1.23: Yapılan çalışmanın ayrıntı analizi 

 Uygulama sırasında sorunla karşılaşırsanız öğretmeninizden yardım isteyiniz. 
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Yağlı boya tekniği ile soyut resim;  

 

Resim 1.24: Theo Van Doesburg 1917 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Tuval (25x35) 

 Eskiz defteri 

 Füzen veya kurşun kalem 

 Yağlı boya 

 Keten yağı, haşhaş yağı 

 Terebentin 

 Fırça (çeşitli boyutlarda) 

 Spatula 

 Palet 

 Fırçaları temizlemek için içine tiner konulabilecek cam veya metal bir kap 

 Şövale (resim sehpası) 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda bir natürmort resmi tamamlamış olacaksınız. 

 

 Soyut resim araştırması yapınız ve eskiz defterinize örnekler çiziniz. 

 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.   

 Tuvalinizi hazırlayınız ve sehpaya yerleştiriniz. 

 Çalışma yerini, açısını ve mesafesini belirleyiniz. 

 Füzenle hazırlık desenini çiziniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 1.25: Çizim örneği 

 Soyut resmi tuval yüzeyine kompoze ediniz. 

 Objelerin kontur çizgileriyle şeklini belirleyiniz. 

 Oranlama ve orantılamasını yapınız. 
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Resim 1.26: Çizim örneği 

 Boya paletini hazırlayınız. 

 Resmin açık koyu renk değeriyle hacmini yapmaya dikkat ediniz. 

 Detay resimleme yapmaya dikkat ediniz. 
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Resim 1.27: Çizim örneği 

 Renksel ve teknik bütünlüğü bozmadan tekniği uygulamaya dikkat ediniz. 

 Stil bütünlüğü sağlamaya özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Renk pigmentlerinin haşhaş yağı ya da bezir yağı gibi bitkisel yağlarla yoğrulması 

sonucu................................ elde edilir.  

2. Yağlı boya çalışmalarında boyayı inceltebilmek için ................... kullanılır.  

3. Boyayı palet üzerinde karıştırmada ve tuvale uygulamada yardımcı olan malzemeye 

...........denir. 

4. Doğada varolan biçimleri soyutlama (biçimini bozma, deformasyon, biçim parçalama, 

stilizasyon) yöntemleriyle sanatçının duygu ve düşünceleri yardımıyla  yeniden şekil 

kazandırılmasına yapılan resim tarzına.........................denir. 

5. İnsan gözünün görebildiği ışık tayfının dalga boyuna .............denir. 

6. Farklı renk ilişkilerinden doğan uyuma...................denir. 

 

 
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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yağlı boya tekniği natürmort uygulamasını yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki ölçeğe 

göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

2. Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz mi?   

3. Düzeneği dikkatlice gözlemlediniz mi?   

4. Düzeneği tuval yüzeyine oran ve orantıya dikkat ederek 

yerleştirdiniz mi? 
  

5. Objeleri tuvalinize  yerleştirirken temel planlarını belirleyerek 

perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz mi? 
  

6. Boya uygulama aşamasında yağlı boyanın özelliklerini göz önünde 

bulundurarak malzemeleri dikkatli ve verimli kullandınız mı? 
  

7. Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?   

10. Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulamalı teste geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yağlı boya tekniği ile soyut resim tasarlama uygulamasını yapınız ve bu çalışmanızı 

aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz.   

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

2. Ünlü sanatçıların eserlerini inceleyerek tasarımlar yaptınız 

mı? 
  

3. Tasarımınızı tuvale aktarmaya hazır hâle getirdiniz mi?   

4. Düzeneği tuval yüzeyine oran ve orantıya dikkat ederek 

yerleştirdiniz mi? 
  

5. Objeleri tuvalinize  yerleştirirken temel planlarını belirleyerek 

perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz mi? 
  

6. Boya uygulama aşamasında yağlı boyanın özelliklerini göz 

önünde bulundurarak malzemeleri dikkatli ve verimli 

kullandınız mı? 

  

7. Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?   

10. Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?   

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, yağlı boya 

tekniğiyle özgün figüratif resim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ünlü ressamların çeşitli özgün figüratif resimlerini araştırınız. 

 Bulduğunuz resimlerin sınıf ortamında arkadaşlarınızla beraber analizini 

yapmaya çalışınız. 

2. FİGÜRATİF ÖZGÜN RESİM 
 

Figür, Fransızca “yüz” anlamına gelir; sanatta ise bir çalışmada betimlenen her türlü 

varlık anlamında kullanılan terimdir. 

 

Figüratif resim; nesnel gerçekliği, bilinen görüntü ve nesneleri ele alan resim tarzını 

tanımlamak için kullanılan sanat terimidir. İnsan ve hayvan figürlerine dayalı resimler, 

peyzajlar, natürmortlar, dış mekân, iç mekân ya da doğadan alınmış her konu figüratif olarak 

tanımlanmaktadır.     

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Osman Hamdi Bey (Kaplumbağa Terbiyecisi) 
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Resim 2.2: Neşet GÜNAL (yağlı boya figüratif çalışma) 

Sanatçı resmetmek istediği figürün öncelikle bir eskizini daha sonra ise taslağını 

çıkartmalıdır. 

 

Taslak, sonradan çalışılmak üzere bir resmin önceden hazırlanmış hâlidir. 

 

Figüratif resimde farklı sanat akımları farklı yaklaşımlarda bulunmuştur. 19.  y.y. ile 

birlikte Empresyonist, Expresyonist, Kübist ve daha birçok sanat akımı yeni bakış açısı ve 

yeni yorumlarla figüratif resmi zenginleştirmiştir.  
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Resim 2.3: Edgar Degas                                 Resim 2.4: Pierre-Auguste Renoir 

2.1. Resmin Geometrik Analizi 
 

Figüratif resimde özgün figürleri tasarlama ve yüzeye aktarma işlemlerinde geometrik 

biçim ve yapılardan yararlanılır. Oluşturulan biçimi yüzeye aktarılırken kompozisyonun 

doğru olabilmesi için geometrik formlardan yararlanarak aktarma işlemi yapılabilir.  

 

2.2. Detayların Çizgisel Analizi 
 

İlk önce çizilen görsel formun anatomik yapısına dikkat edilerek kabataslak eskizi 

çizilir. Bu temel yapı özgün bir figüratif resme dönüşeceği için kontürel olarak sanatçının 

kendine özgü, tamamen kendi has tarzını bulacak çizgilerle figürü detaylandırabilir. 

 

2.3. Stil (Tarz Üslup) ve Bütünlük 
 

Bir sanat eserinin belli bir sanatçıya, belli bir döneme özgü özellikler göstermesine stil 

(tarz, üslup)  denir. Üslubu iki kısımda değerlendirebiliriz. 

 

2.3.1. Kişisel Üslup 
 

Sanatçıya özgü üsluptur. Sanatçının resim tarzını belirli kılan kendini ifade ettiği ve 

yalnızca kendi elinden çıkan resim tarzıdır. 
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2.3.2. Kolektif Üslup ( Sanat Akımı ) 
 

Bir devre veya döneme ait üsluptur. Sanat akımları kolektif üslup içerisinde 

değerlendirilebilir. Birçok sanatçının anı resim tarzında, felsefi görüşte, ideolojide üretim 

yapıp faaliyet gösterdiği üsluptur. 

 

Resim 2.5: Georges Seurat 

   

Resim 2.6: Paul Cézanne                                           Resim 2.7: Henri Matisse 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
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Resim 2.8: Pablo Picasso                                                                       Resim 2.9: Pablo Picasso 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Figüratif özgün resim tasarlayınız ve tuval üzerine uygulayınız. 

 

Resim 2.9: Çizim örneği 

Kullanılacak araç gereçler: 

 Tuval (35x50) 

 Yağlı boya 

 Keten yağı 

 Terebentin 

 Fırça (çeşitli boyutlarda) 

 Spatula 

 Palet 

 Şövale (resim altlığı) 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda yağlı boya tekniği ile figüratif resmi 

tamamlamış olacaksınız. 

 

 Figüratif özgün resim seçimi yapınız. 

 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.   

 Tuvali hazırlayarak sehpaya yerleştiriniz. 

 Çalışma yerini, açısını ve mesafesini belirleyiniz. 

 Füzenle hazırlık desenini çiziniz. 

 Özgün resmin perspektifini belirleyiniz. 

 Figürlerin kontürel şeklini ve temel planlarını belirleyiniz. 

  

Resim 2.10: Desenin çizimi 

 Boya paletini, fırça ve gerekli yağlı boya malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Oranlama ve orantılamasını yapmayı unutmayınız. 

 Resmin lokal tonlamasını, ışık-gölge ayrımını yapınız. 
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Resim 2.11: Açık-koyu renk değerlerinin belirlenmesi 

 Açık-koyu renk değeriyle detayların hacmini yapmaya dikkat ediniz. 

 Renksel, stilistik ve teknik bütünlük sağlamaya çalışınız. 

  

Resim 2.12: Renk geçişlerinin belirlenmesi 
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 Fiksaj yaparak resminizi tamamlayınız. 

 

Resim 2.13: Resmin tamamlanmış hâli 
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Figüratif özgün resim tasarlayınız ve tuval üzerine uygulayınız. 

 

Resim 2.14: Yapılacak çalışma 

Kullanılacak araç gereçler: 

 Tuval (35x50) 

 Yağlı boya 

 Keten yağı 

 Terebentin 

 Fırça (çeşitli boyutlarda) 

 Spatula 

 Palet 

 Şövale (resim altlığı) 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda yağlı boya tekniği ile figüratif resmi 

tamamlamış olacaksınız. 

 

 Figüratif özgün resim seçimi yapınız. 

 Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.   

 Tuvali hazırlayarak sehpaya yerleştiriniz. 

 Çalışma yerini, açısını ve mesafesini belirleyiniz. 

 Hazırlık desenini füzenle çiziniz. 

 Özgün resmin perspektifini belirleyiniz. 

 Figürlerin kontürel şeklini ve temel planlarını belirleyiniz. 

 

Resim 2.15: Figürün kâğıda yerleştirilmesi 

 Boya paletini, fırça ve gerekli yağlı boya malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Oranlama ve orantılamasını yapmayı unutmayınız. 

 Resmin lokal tonlamasını, ışık-gölge ayrımını yapınız. 
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Resim 2.16: Çalışma örneği 

 Açık-koyu renk değeriyle detayların hacmini yapmaya dikkat ediniz. 

 Renksel, stilistik ve teknik bütünlük sağlamaya çalışınız. 
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Resim 2.17: Çalışma örneği 

 Fiksaj yaparak resminizi tamamlayınız. 
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Resim 2.18: Çalışmanın bitmiş hâli 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Nesnel gerçekliği, bilinen görüntü ve nesneleri ele alan resim tarzını tanımlamak 

için kullanılan sanat terimine figüratif resim denir. 

2. (   ) Bir sanat eserinin belli bir sanatçıya, belli bir döneme özgü özellikler 

göstermesine form denir. 

3. (   ) Tablo, sonradan çalışılmak üzere bir resmin önceden hazırlanan hâlidir.  

4. (   ) Üslubu kişisel üslup ve kolektif üslup olarak iki kısımda değerlendirebiliriz. 
 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yağlı boya tekniği figüratif resim uygulamasını yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki 

ölçeğe göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

2. Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz 

mi? 
  

3. Düzeneği dikkatlice gözlemlediniz mi?   

4. Düzeneği tuval yüzeyine oran ve orantıya dikkat ederek 

yerleştirdiniz mi? 
  

5. Objeleri tuvalinize  yerleştirirken temel planlarını belirleyerek 

perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz mi? 
  

6. Boya uygulama aşamasında yağlı boyanın özelliklerini göz 

önünde bulundurarak malzemeleri dikkatli ve verimli 

kullandınız mı? 

  

7. Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?   

10. Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulamalı teste geçiniz. 

 

 

 

  



 

42 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Yağlı boya tekniği figüratif resim uygulamasını yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki 

ölçeğe göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

2. Çalışma yerini, açısını ve mesafeyi kendinize göre belirlediniz 

mi? 
  

3. Düzeneği dikkatlice gözlemlediniz mi?   

4. Düzeneği tuval yüzeyine oran ve orantıya dikkat ederek 

yerleştirdiniz mi? 
  

5. Objeleri tuvalinize  yerleştirirken temel planlarını belirleyerek 

perspektif kurallarına dikkat ederek yerleştirdiniz mi? 
  

6. Boya uygulama aşamasında yağlı boyanın özelliklerini göz 

önünde bulundurarak malzemeleri dikkatli ve verimli 

kullandınız mı? 

  

7. Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?   

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Çalışmanızla övünç duyuyor musunuz?   

10. Çıkardığınız ürün sizi duygusal açıdan tatmin etti mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Renk pigmentlerinin haşhaş yağı ya da bezir yağı gibi bitkisel yağlarla yoğrulması 

sonucu................................ elde edilir.  

2. Boyayı palet üzerinde karıştırmada ve tuvale uygulamada yardımcı olan malzemeye 

...........denir.  

3. Yağlı boya çalışmalarında boyayı inceltebilmek için ................... kullanılır.  

4. Farklı renk ilişkilerinden doğan uyuma...................denir. 

5. Doğada varolan biçimleri soyutlama (biçimini bozma, deformasyon, biçim parçalama, 

stilizasyon) yöntemleriyle sanatçının duygu ve düşünceleri yardımıyla  yeniden şekil 

kazandırılmasına yapılan resim tarzına.........................denir. 

6. İnsan gözünün görebildiği ışık tayfının dalga boyuna .............denir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Nesnel gerçekliği, bilinen görüntü ve neseleri ele alan resim tarzını tanımlamak 

için kullanılan sanat terimine figüratif resim denir. 

8. (   ) Bir sanat eserinin belli bir sanatçıya, belli bir döneme özgü özellikler 

göstermesine form denir. 

9. (   ) Üslubu kişisel üslup ve kollektif üslup olarak iki kısımda değerlendirebiliriz. 

10. (   ) Tablo, sonradan çalışılmak üzere bir resmin önceden hazırlanan hâlidir.  

  

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yağlı Boya 

2 Terebentin 

3 Spatula 

4 Armoni 

5 Soyut Resim 

6 Renk 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yağlı Boya 

2 Spatula 

3 Terebentin 

4 Soyut Resim 

5 Renk 

6 Armoni 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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