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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat Ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Soyut Plastik Form Modeli 

MODÜLÜN TANIMI 

Tasarım Uygulama alanının soyut plastik form kompozisyon 

kavramları, üç boyutlu soyut form çeĢitleri tasarımları, Ģablon 

desenler, teknik malzemeyle uygulamaları öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Soyut plastik form modeli yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini okuyup 

standartlarına göre soyut plastik form modeli 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Soyut plastik form tasarlayarak, yapım resmi 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Kilden kitle hazırlayarak, soyut plastik form 

modelajını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı tasarım atölyesi, modelaj gereçleri, Ģekillendirme 

kili, Ģamot kili ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel 

kaynaklar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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 yanlıĢ vb) uygulayarak modül uygulamalarıyla 

kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir. 

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, üç boyutlu 

formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. 

Tasarım uygulama dersi modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir öğrenci yaĢamında 

üçboyutlu formlara ve Ģekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde 

olacaktır. 
 

Tasarım uygulama belirli kurallara dayalı çeĢitli tasarım gereçleri, teknik uygulamanın 

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

bilgilerini aldıktan sonra çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha 

anlaĢılır  olacaktır. Üçboyutlu Ģekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde 

yapmak daha sonraki uygulama iĢlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak 

kâğıdın üzerine çeĢitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım resmi okuyarak ve 

Ģekillendirme iĢlem sırasını takip ederek doğru Ģekillendirme ve kaliteli bir iĢ yapmıĢ 

olacaksınız. 
 

Hazırlanan bu modülde tasarım uygulama alanının soyut plastik form kompozisyon 

kavramlarını, üçboyutlu soyut form çeĢitleri tasarımları, Ģablon desenler, teknik malzemeyle 

uygulamaları ele alacağız. Tasarlama gücünüzü geliĢtirerek tasarım uygulama alanına adım 

atmıĢ olacaksınız. Modülü baĢarı ile tamamladığınızda tasarım uygulama temel 

Ģekillendirme olanaklarını öğrenmiĢ olup, sanat alanının çeĢitli dallarında bu bilgi ve 

becerileri kullanabileceksiniz. 
 

  

GĠRĠġ 



 

 4 

ÖĞRENME FALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında; soyut plastik form tasarlayıp yapım resmi ile birlikte doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından soyut formlar 

kavramları araĢtırınız. 

 Soyut form kompozisyonları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

1. SOYUT PLASTĠK FORM MODELĠ 

TASARIMI YÖNTEMLERĠ 
 

1.1. Soyut Kompozisyon Tasarlama Prensipleri 

 

Resim 1.1: 3D soyut  plastik form 

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Kompozisyon, kompoze etme, iĢlem olarak tasarlama, kurma, düzenleme ve değiĢik 

tekniklerle yapma iĢidir. Plastik kompozisyon belirli konular, problemler üzerine ilkeler 

(prensipler) yardımıyla estetik form tasarımı ve uygulamasıdır. Plastik kompozisyon (Resim 

1.1.), estetik ve teknik nitelikler bütünüdür. Estetik nitelik, plastik formun estetik etkisidir. 

Teknik nitelik ise tekniği en iyi Ģekilde kullanarak estetik etkiyi verebilmektir. 

 

Soyut plastik form tasarımı, metal, taĢ, ahĢap gibi plastik malzemelerle Ģekilleri ve 

renkleri göze hoĢ gelen bir Ģekilde veya biçimde sanat eserine dönüĢtürülmesidir. Plastik 

sanatlarda soyut plastik form, belirli konu ve estetik etkisi olan plastik (görsel veya 

hacimsel) biçimdir.  

 

Resim 1.2: Soyut biçim araĢtırmaları ve uygulamaları 

Soyut plastik form modeli yapma; belirli bir kompozisyonu tasarlama ve tasarımı 

uygulama aĢamalarından oluĢur. 

 

Tasarım aĢaması, yapılacak kompozisyonun konu araĢtırması ve belirlenmesi ile 

baĢlar. Konu araĢtırmalarından sonra form tasarımına geçilir. Tasarım aĢamasında kısa 

vadeli krokiler ve taslaklarla form araĢtırmaları yapılır. Bu krokilerden en uygun çeĢit 

(versiyon) seçilir ve ayrıntılı taslak ile kompozisyon geliĢtirilir. Bu tasarım aĢamasında 

format, malzeme ve teknik yöntemler belirlenir (Resim 1.2.). 

 

Uygulama aĢaması, tasarlanan soyut plastik formun kompozisyon ilkeleri 

doğrultusunda belirli teknik malzemeyle uygulanmasıdır (Resim 1.3.). Plastik biçimin 

kompozisyonu veya modelajı formatı içinde oran ve oranlama ile baĢlar. Plastiğin temel 

ölçüleri ve planları belirlenir. Detayda figürler arası (konfiguratif) oran, simetri, açı 

bakımından dengeleri kurulur. Son aĢamada formun yüzeyinin plastikiyeti belirlenir. 



 

 6 

        

Resim 1.3: Soyut kompozisyon teknik uygulamaları 

Yapı (lat. strucktura), bir sistemin elemanları arasındaki kalıcı kural birlikteliği; 

biçimsel doku organizasyonu ve düzenidir. Yapı elemanlarının özellikleri, sistem içinde 

birbiriyle iliĢki durumlarıdır. BaĢka değiĢle, parça ve bütün iliĢkisidir. Yapı elemanlarının 

kompozisyon içinde Ģekilsel, biçimsel diziliĢleri ve geometrik bütün oluĢturulmasıdır. 

Kompozisyon, yapı sistemi içinde niceliksel ve niteliksel çeĢitlerin birleĢimlerini 

(kombinasyonları) ifade eder (Resim 1.4.).  

 

Yapı elemanları, kompozisyonun yapımında, oluĢturulmasında veya meydana 

getirilmesinde kullanılan elemanların tümüne denir. Soyut kompozisyonda plastik 

malzemenin yanı sıra biçim, Ģekil, çizgi ve noktalar plastik kompozisyonun yapı 

elemanlarıdır. Bir ürünün yapımı, oluĢturma, ortaya koyma, meydana getirme emek verilerek 

yapılan iĢin dıĢında nelerle yapıldığını göstermektedir. 

 

Resim 1.4.: Yapının analizi 

Kurgu, bir Ģeyin özünü kurmak için kullanılan araç veya anahtarıdır. Kurgu bütünü 

oluĢturmak için parçaları birleĢtirme iĢidir. ĠĢ alanına geçmeden yalnız bilmek ve açıklamak 

amacını güden düĢünce, kuramsal araĢtırma ve düĢüntüdür (spekülâsyondur). Plastik form 

kurma, kompozisyon veya kurgu ilkeleri yardımıyla ve yapı elemanlarını kullanarak belirli 
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Ģekilde diziliĢ, düzenleme veya form Ģekillendirme, oluĢturma yeteneğidir. Kurgu, bir eserin 

neyle değil, nasıl yapıldığını gösteren unsurdur. Plastik sanatlarda özgün bir eser ortaya 

çıkarılmasına kurgulama denir. Kurgulama, simetri, ritim, denge, statik gibi tasarım veya 

kompozisyon ilkeleri yardımıyla gerçekleĢtirilir (Resim 1.5.). 

 

Resim 1.5.: Kurgunun analizi 

3D plastik kompozisyon (üç boyutlu plastik kompozisyon ), oran-orantı, denge, ahenk, 

ritim, hareket, simetri ve asimetri gibi ilkeler üzerine kurulur. Ġlkeler, kompozisyonun 

hacimsel bütünlüğünü veya detaylar arası yapılandırma (konfigürasyonunu), plastik iliĢkileri 

ve bağlantıları sağlayan kurallardır (Resim1.6.).  

Resim 1.6: Kompozisyon ilkeleri 

Simetri ve asimetri, kompozisyonda yapısal elemanların bir eksene göre ikili, üçlü, 

dörtlü, beĢli karĢıt iliĢkileri ifade eder (Resim 1.7.). Simetri, bir Ģeklin eksen ve eksenlere 

göre karĢıt pozisyonda eĢit, aynı ölçüde aynasal aktarılıĢı, yansımasıdır. Simetri düzgünlüğün 

ifadesidir. Doğada, kar tanelerinde, çiçeklerde, canlıların çift organlarında ve bir çok olayda 

görülür. Asimetri, bir Ģeklin detayları arasında serbest geliĢmeyi, tekrarsızlığı ifade eder ve 

simetrik çizgisinden aynı uzaklıkta olmama durumudur.(Resim 1.8) 
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Resim 1.7: Simetri ve asimetri 

Oran ve orantı (proportion), alınan bir ölçeğe göre biçimin genel ve detaylar arası 

uzantı iliĢkilerini ifade eder. Bir yapının mekânsal ve cephesel öğelerinin birbiriyle 

matematiksel veya geometriksel düzeninin oluĢturulması amacı ile yapılan 

ölçümlendirmedir. Oran için daima bir birim almak esas olmuĢtur. Buna küçük ölçü 

anlamında “modül” denilmektedir. Oranın her çağın heykel, resim ve mimari ölçülerinde 

önemli olduğu görülür.  

     

Resim 1.8.: Simetrik ve asimetrik kompozisyon 
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Resim 1.9: Doğa ve sanatta altın oran 

Altın oran, insanların tasarımından kaynaklanmaksızın doğada ortaya çıkmakta olan 

birbirinden bağımsız matematik ve estetik bilimlerinde kullanılan sayıdır. 

 

Altın kesim veya oran ile ilgili ilk veriler M.Ö. III yy.da Euklid’in “Stoikhela” 

(Öğeler) yapıtında bulunur (Resim 1.10.).  

 

Resim 1.10.: Altın kesit 

Bir AB çizgisi alalım ve bunun C noktasının AB çizgisini AB:AC=AC:CB oranları 

verecek Ģekilde bölünmesi halinde, C' ye AB'nin “altın bölüm”, bu orantıyı oluĢturan AB/AC 

ve AC/CB oranına veya değerine de “Altın Oran” denir. 

 

Altın Oran sayısal altın oranla veya “Fibonacci dizisi” ile de ifade edilir. ”Sayısal altın 

oran dizisi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,” ve son iki sayı toplanarak devam eden dizidir. Bu 

sayılardan yan yana olan her hangi ikisi, bir formatın kısa ve uzun kenarı olabilir. 
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Resim 1.11: Altın dikdörtgen çiziminde iki ayrı yöntem; a.KöĢelere göre ters dikdörtgen  b.Kısa 

kenara göre c.Altın dikdörtgen kökenli logaritmik sarmal 

 

Altın dikdörtgen (Ph dikdörtgeni), bundan bir kare çıkartıldığında geriye kalan küçük 

dikdörtgenin uzun kenarı bölündüğünde kısa kenar oranı kendisiyle aynı oranda olandır 

(Resim 1.11.). Özetlersek bir dikdörtgenden aynı oranda daha küçük dikdörtgen bulmaktır. 
 

Örneğin Eski Yunan heykellerinde figürün ölçüleri baĢın birim ölçeğine göre 

saptanırdı. Mimari alanda da “altın kesim” oranı tapınakların sütun çaplarında ölçü 

olarak kullanılmıĢtır. Rönesans döneminde Alberti ve Leonardo ”proportion” denilen 

konu ile ilgilenmiĢlerdir. Günümüz sanatında klasik proporsi ile birlikle form 

üretimlerinde yeni orantısal iliĢkiler aranmaktadır. Örneğin mimaride Corbousier’in 

Modulor’u insan oranlarını esas alarak çağdaĢ mekânlar tasarlamaktadır (Resim 

1.12.). Özgün sanatta kiĢisel orantısal sistem tarzı belirlemektedir.  

 

Resim 1.12:”Modulor”, Corbousier 
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Denge (balans), bir sanat yapıtının bütünü içinde öğelerin kompozisyonu bozmayacak 

Ģekilde dağılımıdır (Resim 1.13.). Bir eserin içinde öğe fon, detaylar arası karĢıt Ģekil, renk, 

durum ve alanların dengesel iliĢkilerini ifade eder. Denge ile objelerin, kompozisyonun statik 

ve dinamik belirlemesi de yapılır (Resim 1.14.).  

 

Resim 1.13: Bir öğede denge unsurları 

 

 

  
Resim 1.14: Kompozisyonda denge arayıĢları 
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Uyum, kompozisyon detaylarının birbirileriyle Ģekilsel (Resim 1.15.) ve 

renksel yakınlık veya benzerliktir. BaĢka bir değiĢle uyum, tüm yapıyı bozmadan 

ölçüsel, açısal ve Ģekilsel birlikteliktir (Resim 1.16.). Bu durumda kompozisyon 

öğeleri aynı düzen sistemi içinde yer almaktadırlar. Örneğin renk uyumu (harmonisi) 

yapıtın bütünü içinde renk tonlarının birbirleriyle yakınlığından oluĢmaktadır. 
 

 

Resim 1.15: Renk uyumu ve uyumsuzluğu 

 

Resim 1.16: ġekilsel uyum  
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Doğada ritim, kozmik dinamizmin, akıĢkan olayların belirli periyotlar içinde 

tekrarlanmalarından, meteorolojik olayların "perpetum mobile'' (dönengeç, dairesel 

dönüĢüm) tekrarlanması, sezonların belirli zamanlarda tekrarı, damlaların damlaması, 

dalgaların sürekli sahile vuruĢu gibidir (Resim 1.17.). 
 

 

 

Resim 1.17: Ritim 

 

 

  
Resim 1.18: Desende ritim analizi 

Mekanizmalarda ritmi saatin tıklaması, motorun çalıĢması veya ”Mekanik trapezlerin” 

hareketi örneklerinde arayabiliriz. Ritmi müzikte (Moris Ravel'in ,”Bolero”su), dekoratif ve 

özgün kompozisyonda (Resim 1.18.), tüm duyusal ve görsel, iĢitsel ve düĢünsel, teknolojiyle 

ulaĢılan evrensel ritimde görebiliriz. 
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1.1.1. Soyut Formların Geometrik Analizi 
 

   

Resim 1.19: Geometrik yapı örnekleri 

Soyut formların geometrik analizi, kompozisyonun içinde kullanılan nokta, çizgi, Ģekil 

ve biçim gibi temel geometrik öğelerini tanımlayarak gerçekleĢen bir olaydır (Resim 1.19.). 

Bir eserin yapısı düzgün, yamuk, simetrik geometriye sahip olabilir. Geometri bir 

kompozisyonun orantısal, statik, dinamik düzgün gibi yapısal belirlemesine de yardımcı 

olmaktadır. Örnek olarak geometri üzerine kurulu uzay yapıları ve özgün sanatta 

minimalizim tarzlarını gösterebiliriz. 

 

Tasarımda geometrik analiz, eserin fonksiyonel ve özgün yapısını geometrik bilgi ile 

analiz etmektir. 

 

1.1.2. Soyut Kompozisyonun Çizgisel ġekil Analizi 
 

Genel plastik form içinde çizgisel Ģekil kendiliğinden plastik rol üstlenmektedir. 

Kontürel desen, Ģekil çizimi aĢaması, stilistik unsur ya da sanatsal form soyut form 

analizlerinde aranması gereken temel unsurlarındandır (Resim 1.20.).  

 
 

Resim 1.20: Kontürel Ģekil 

1.1.3. Soyut Kompozisyonun Plastik Analizi 
 

Soyut kompozisyon, zihinde canlandırılan hayalden belirli konu üzerine belirli 

teknikle gerçekleĢen nesnel veya görsel sanat kurgusu veya düzenlemesidir. Bir tasarıya 
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Ģekil verme, kurma ve yapma, plastik biçim oluĢturma ve sanat eserinin gerçekleĢmesidir. 

Yapıtı oluĢturan öğelerin düzen bağlantıları içinde bir araya getirilmesi ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan yapıtın kendisidir. 

 

Kompozisyon kavramı iĢlem ve sonuç olarak iki anlamda da kullanılır. ĠĢlem, 

kompozisyon prensiplerini kullanarak iĢin yapılmasını ve teknik iĢlem sırasını takip 

edilmesini ifade eder. Kompozisyonda sonuç plastik nitelikler bütünüdür. Kompozisyon, 

renk, biçim, estetik ve teknik gibi bir çok unsuru bir araya getirir. Neticede kompozisyon, bir 

düĢünceye, duyguya ve tasarıya beden vermektedir. Kompozisyon uygulamaları açısından 

özetlersek sanatsal öğe, geliĢtirme ve gerçekleĢtirme iĢidir. 

 

Resim 1.21: Görsel ve nesnel kompozisyon 

Plastik kompozisyon form ve teknik bakımından görsel ve nesnel iki türe ayrlır 

(Resim 1.21.). Görsel sanat biçimi olarak tuval ve duvar resimleri gösterilir. Klasık nesnel 

biçim örneği heykel ve seramik sanatıyla örneklendirilir. 

 

Boyutsal açıdan kompozisyon iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) türlerine ayrılır. Bu 

“2D form eni ve yüksekliği olan ve düz bir plan üzerine yapılan görüntü resmidir” Ģekilde 

tanımladığımız kompozısyonda kendi içinde iki boyutlu-dekoratif ve üç boyutlu-perspektif 

içeren türlere ayrılmaktadır (Resim 1.22.). 3D enine, yüksekliğine ve derinlik boyutları olan 

belirli formatta ve malzemeden uzayda hacim olarak geliĢen nesnel plastik formdur. Nesnel 

kompozisyonun hacimsel form özellikleri oluĢum bakımından temelinde ikiye ayrılır; 

birincisi, üç yönde geliĢen veya her yönden izlemeye elveriĢli oval, ikincisi iki yönde 

ağırlıklı geliĢen ve cepheden algılanan hacimli formdur (Resim 1.23.). 
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Resim 1.22: 2D ve 3D kompozisyon  

     

Resim 1.23: 3D nesnel ve görsel kompozisyon 

Soyut plastik form estetik içerik ve teknik form ayrımı ile ele alınır. Estetik içerik bir 

konunun anlamı, yorumu ise o formla anlatımıdır. Kompozisyon kalitesi ise estetik ve teknik 

niteliklerinden oluĢur (Resim 1.24.). Bir uygulamanın konusu belirgin, içeriği anlaĢılır ve 

ana fikri yalın ise kompozisyon güçlü olur. Eserlerde teknik niteliği bakımından estetiği net, 

kompozisyon bakımından da içerik ve form arasında bütünlük sağlanmalıdır. 
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Resim 1.24: Plastik kompozisyonun estetik ve teknik analizi 

1.2. Mekân Taslağı 
 

Mekan taslağı belli bir mekânın düzen ve form olarak incelenmesini içermektedir. 

Bunlar iç ve dıĢ mekânlar olarak ayrılmakla birlikte çeĢitli soyut formları konu ve mekân 

birliği içinde düzenlenmesidir.  

 

1.2.1. Mekân AraĢtırma Taslağı 
 

Soyut plastik form özgün ve fonksyonel olabilir. Özgün form, ortamdan bağımsız 

estetik nitelikli sanat eseridir. Fonksiyonu olan bir plastik form ise mekân ile uyum, 

algılanabilirlikli ve stilistik iliĢkilidir. Ayrıca form tasarımında, iç ve dıĢ mekân boyutları, 

ıĢık düzeni, mekâna göre malzeme seçimi farklılıklar göstermektedir. 

 

Resim 1.25: DıĢ mekân araĢtırma taslağı  
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DıĢ mekânlarda (eksteryör) klasik anıtsal heykellerin yanı sıra dekoratif ve özgün 

estetiği olan soyut plastikler kullanılmaktadır (Resim 1.25.). DıĢ mekânlarda tarihi 

obeliskler, geleneksel niĢan taĢları ve sembolik heykeller de görülmektedir. Klasik heykel, 

anıt, büst ve figüratif portre ile birlikte süs amaçlı alegorik hayvan figürleri yer almaktadır. 

Ayrıca çağdaĢ sanat ürünü soyut heykel kavramsal, deneysel ve yorumsal estetik 

boyutlarıyla dıĢ mekânlarda yer almaktadır.  

 

Ġç mekân için soyut form tasarımları ve uygulamaları mimari mekânın özelliklerine 

göre farklılık göstermektedir. Kapalı mekânın amacına, formatı ve boyutlarına göre plastik 

eserlerle donatılır. Sergileme alanında plastikler iç mekânı tamamlayıcı unsur veya bağımsız 

olarak kullanılır. 

 

Resim 1.26: Mekân incelemesi 

Mimariye bağlı plastik rölyef uygulama öncesi iç mekân etüt edilir (Resim 1.26), 

çalıĢmanın yeri belirlenir, planı (Resim 1.27.) ve rölevesi çıkartılır. Bu ölçüler üzerine 

mimari mekânın kullanım amacından yola çıkarak kompozisyon araĢtırmaları ile plastik 

kompozisyon belirlenir (Resim 1.28.). Plastiğin uygulama tekniği belirlenerek uygulamaya 

geçilir. 

 

Resim 1.27: Mekân planı çizimi 
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Resim 1.28: Plastik formun renkli taslak çizimi 

DıĢ mekân uygulamalarında soyut heykellerin plastik form ve mekânsal 

problemlerinin analizi yapılır. DıĢ mekândaki plastiğin estetik değerleri, plastik-mekân 

iliĢkileri dıĢında sosyal boyutu da analiz edilir. 
 

Eksteriyor için uygulamalar mimari ve doğal çevrenin peyzajı, düzeni üzerine veya 

birlikte çözümlenip gerçekleĢtirilir. Mimariye bağlı uygulamalarda caddelerin ve parkların 

fonksiyonlarının yanı sıra çevrenin estetiği ile birlikte soyut form Ģekillendirilir. YerleĢim 

alanına bağlı uygulamalarda iĢ ve yaĢam ortamı, tabiat ve insan unsuruna bağlı olarak 

formlar tasarlanır. Yeni tasarım anlayıĢı doğrultusunda tasarım ağırlıklı soyut plastiklerin 

düzenlenmeleriyle mekânlar doğa ile iç içe, orantılı, uyumlu estetik görüntülü alanlara 

dönüĢtürülür. Soyut plastik form tasarımlarında doğa, mimari ve sanat arasında uyum, genel 

bir estetik görüĢ, plan ve proje bilgilerine de gerek duyulur ( Resim 1.29.).  
 

Plastik eserin yeri, stili, boyutları ve tekniği ayrı bir estetik etki taĢımaktadır. Örneğin 

Henri Moure'nin dıĢ mekân heykelleri çevreyle estetik bir bütünlük oluĢturmaktadır. 

Peyzajın içinde olan bu heykeller ile doğanın içinde insanın da var oluĢu hissedilmektedir.  
 

Soyut plastik uygulamalarını anıtsal (monumental) veya taslak niteliğinde küçük boy 

tasarım üzerine kurulur. Anıtsal uygulamalarda toplumsal sorumluluğu olan konu ve 

çözümler seçilir. Ġlk olarak her yönden konu araĢtırılır, incelenir ve yorumlanır. Bundan 

sonra plastiğin yer alacağı peyzaj incelemesine ve mimari plan çizimine geçilir. Ġki ve üç 

boyutlu taslaklarla kompozisyon araĢtırmaları yapılır. Taslaklarla uygulanacak plastik 

araĢtırılarak belirlenir. Bu doğrultuda belirli plastik problemleri çözmek amacıyla soyut 

plastik uygulamaları gerçekleĢtirilir. Plastiğin maketi ara malzemelerle uygulama tekniğine 

göre hazırlanır.  
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Resim 1.29: Plan çizimi ve maket yapımı 

Küçük boy heykel uygulamalarında da değiĢik teknikte deneysel çalıĢmalar 

yapılabilir. Özgün formun mekân içinde yeri, sergileme düzeni, malzemesi ve ıĢıklandırması 

önemlidir. Fonksiyonel bir form da benzeri etkenlere bağlıdır. Örneğin mekân içinde rölyefe 

cepheden bakılması gereği de düĢünülür. Bir oval plastik form ise genelde her yönden 

gözlenebilir. Tasarımda form ve mekân arası bütünlük içinde konu, stilistik bağ, plastikiyet, 

ıĢık ve renk gibi unsurlar eskizlerle araĢtırılır. 

 

1.2.2. Üç Boyutlu Renkli Taslak Çizimi 
 

Kompozisyon taslakları, sınama amacıyla deneme (eksperiment), inceleme ve 

araĢtırma nitelikleri taĢımaktadır. Uygulamalarla öğrenciler düzenleme becerileri yanı sıra 

ifade biçimini, tarzını veya üslubunu keĢfetmeye ve kurmaya çalıĢır. 
 

Plastik formun boyutsal, stilistik, öğesel ve mekân içinde düzeni, malzemesi ve 

algılanması ile ilgili uygulamada rehberlik edecek renkli taslaklarda gösterilir. Renkli taslak 

iki ve üç boyutlu form nitelikli olabilir (Resim 1.30.). 
 

Kompozisyon öğeleri, yapı elemanları sayısına göre tekli, ikili, üçlü ve çoklu olabilir. 

Tasarım taslak sayfasında teknik malzeme ve uygulama tekniği de belirlenir.  
 

Ayrıca kullanılacak malzemeler ve miktarları, teknik gereçler, birimlerin montaj 

detayları da taslak sayfasının içinde yer almalıdır (Resim 1.31.). 
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Resim 1.30: 2D ve 3D taslak 

 

Resim 1.31: Soyut form modeli tasarım taslak resmi  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda mekân seçerek soyut plastik form modeli 

tasarımı yapmıĢ olacaksınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler: 
 

 Resim gereçleri 

 Soyut sanat kaynakları 

 Mekân resimleri ve planları 
 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ederek uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 
 

Mekân araĢtırması yapınız. (Resim 1.32.) . 
 

 Mekânın ve plastiğin yerinin belirleyiniz. 

 Mekâna uygun formlar seçiniz ve eskizler çiziniz. 
 

 

Resim 1.32: Mekân araĢtırmaları  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Belirlenen mekâna göre form araĢtırması yapınız. (Resim1.33.). 

 

 Mekâna uygun konuları araĢtırınız ve eskizler yapınız. 

 Plastik formun estetik fonksiyonunu belirleyiniz. 

 

Resim 1.33: Konu ve mekân iliĢkisi araĢtırmaları 

Soyut formlardan kompozisyon tasarlayınız. (Resim 1.34.). 

 

 Amaca uygun fikir geliĢtiriniz ve yapım taslağına çizgisel olarak çiziniz. 

 

 

Resim 1.34: Kompozisyonu çizgisel olarak çizmek 

Kompozisyonun plastik yapım resmini çiziniz.(Resim 1.35.). 

 

 Kompozisyonun uygulama malzemesine göre plastik taslak hazırlayınız. 

 Formatı belirleyin ve ölçüleri taslağa yazınız. 

 

Resim 1.35: Kompozisyonun plastik yapım resmi 
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Uygulama malzemesine yakın malzemeyle formdan bir detay Ģekillendirme 

denemesini yapınız (Resim 1.36.). 

 

 Detay eskizlerini uygulama malzemesine göre 3 boyutlu hazırlayınız. 

                       

                     

Resim 1.36: 3D deneme eskizleri yapımı örnekleri 

Kullanılacak teknik gereçler ve malzeme listesini yazınız. 

 

 Taslakta belirtilen teknik, gerekli gereç ve malzeme miktarlarının listesini 

düzenleyiniz. 

 

öneriler 

 

 Özgün form tasarımlarında teknik ve estetik kurallara uyarak taslaklarınızı 

hazırlayabilirsiniz. 

 

 Soyut form tasarım taslaklarını kullanacağınız tekniğe göre düzenleyerek daha 

sonra uygulamalarını yapabilirsiniz (Resim 1.36, 1.37, 1.38 ve 1.39.). 
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Resim 1.36: Plastik borulardan oluĢan soyut form taslağı 

 

Resim 1.37: Metal profillerden oluĢan soyut kompozisyon taslağı 



 

 26 

 

Resim 1.38: Metal çubuklardan oluĢan soyut form taslağı 

 

Resim 1.39: AhĢap malzemeden oluĢan soyut form taslağı 
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 Tasavvuf, klasik ve modern müzik dinleyerek çeĢitli özgün form tasarımları 

yapabilirsiniz. Tasarıma uygun teknikler seçerek uygulamaları 

gerçekleĢtirebilirsiniz (Resim 1.40.). 

 

Resim 1.40: Tasavvuf müziği eĢliğinde yorumlanan soyut plastik form tasarım ve uygulamaları 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konu ile ilgili araĢtırma yaptınız mı?   

2. Soyut form model tasarımında tasarım ilkelerine uydunuz mu?   

3. Uygulama zamanına uydunuz mu?   

4. Form araĢtırmaları yaptınız mı?   

5. Mekânın planını kullandınız mı?   

6. Taslakta ölçek kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

1. (…) Soyut form uygulamasında konu araĢtırması yapılır. 

2. (…) Uygulamaya form araĢtırmaları yapılmadan geçilir. 

3. (…) Plastik formun fonksiyonu olamaz. 

4. (…) Plastik formun malzemesi önemli değildir. 

5. (…) Mekân araĢtırmasında plan ve duvar rölyevesine ihtiyaç duyulmaz. 

6. (…) Plastik formun kontürel çizimi yapılmaz. 

7. (…) Uygulama malzemesine göre plastik belirleme yapılır. 

8. (…) Kompozisyonda kurgu ilkeleri kullanılır. 

9. (…) Uygulamada belirli iĢlem sırası yoktur. 

10. (…) Uygulamada renkli taslağın önemi vardır. 

 

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 tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında kilden kitle hazırlayarak, soyut plastik form modelajını doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından soyut formlar 

kavramlarını araĢtırınız. 

 Soyut form kompozisyonları ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

2. TEKNĠK MALZEMEYLE UYGULAMA 

YÖNTEMLERĠ 
 

Tasarım ve uygulamalarda konulu kompozisyon uygulamalarının yeri önemlidir. 

Konu uygulamaya yön ve anlam kazandırır. Konulu kompozisyon somut duyguyu, soyut 

düĢünceyi ve form yaratıcılığını geliĢtirir. Belirgin Ģekilde, iyi açıklanmıĢ konu 

kompozisyonun estetik ve teknik problematiğinin çözümüne yön verir. Eğitim amaçlı plastik 

malzemelerle 2D ve 3D hacimsel araĢtırmalar, özgün ve fonksiyonel estetik formlar 

oluĢturmayı öğretir. Konulu kompozisyon uygulamaların teknik alıĢtırmaları, etüt nitelikli 

doğal ve yapay Ģekil incelemeleri, geometrik yapı düzenlemeleri veya soyut kompozisyon 

Ģekillendirmeleri desteğiyle çok yönlü sanat eğitimi yapılır.  

 

Asırlar boyunca günümüze kadar kullanılan kil ile modelaj, ahĢap oyma, taĢ yontma 

ve metal dökümü klasik teknikler olarak nitelendirilir. Teknolojinin geliĢmesiyle farklı iĢlem 

gerektiren ve estetik etki yaratan yeni teknikler keĢfedilmektedir. PVC ürünleri, polyester, 

silikon gibi suni malzemeler çağdaĢ teknikler olarak birçok uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Günümüzde soyut plastik uygulamalarında el aletlerin yanı sıra elektrikle çalıĢan birçok 

dekupaj, matkap, torna gibi makineler kullanılır. Bugün sanatçılar murç ve çekicin yanı sıra 

yontma iĢlerinde motor gücüne dayalı hava ıskarpelaları kullanılmaktadır. Metal iĢlerinde ise 

örneğin oksijen ve elektrojen kaynağı sık kullanılan tekniklerden birileridir. 

 

ĠĢlevsellik açısından temrinler, zor iĢlenir ve sert, kolay iĢlenir ve yumuĢak türlerine 

göre sınıflandırılabilir. Bu teknik özelliklere göre alet edevat ve atölye donanımı belirlenir. 

Plastik malzeme ile modelaj-Ģekillendirmede değiĢik Ģekilde ve boyda modelaj kalemleri 

kullanılır. AhĢap oyma iĢlerinde oyma kalemleri veya yontmalarda murçlar, ıskarpela gibi 

gereçler kullanılır. Atölye donanımı ve araçlar iĢin özüne göre belirlenir; modelaj iĢlerinde 

turnetler, resimde Ģövaleler ve oymalarda tezgâhlar kullanılmaktadır. 

  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 
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2.1. Modelaj Prensipleri 
 

Modelaj tekniği temelinde yığma ve kitleden oyma Ģekillendirme teknikleri ile 

gerçekleĢtirilir. 

 

Kil yığma tekniği heykel ve tasarım modelaj uygulamalarında kullanılır. Yığma, 

karkaslı (iskeletli) ve karkassız (iskeletsiz) iki türe ayrılır.  

 

Kütleden oyma ile modelaj ise küçük boy heykel ve seramik uygulama tekniğidir. 

 

2.1.1. Oval Modelaj 
 

Kompozisyonun boyutlarına ve plastik özelliklerine göre karkas ile modelaj yapılır 

(Resim 2.1.). Taslağa göre yapılacak üç boyutlu formu destekleyecek Ģekilde metal veya 

ahĢap gibi malzemelerden iskelet yapılır. Ġskelet, formu öngören ve kil kütlesini tutan bir 

taĢıyıcıdır. Kilin iskelete daha iyi tutunmasını sağlayacak tel ile bağlanmıĢ ahĢap sarkıtlar 

yapılır. Bu Ģekilde hazırlanan iskelete sıkı bir Ģekilde kil tutundurulur ve ilavelerle modelaj 

gerçekleĢtirilir.  

 

Resim 2.1: Karkas ile modelaj 
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2.1.2 Modelaj Gereçleri Kullanma 
 

Temel tasarım uygulamalarının gerçekleĢtirilmesinde donanımlı modelaj atölyesinin 

ortamı önemli konumdadır. Etüt nitelikli yada ara malzemeden bir formun yapımı modelaj 

atölyesinde gerçekleĢir. Bu açıdan da atölye belirli Ģartlara uymalıdır.  

 

Atölye 3D modelaj veya Ģekillendirme mekânı olduğu için kendine has ergonomik 

düzeni ve aletler ile donatılır. Atölyenin alanı, çalıĢma mesafeleri, izleme açıları, ıĢık 

unsurları bütünüdür. Atölye atmosferi çalıĢmaların rahat, yeterli ve uygun bir ortamda 

gerçekleĢmesini sağlamaktadır. 

 

Modelaj atölyesi donanımı, temrin dolapları, raflar, kil sandıkları, kilin hazırlanması 

için mermer ve alçı masalardan oluĢur. ÇalıĢmalarda turnet, rölyef sehpası ve masalar 

kullanılır. Örneğin yüksekliği ve ayakları ayarlanan turnetler kullanılmasını tavsiye edilir. 

3D modelaj uygulamalarında turnet veya sehpa kullanımı profesyonel nitelikler 

kazandırmaktadır. Ayarlı turnet, çalıĢma esnasında plastik formun her yönden, seviyeden ve 

açıdan çalıĢmayı gözlemleme olanağı tanır. 

 

Birçok uygulama formatı ve özelikleri bakımından ayaklı turnet ile yapılır. Ayaklı 

turnet ile çalıĢma, dinamik bir iĢ güdümü ve eylem sağlamaktadır. Turnetin rotasyonu, belirli 

pozisyondan çalıĢmayı her yönden izleme ve Ģekillendirme avantajı sağlar. Modelaj 

atölyesinde temrin malzemesi olarak kil, Ģamot ve plasterinler kullanılmaktadır.  

 

Uygulamalarda iĢin özüne ve çalıĢmanın formatına göre değiĢik amaçlı araç ve 

gereçler kullanılmaktadır. Örneğin kil vb. malzemelerle Ģekillendirmede çalıĢmanın biçimine 

göre kaide veya karkas kullanılır. Kaide ufak boyda küt, oval veya rölyefsi formlarda 

kullanılır. Karkas ise ölçüleri büyük ve ince yapısı olan çalıĢmalarda yardımcı veya iskelet 

amacıyla kullanılır.  

 

Kaide ve karkas, tasarladığımız eĢyanın Ģeklini rahat verebilmek, modelaj 

malzemesinin sıyrılmasını önlemek için kullanılır. Kili kaideye oturtmak ve karkasa 

tutundurmak için tel ve ahĢap parçacıklardan oluĢan askılar veya tel örgü eklemeleri yapılır. 

Tekniğinin önemi dıĢında yardımcı konstrüksiyon (yapı) çalıĢmanın ebatlarını, oranlarını ve 

biçim hareketlerini belirlemekte de yardımcı rol üstlenmektedir.  

 

ÇalıĢmanın özelliklerine, boyutlarına göre araçlar seçilir. Modelaj kalemleri takım 

olarak formun plastik özelliklerine, yüzeylerine, köĢelerine ve içbükeylere göre 

tasarlanmıĢtır. Modelaj kalemleri kilin kesilmesinde, düzlenmesinde ve sıvanmasında 

yardımcı olmaktadırlar.  

 

Bunların dıĢında plastik malzemeyi sıkıĢtırmak için plastik veya ahĢap tokmaklar, 

kesmek için tel ve ipler, geniĢ alanlarda doku elde etmek için tırtıklı kalemler, taraklar 

(sistreler) kullanılır.  

 

ÇalıĢma boyunca kilin yumuĢak kalması için ıslak bezler ve poĢetler ile sarılır. 
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2.2. Yapım Resimleri Okuma Ve Yorumlama 
 

Yapım resmi yada taslak form yapımında rehberlik rolü oynamaktadır. Yapım resmi 

taslağına göre ölçüler belirlenir Formun modelaj Ģekillendirmesine göre iskelet formu 

yapılarak plastik ve stilistik biçim Ģekillendirilir (Resim 2.2.).  

 

Resim 2.2: Yapım resmini okumak 

2.3. Soyut Kompozisyon Modelaj 
 

Soyut kompozisyon modelajı, temel boyutsal planlarına, yüzeylerine, geometrik ve 

detay özelliklerine göre gerçekleĢtirilir. Genel formun dıĢında doku, ajur gibi plastik 

unsurlarla estetik etki aranır (Resim 2.3.). 

 

Resim 2.3: Soyut plastik form modelajı 

2.3.1. Kili Kıvama Getirme 
 

Kilin kıvamı çalıĢmanın ebatlarına ve plastikiyetine göre ayarlanır (Resim.2.4.). 

Örneğin iskelete tutundururken kilin kıvamı daha sert olmalıdır. Yüzeysel iĢlemlerde ise kil 

homojen ve yeterince sıvanır olmalıdır. Doku yapımında ise dokunun özelliklerine ve teknik 

imkânlara göre ayarlanır. Bu amaçla kil klasik yöntemlerle ıslatılır, yoğrulur, suyu alınır ve 

istenilen kıvama getirilir. 
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Resim 2.4: Kili kıvama getirme 

2.3.2. ġamotlu Kille Kitle Yapma 
 

ġamotlu kil ile modelaj soyut heykel ve seramik uygulamalarda temel tekniktir. 

PiĢirmeye elveriĢli olması teknik avantajlar sağlamaktadır. Estetik açıdan da çok geniĢ 

plastik imkânlara sahip bir malzemedir. Bu malzeme kütlesel yöntemle modelaja daha 

uygundur. Bu amaçla çalıĢmadan önce kil yoğrulur ve havası alınarak da kitle haline getirilir 

(Resim 2.5.). 

 

Resim 2.5: Kütle halinde kil 

2.3.3 Kitlenin Üzerine Desen Çizimi 
 

Kütlenin üzerine desen çizimi serbest çizim veya Ģablondan yapılır. Serbest çizim, 

taslakta öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢtirilir. ġablonla desen aktarma, ilk önce uygulama 

formatında yapım resminden Ģablon hazırlanır. Daha sonra Ģablon kütlenin üzerine konularak 

sivri bir cisimle desen aktarılır (Resim 2.6.). 
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Resim 2.6: Malzemenin üzerine Ģeklin çizimi 

2.3.4. Tasarım Özelliklerine Göre ġekillendirme 
 

ĠĢaretlemeler neticesinde kitleden kesme ve sıkıĢtırmayla formun temel planlarını ve 

oranlarını belirlenir. Detayların oranlaması ile birlikte Ģekilsel belirleme yapılır. Taslağa göre 

formun genel üç boyutlu plastik biçimlendirmesi formdaki detay, iç ve dıĢbükeyleri, açıları 

ve köĢeler ile bir bütünlük içinde kurulur. 

 

ġekillendirmeler plaka tekniğiyle yapılabilir (Resim 2.7.). Teknik seçimi bireysel olup 

isteğe bağlı olabilir. 

 

Resim 2.7: Plaka ile modelaj tekniği 

Form tasarımını daha iyi anlamak için prensip formlar çeĢitli teknik denemelerle etüt 

edilebilinir. Plastik Ģekillendirmenin kitlesel, plaka ve Ģeritlerle Ģekillendirme çeĢitlerinden 

seçerek tasarım ve uygulama gerçekleĢtirilebilir (Resim 2.8.). 
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Resim 2.8: Kitlesel, plaka ve Ģeritlerle modelaj teknikleri 

2.3.5. Detay ve Doku Modelajı 
 

Son aĢamada teknik gereksinimlerle birlikte ayrıntılar Ģekillendirilir. Plastik açıdan 

önemli doku çalıĢmaları yapılır. Yabancı küçük parçalar temizlenir, çalıĢma tamamlanır ve 

kurutulmaya bırakılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda teknik (Ģamot tekniği) malzemeyle tasarlanan 

soyut plastik formun Ģekillendirmesini yapmıĢ olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 

 

 ġamot kili 

 Turnet 

 Modelaj kalemleri 

 Seramik fırını 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ederek uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Yapım resmindeki form yorumunu yapınız. 

 

 Yorumu teknik malzemeden uygulaması üzerine yoğunlaĢtırınız. 

 Formu kullanılacak teknik açısından da yorumlayınız. 

 

ġamot kilini plaka haline getiriniz ve kullanılacak parçaları çiziniz (Resim 2.9.). 

 

 ġamotla çalıĢma tekniğine uyunuz. 

 Plakayı iki bez arasında merdane ile elde edebilirsiniz. 

 Üzerine taslakta belirlenen ölçülerde Ģekilde ve sayıda birim parçalarını modelaj 

kalemiyle çiziniz.  

 Biçimlerin daha net çıkması için Ģablon da kullanabilirsiniz. 

 

Resim 2.9: Plaka üzerine birimlerin çizimi 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Soyut kompozisyonun temel biçimlerini plâkadan keserek alınız (Resim 2.10.). 

 

 Düzgün kesim yapmaya özen gösteriniz. 

 

Resim 2.10: ġamot plâkadan biçimlerin kesimi 

Birimlerin üzerine detayları çiziniz (Resim 2.11.). 

 

 Yapım resmin ölçü ve oranlarına uyarak Ģekillendirme detaylarını çiziniz. 

 Plânların ve oranların çizgilerini tüm görüntü açılarına göre yapınız. 

 

Resim 2.11: Bağlantı kesit detayların çizimi 
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Kompozisyon birimlerini birbirileriyle birleĢtiriniz (Resim 2.12.). 

 

 Parçaları sırasına göre aĢağıdan yukarıya doğru birleĢtiriniz. 

 BirleĢme yerlerine bulamaç çamur sürmeye unutmayınız. 

 Fazla olan çamuru modelaj kalemleriyle alınız. 

 

Resim 2.12: Kompozisyon birimleri birleĢtirme 

Formların Ģekillendirmesini yapınız (Resim 2.13.). 

 

 Kompozisyon tasarım Ģekline bağlı olarak Ģekillendirme yapınız. 

 ġamotla Ģekillendirme tekniğine uyunuz. 

 

Resim 2.13: Formların Ģekillendirmesini yapın 
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Detay ve doku modelajı yapınız (Resim 2.14.). 

 

 Detay Ģekillendirmeyi kompozisyon bütünlüğünü bozmadan yapınız. 

 Form bitimleri ıspatulayla düzleyiniz. 

 Taslakta öngörülen Ģekilde doku ve plastik yüzey iĢlemleri yapınız (Resim 

2.15.). 

 

Resim 2.14: Detay modelajı  

 

Resim 2.15: Doku ile tamamlanmıĢ soyut plastik form modeli 

ÖNERĠLER 

 

 Özgün soyut form uygulamasını çeĢitli müzik tarzlarını dinleyerek yapılan 

tasarımlara uygun teknikler seçilerek gerçekleĢtirebilirsiniz.(Resim 2.16 ve 

2.17. ). 

 Kullanılacak tekniklere yönelik araĢtırma yapılarak ve donanımlı atölye ortamı 

sağlanarak çeĢitli uygulama teknikleri ile gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 Hazır geometrik formları kullanarak deneysel kompozisyonlar tasarlayıp 

uygulayabilirsiniz (Resim 2.18.). 
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Resim 2.16: AhĢap ve sunta ile yapılan uygulamalar 

 

Resim 2.17: Metal plaka ve borularla yapılan uygulamalar 
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Resim 2.18: Yutong, piĢmiĢ toprak ve metalle yapılan uygulamalar 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapım resmi form yorumunu yaptınız mı?   

2. Tasarıya göre Ģamot kilini kitle haline getirdiniz mi?   

3. Soyut kompozisyonun temel oranlarını yaptınız mı?   

4. Formların Ģekillendirmesini yaptınız mı?   

5. Detay modelajı yaptınız mı?   

6. Doku yaptınız mı?   

7. ġekillendirmede kompozisyon ilkelerini kullandınız mı?   

8. ġekillendirmede tekniğe dikkat ettiniz mi?   

9. Kompozisyon bütünlüğünü sağladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

1. (…).Form modelajı taslağa göre yapılır.  

2. (…).Uygulama oran ve orantı belirlemesiyle baĢlar. 

3. (…).Modelajda genel planların önemi yoktur. 

4. (…).Kitlesel Ģekillendirme çalıĢmanın formatına göre yapılır. 

5. (…).Kitlesel Ģekillendirme çalıĢmanın tekniğine göre yapılır. 

6. (…).Formun analizi detayların modelajında yapılmaz. 

7. (…).Kompozisyonun bütünlüğü önemlidir. 

8. (…).Her uygulamada kompozisyon ilkeleri kullanılmaz. 

9. (…).Plastikiyet teknikten daha önemlidir. 

10. (…).Doku bir plastik unsurdur. 

 

 

 

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 
Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yaparak değerlendiriniz.  

 

Soyut Plastik  Form Tasarımı 
 

    

Resim 2.19: Kompozisyon taslağı  

Soyut plastik form tasarımı yapım resmini temrin defterinizdeki iĢlem yaprağına 

çiziniz (Resim 2.19.). 

 

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

çizin 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. 

 

Teknik Malzemeyle Uygulama 
 

 

Resim 2.20: Soyut kompozisyon uygulamalası 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız ( Resim 2.20.). 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Yukarıdaki iĢlemleri yaptıysanız değerlendirmeye geçiniz. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan soyut kompozisyon yapım resmi ve uygulamasını değerlendirmek için diziniz. 

Değerlendirme kriterlerine göre kendinizin ve arkadaĢlarınızın çalıĢmalarının eleĢtirisini 

yapınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parkın özelliklerine bağlı kaldınız mı?   

2. Soyut plastik form tasarımı araĢtırması yaptınız mı?   

3. Soyut plastiğin temel formun teknik resim ile çizdiniz mi?   

4. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Detayların teknik çizimlerini çizdiniz mi?   

6. Renkli taslak çizdiniz mi?   

7. Uygulamayı kaliteli biçimde yaptınız mı?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. ÇalıĢma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANATARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. YanlıĢ 

4. YanlıĢ 

5. YanlıĢ 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. YanlıĢ 

10. Doğru 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. YanlıĢ 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. YanlıĢ 

9. YanlıĢ 

10. Doğru 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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