
 

 

RESİM KURSU (Videolu Eğitim) 

İÇERİK 

Sen kayıt olduktan sonra sana göndereceğimiz videolarımızın içeriği ve her bir videonun süresi aşağıdaki şekilde. 

En temelden başlayarak birlikte ilerleyeceğiz. Her bir video, temel resim eğitimini pratiklerle pekiştirmen ve bir 

taraftan öğrenirken bir taraftan da kendi eserlerini yaratabilmen için tasarlandı. 

Videolar içerisinde sürekli uygulamalar olduğundan, eğitim süren pratiklerinle beraber toplam video 

sürelerinden çok daha uzun sürecek. Toplam eğitim süren ise tamamen sana ve ne kadar pratik yapmak 

istediğinle alakalı.  

 

KONULAR VE SÜRELER: 

 Konu Süre  
1. Video Renge giriş / Renk teorisi ile birlikte akrilik ve 

yağlıboyanın temel özelliklerinin incelenmesi 
23.54 Dk. 

2. Video  Ton ile akriliğe giriş / Akrilik boya ile ton bilgisi ve 
monokrom natürmort yapımı. Işık gölge ilişikilerinin 
incelenmesi 

1.04.13 Dk. 

3. Video  Renk ile yağlıboyaya giriş / Farklı renklerin kullanımıyla 
manzara resmi yapımı. Yağlıboyanın temel 
özelliklerinin incelenmesi 

1.09.45 Dk. 

4. Video  Yağlıboya ile natürmort / Yağlıboya ile biçim ve ton 
doğrultusunda natürmort yapımı 

1.09.45 Dk. 

5. Video  Akrilik ile portreye giriş / İnsan figürüne giriş. Portre 
yapımındaki anatomik incelemeler, ton ve biçimin 
uygulanması 

1.11.37 Dk. 

6. Video  Yağlıboya ile portre / Yağlıboya ile ton ve renk 
uygulanarak insan figürünün detaylı incelenmesi 

1.14.37 Dk. 

7. Video  Yağlıboya ile impasto / İmpasto tekniğinin kullanımıyla 
manzara resimlerindeki renk ve boya ilişkisi 

48.47 Dk. 

8. Video Van Gogh / Yağlıboya ile sanat tarihinden kopya 
natürmort yapımı 

1.06.14 Dk. 

9. Video Kübist tors / Akrilik ile modern sanat düşüncesinin 
anlatılmı ve insan figürünün farklı yorumlanması 

45.17 Dk. 

10. Video Soyutlama / Akrilik ile modern sanattaki soyutlama 
mantığı ve sanatçının özgürleşmesi 

49.39 Dk. 

11. Video Soyut Resim / Akrilik ile soyut resim yapımı ve sanat 
tarihinde soyut resmin durumu 

06.08 Dk 

 

 

GEREKLİ MALZEMELER 

- ŞÖVALE 

Şövale olarak çok fazla seçenek var. Dilersen ayaklı dilersen de masaüstü şövale alabilirsin. Başlangıç 

seviyesindeyim önce görmek istiyorum dersen daha az maliyetli masaüstü şövaleyi öneririz. Yok ben 



büyük resimler yapmak istiyorum dersen ayaklı şövale alabilirsin. Zaten bir kere alacaksın, sonra bir 

ömür kullanabilirsin. 

- BOYA 

Bu video serisinde hem akrilik hem de yağlıboyayı göstereceğiz. Temel farkları da anlatılacak. Hangisi 

daha çok ilgini çekiyorsa onunla başlayabilirsin. Zaten kalan malzemeleri aynı olacak sadece yağlıboya 

alırsan boyanı inceltmek ve fırçanı temizlemek için ayrıca terebentin alman gerekli. Akrilik ise su bazlı 

olduğundan normal su ile yapabilirsin bu işlemleri. Önerimiz, 12’li boya setleri ile başlaman. Sonrasında 

çok fazla seçenek var yavaş yavaş inceleyebilirsin. 

- TUVAL 

Tuval boyutların tamamen sana kalmış. Bununla beraber kurs süresince çok sayıda deneme 

yapacaksın. Sürekli tuval kullanman maliyetli olabilir. Bu nedenle bir resim defteri edinmen, en azından 

denemelerini yapman için faydalı olacaktır. 

- FIRÇA 

Fırça olarak bir adet ince ve bir adet büyük boy fırça alman başlangıç için yeterli. Ölçü olarak 2-6 arası 

bir adet ve 8-12 arası bir adet fırça alabilirsin. 

- PALET 

Aslında birçok yüzeyi palet olarak kullanabilirsin yani palet alman şart değil. Streç film ile düz bir yüzeyi 

kaplayıp onu bile rahatlıkla paletin haline getirebilirsin. Havam olsun paletsiz olmaz dersen, piyasada 

çok sayıda seçenek mevcut. 

- SPATULA 

Spatula hem boya karıştırmak için kullanılır hem de istenirse fırça yerine uygulayıcı olarak da 

kullanılabilir. Plastik ya da metal Spatulalardan alabilirsin. 

 

Eğer akrilik ile başlayacaksan dilersen Masterpiece Store’dan “Akrilik Kurs Kiti” alarak ihtiyacın olan malzemeleri 

tek seferde de temin edebilirsin. Detaylara internet sitemizdeki Masterpiece Store kısmından ulaşabilirsin. 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR  

1) Çöp Adam bile çizemiyorum, katılabilir miyim?  

Katılabilirsin. Bizim için önemli olan tek şey istemen. Zamanla elin alışacak, öğreneceksin ve kendin bile 

yaptıklarına inanamayacaksın.  

2) Hiç deneyimim yok, becerebilir miyim?  

Deneyimi olmayanlar için hazırladığımız Karakalem Temel Eğitimi videoları bu konuda sana oldukça 

yeterli olacaktır. Resim eğitimin de temelinde karakalem olduğundan eğitim sürecinin verimli geçmesi 

adına tavsiyemiz, öncelikle bu videoları alman ve izlemen olacaktır. Böylelikle sağlam temeller üzerine 

oturmuş şekilde çok daha iyi bir eğitim süreci geçirebilirsin.  

3) Videolardaki görselleri çizemiyorum, ne yapmalıyım? 

Dilediğin imgeyi kağıda aktarabilmenin yolu karakalem eğitiminden geçer. Tavsiyemiz öncelikle kayıtlı 

videolarımızdan Temel Karakalem Kursunu alman böylelikle dilediğin görseli aktarabileceksin kağıt 

üzerine. Karakalem ilgimi çekmiyor dersen de iki yöntem önerebiliriz. İlkinde bir projeksiyon aracılığı ile 

görseli kağıdına yansıtıp çizebilirsin. Diğer yöntemde ise istediğin görselin çıktısını alıp, karbon kağıdı 

vasıtası ile kağıda aktarabilirsin.  

4) Tuval boyutlarına ben karar verebilir miyim? Aklımda bazı eserler var sadece onları yapmak için 

başlayabilir miyim?  

Tuval boyutlarına ve yapacaklarına tabii ki sen karar vereceksin. Sadece sana tavsiyemiz hemen büyük 

ve yapılması zor işlere geçmemen. Beraber adım adım ilerleyeceğiz. Sağlam bir temelle istediğin 

eserleri yapabilecek duruma geleceksin.  

5) Ne zaman başlayabilirim?  



Satın al butonuna tıkladığın an istediğin zaman istediğin yerde eğitimine başlayabilir, programını 

kendin kontrol edebilirsin. Paşa gönlün ne zaman isterse, bi’ tık uzağındayız. 

6) Malzemeleri nerden bulabilirim? 

Malzemelerin temini oldukça kolay.  Tüm büyük kırtasiyelerden kolaylıkla edinebilirsin. Dilersen 

Masterpiece Store’daki seçeneklere de gözatabilirsin. Biz ihtiyacın olan tüm malzemeleri bir paket 

haline getirdik senin için. Yine de ben keyfime göre almak istiyorum dersen, alışverişin keyfini çıkar. 

 

 

7) Malzemeler pahalı mı? 

Gerek akrilik gerekse yağlıboyada çok fazla seçenek ve farklı kalitelerde ürünler var. Standart bir seti 

yaklaşık 200-250 TL ile alabilirsin. Unutma tuval ve boya dışındaki malzemelerini bir kere alacaksın.  

8) Ne kadar pratik yapmalıyım? 

Ne kadar pratik yaparsan o kadar iyi. Aynı resmi defalarca yapmaktan çekinme. Hata yapmaktan da 

korkma. Hata yaptıkça öğreneceksin. Her şeyin temelinde olduğu gibi sanatın temelinde de azimle 

tekrar etmek var. 

9) Video süreleri yeterli mi? Uzatabilir miyim?  

Videolarımız tamamen temel eğitim üzerine yapıldı. Sanatçımız teknik tüm detayları anlatıyor. Temel 

eğitimler için süre oldukça yeterli ancak bununla yetinmeyip akrilik yada yağlı boya ile ilgili daha engin 

bilgiler edinmek ve kendini geliştirmek istersen bizimle iletişime geçmen yeterli. Senin için mutlaka bir 

şeyler önerebiliriz.  

10) Uzun süreli bir eğitim alabilir miyim?  

Eğer sevdiysen ne mutlu bize! Resim eğitimine devam etme kararı aldığında bizlerle iletişime geçmen 

yeterli.  

 

 

Şimdiden bol keyifler! 

Masterpiece Ekibi 

 


