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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Rölyef Kalıplama 

MODÜLÜN TANIMI Rölyef modelinden bir parçalı alçı kalıp alma, rölyef alçı model 

dökümü ve alçı modele patina yapmanın kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Rölyeften kalıp alma ve model dökümü yapmak 

MODÜLÜN AMACI  

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında; rölyef modelinden bir parçalı alçı 

kalıp, alçı model dökümü ve patina yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Modeli analiz ederek bir parçalı alçı kalıp 

yapabileceksiniz. 

2. Alçı kalıpları döküme hazırlayıp alçı model dökümü 

yapabileceksiniz. 

3. Alçı modeli boyama hazırlığı yaparak, taş, ahşap ve 

metal benzetme boyaması 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 

1.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi 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 ve çeşitli modelaj 

aletleri, araç gereciyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullandığınızda ve istenilen 

şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar, 

uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımlarının taslak 

çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme-modelaj işlerinde size yol 

gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle 

çizebileceksiniz. Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek 

doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde; heykel sanatının rölyef kalıplama kavramlarını, rölyef 

modelinden alçı ile kalıp alma, kalıplara alçı döküm ve alçı modelinin boyaması (patina) 

uygulamalarını ele alacağız. Rölyef modelinden alçı kalıp ve alçı model dökümü 

yapabileceksiniz. Elde edilen alçı rölyefi çeşitli malzemelere benzetme boyamasını 

yapabileceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel şekillendirme 

olanaklarını öğrenmiş olup, sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri 

kullanabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 
 

AMAÇ 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; modeli analiz ederek rölyeften bir parçalı alçı kalıp almayı doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından kalıp, kalıplama, 

model, alçı döküm, benzetme boyama kavramları araştırabilirsiniz. 

 Heykel kalıplama ve döküm ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 

1. KALIPLAMA 
 

1.1. Bir Parçalı Kalıp Yapma Prensipleri 
 

Kilden olan model dayanıklı esas heykelci malzemesi değildir. Bu nedenle kilden olan 

modellerin kalıpları alınarak ve kalıpların içine alçı dökerek kilden daha dayanıklı olan alçı 

malzemesine dönüştürülür ( Resim 1.1). 

 

Kalıplama bir modelden kalıp alma ve kalıpların içine şamot, alçı, polyester dökümü 

uygulaması işlemlerin adıdır. Kalıplar modelin negatif şekilleri olup dökümü ise pozitif 

şeklidir. Pozitif şekillerin çıkması için kalıplara döküm malzemesi dökerek kalıpların 

açılmasından sonra ortaya çıkar. Bu şekilde yapılan kalıplardan bir numune alınır. Daha 

fazla parça üretimi için teknolojik gelişmelerden yararlanılarak kauçuk, silikon, polyester 

gibi malzemeler kullanarak teksir kalıp yapılır. Bu uygulamada kilden olan dayanıksız 

modeli alçıya dönüştürme işine ağırlık verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.1: Rölyef model ve kalıbı şeması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.1. Modelin Şekil Analizi 

 
Modelin şekil analizi, şeklin incelenmesi yapılarak kalıp parçalarının kaç tane ve ne 

şekilde alınacağının kararlarının alınmasıdır. 

 

Bir parçalı kalıplar genelde yayvan formlardan, rölyefsi şekillerden alınır. Rölyef 

ölçülerinin 50x50 cm’den fazla olmamasına dikkat edilir. Bu ölçüleri aşan ve engebeli 

rölyeflere aynı prensiplerle fakat birkaç parçadan oluşan kalıplar yapılır. Ebatların büyümesi 

sebebiyle kalıp parçaları çoğaltılır ve birleştirme yöntemiyle döküm işlerine devam edilir. 

 

1.1.2. Kalıp Dökümü Gereçleri Kullanma 

 
Ahşap çıtalar veya kilden şeritlerden setler, yapılacak olan dökümün kontrolsüz 

taşmasını önlemek için kullanılmaktadır. Çıtaları ahşap testereyle kesmek, çıtaları birbiriyle 

çivilemek, çekiç kullanma becerileri gerektirmektedir. Bu aletleri kullanırken temel güvenlik 

kurallarına uyulmalıdır. 

 

Alçı ve alçı gereçleri, plastik kaplar, alçı toz, spatula, çekiç, modelaj kalemleri gibi 

yardımcı gereçleri de içerir. Bu gereçleri kullanırken de alçı tozundan korunmak, gereçleri 

atmamak, atölyede disiplinli olmak, her bir uyarının bir nedeni olduğunu anlamak 

davranışları kazanmak önemlidir. 

 

1.2. Kalıplama Tekniği 

 
1.2.1. Kalıp Setlerini Yapma 
 

Kalıp dökme işinde alçının kontrolsüz akmasını önlemek için model rölyefin etrafına 

set yapılmalıdır. Rölyefin etrafına 1-2 cm aralık bırakılarak kilden veya çıtalardan set 

hazırlanır. Amaç dökülecek olan alçının kontrolsüz taşmamasıdır. Rölyef kalıplamalarında 

tecrübeli kişiler set yapmadan da modelden kalıp alabilirl. 

 

Kare ve dikdörtgen şekillerin dışında olan rölyeflere kilden yapılan şeritlerden set 

yapılır. Kilden 2 cm kalınlıkta ve 3-4 cm genişlikte uzun şeritler kesilir. Kilden şeritler kalın 

ve iç tarafları (rölyefe bakan tarafları) düzlenmiş olmalıdır. Kalıp yüksekliği de hesaplanarak 

setin yüksekliği belirlenir. Kilden veya ahşap çıtalardan setler, rölyef kenar kalınlığından 

1cm daha fazla olması yeterlidir.  
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Resim 1.1: Ahşap çıtalardan şasi (kasa) 

 

Kilin dışında olan malzemeler alçı harcın yapışmaması için izole edilir. İzolasyon 

makine yağı veya arapsabunu ile yapılır. 

 

1.2.2. Alçı Harç Hazırlama 

 
Alçı, Jirsin 1360 C’ye kadar pişirilerek, öğütülerek ince toz hâline getirilmesi ile elde 

edilen 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 paslandırır. Eski 

Çağlardan beri yapıların bezenmesi, heykellerin yapımında kullanılan temel malzeme 

özeliğini taşır. Sıva alçısı, kartonpiyer ve dişçi alçısı çeşitleri mevcuttur. Heykelcilikte 

kartonpiyer alçısı kullanılır (Resim 1.2). 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.2: Alçı ve kullanılan gereçler 
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Alçı harç, yukarıda belirlenen ölçüler doğrultusunda yapılır. Hızlı donması ve 

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. Su 

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

sonra karıştırarak homojen hâle getirilir ve kullanılır. 
 

Alçının donma süresinin ortalama 5-10 dakika olmasından dolayı uygulanacak 

yerimiz hazır olmalıdır. İsrafı önlemek için de yeteri miktarda harç hazırlamak konusunda 

dikkatli olunur. Alçı harç yetmez ise tekrar harç hazırlanarak uygulanabilir. 
 

1.2.3. Alçıyı Modele Sıvama 
 

Rölyef kalıp almak için yeteri miktarda alçı harç hazırlanır. Alçı harcın çok sulu veya 

katı olmamasına dikkat edilir. Birinci kat olarak akışkan kıvamda olan rölyefin üzerine 

sıvanır. Alçının akıcı olması en küçük detayların da çıkması demektir. Akışkan kıvamda olan 

alçının rölyefin ön yüzünün her yerine kaplanması sağlanır. Rölyef kalıbının yüzeyinde hava 

kabarcıkların kalmaması için masanın altına çekiçle hafifçe vurulur. Hava kabarcıkları 

yüzeye çıkar ve alçının her yere girmesi sağlanır. Bir iki dakika sonra kalan alçı eşit 

kalınlıkta olması şartıyla tekrar sıvanır. Alçı 2-3 cm kalınlığına ulaşana kadar uygulanır. Alçı 

biterse tekrar alçı hazırlanarak kalınlık oluşturulur.  

 

1.2.4. Kalıbı Şekillendirme 
 

Modelin formuna göre sıvama yapılır. Kalıbın rölyef formuna göre eşit kalınlıkta 

olmasına dikkat edilir. Spatulayla kenar ve engebeli kalan yerlerin düzeltmeleri yapılır. 

Alçının donması beklenir. Bekleme süresi içerisinde çalışma ortamı ve kullanılan gereçler 

temizlenir. 
 

1.2.5. Kalıp İçinden Kili Çıkarma 
 

Bu işleme geçmek için kalıbın ısınıp soğuması beklenir. Kullanılan set sökülür. 

Masanın üzerine yapışan kalıbın kenarları spatulaları kullanarak masadan ayrılması sağlanır. 

Büyük ebatlı rölyeflerin kalıbı tahta altlıktan veya masadan kolay ayrılması mümkün 

olmayabilir. Bu durumlarda tel parçası ile yapılan çamur kesme aleti kullanılır. Rölyefle 

masanın arasından telli keski aletini geçirerek kilin kesilmesi sağlanır. Bu işlem bittikten 

sonra kalıp ters çevrilir.  
 

Kalıbın içindeki killer modelaj kalemleri ile çıkarılır. Killer parçalar şeklinde 

çıkarılarak alçıdan temizlenir, tekrar kullanıma kazandırmak için kil sandıklarına bırakılır. 
 

1.2.6. Kalıbı Yıkama 
 

Kilden temizlenmiş kalıp su ve fırçalar ile yıkanır. Suyun süzülmesi sağlanır. 

Kurutmaya düz bir zeminde yapılmasını tercih edilerek kalıbın yamulması engellenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

  

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda modeli analiz ederek, rölyef modelinden bir 

parçalı alçı kalıp yapmış olacaksınız (Resim 1). 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

Resim 1: Kilden model ve alçı kalıbı 

 

Kullanılacak Araç Gereç 

 

 Kilden rölyef modeli 

 Kartonpiyer alçı ve alçı döküm gereçleri 

 Plastik kaplar 

 Kil ve modelaj kalemleri 

 İzolasyon malzemesi ve fırça 

 

Modelin kenarına set yapınız (Resim 2). 

 

 Rölyef model kare veya dikdörtgen şeklinde ise ahşap çıtalardan set yapınız. 

 Çıtalar rölyef kalınlığından 1 cm daha yüksek olmalıdır. 

 Rölyef modelin şekli düzgün köşeli şekillerden değilse kil şeritlerden set 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 2: Kilden şerit setler ve ahşap çıtalardan şase (kasa) yapma 

 

 Kilin dışında olan malzemeyi izole ediniz. 

 

 Rölyef modelinizin kili işlenebilir kıvamda ise sadece tahta ve altlığı izole ediniz. 

 Kuru ve katı kil modeli izole ediniz. Kilin kuruması kalıptan çıkarılmasını 

zorlaştıracaktır. 

 

 Alçı harç yapınız (Resim 3). 

 

 Rölyef modelini kalıplamaya hazırlamadan alçı harç yapmayınız. 

 Toz alçı serpmek için sadece bir elinizi karıştırmak için kullanınız. Bir eliniz toz alçı 

eklemek için kuru kalmasına özen gösteriniz. 

 Topakları ezin ve taşlaşmış parçaları atınız. 

 Çevrenizi kirletmeden alçı harcı hazırlayınız. 

 

 

 

  
Resim 3: Alçı harç yapma 
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 Alçı harcı modelin üzerine sıvayınız (Resim 4). 

 

 Akışkan kıvamda olan alçıyı rölyefin her yerine sıvayınız. 

 Hava kabarcıklarının yüzeye çıkması için masanın altına çekiçle vurunuz. 

 Rölyef formunun şekline göre aynı kalınlıkta alçı kalıp yapılmasına özen gösteriniz. 

 

 

 

  
Resim 4: Alçı harcı model üzerine sıvama 

 

 Gerekli kalınlığa kadar alçı uygulayınız ve kalıbı şekillendiriniz (Resim 5). 

 

 Gerekli kalınlığı verilen ölçülere göre belirleyiniz. 

 Kalıp kenarları ve üstünü spatulalarla düzleyiniz. 

 Alçının donmasını beklerken kullandınız aletleri ve çevreyi temizleyiniz. 

 

 

 

  
Resim 5: Gerekli kalınlığa kadar alçı uygulama 
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 Kalıp içindeki killeri temizleyiniz (Resim 6). 

 

 Alçının donmasından sonra kalıbı ters çeviriniz. 

 Modelaj kalemleri yardımıyla kalıbı zedelemeden killeri çıkarınız. 

 

 

 

  
Resim 6: Kalıp içindeki killeri temizleme 

 

 Kalıbı su ile yıkayınız. 

 

 Kilden temizlenmiş kalıbın içini su ile yıkama sırasında küçük alçı kalıp parçalarının 

kırılmamasına özen gösteriniz. 

 Kalıbı dik olarak bırakın ve suyun süzülmesini sağlayın ve daha sonra rafınıza 

kaldırınız. 

 Alçı kalıbın yamulmaması için düz zeminde kurumasını sağlayınız. 

 

Öneriler 

 
 Daha önce yapılan rölyef modelaj modüllerinden hemen sonra bu modülün 

alınması tavsiye edilir. 

 Bir parçalı kalıp yarım sütun başlığı, rölyefler ve yayvan formlardan (yatan 

figür, kaplumbağa) alınarak bu uygulamayı yapabilirsiniz. 
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  Resim 7: Sütün başlığı kalp örneği 

 

 

 

  Resim 8: Mısır sanatı rölyef kalıbı örneği 
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Resim 9: Dekoratif rölyef alçı ve polyester kalıp örneği 
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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 Rölyef modeli analizi yaptınız mı?   

2. Kalıplama etaplarını gözden geçirdiniz mi?   

3. Modelin etrafına set ve izolasyon yaptınız mı?   

4 Alçı harcı yeteri miktarda ve akışkan kıvamda hazırladınız 

mı? 

  

5. Kalıp kalınlığını rölyefin şekline bağlı ve eşit kalınlıkta 

yaptınız mı? 

  

6. Kalıp içinden kili zedelemeden çıkardınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

 
1. (   ) Bir parçalı kalıp alma işlemi tüm heykel çalışmalarına yapılır. 

2. (   ) Yayvan ve rölyefsi şekillerden bir parçalı kalıp alınır. 

3. (   ) 50x50 cm’yi aşan rölyeflere iki ve daha fazla olan kalıp parçaları yapılır. 

4. (   ) Kalıplama bir modelden kalıp alma ve kalıpların içine şamot, alçı, polyester 

dökümü uygulaması işlemlerin adıdır. 

5. (   ) Alçı harç yetmediği zaman içine biraz su ekleyerek çoğaltılabilir. 

6. (   ) Heykelcilikte kartonpiyer alçısı kullanılır. 

7. (   ) Alçıdan yapılan rölyef kalıplarından 100 kadar pozitif döküm alınabilir. 

8. (   ) Alçı kalıplar içine şamot, alçı, polyester döküm malzemeleri kesinlikle dökülmez. 

9. (   ) Alçının donma süresinin ortalama 5-10 dakika olmasından dolayı uygulanacak 

yerimiz hazır olmalıdır.  

10. (   ) Alçı kalıpların iç tarafları tiner veya bezirle, fırçalarla temizlenir. 

 

 

 

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 
AMAÇ 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; alçı kalıpları döküme hazırlayıp, alçı model dökümünü doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından kalıp, model, alçı 

döküm, benzetme boyama kavramları araştırabilirsiniz. 

 Heykel kalıplama ve döküm ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyebilirsiniz. 

 Bir heykeltıraşın yanına gidip kalıplama aşamalarını gözlemleyebilirsiniz. 

 

2. MODEL DÖKÜMÜ 
 

2.1. Kalıbı Döküme Hazırlama 
 

Kalıp hazırlanıp döküme geçmeden önce “kalıpları döküme hazırlama aşamaları” 

uygulanır. Alçı kalıbın döküm için hazırlanması anlamındadır. Kalıplar daha önce birtakım 

işlemlerden geçirilerek kalıpların içine alçı döküm uygulanır. 

 

2.1.1. Dolu Döküm Prensibi 

 
Tam (dolu) döküm uygulaması 20-40 cm ölçülerinde olan alçı ile döküm 

uygulamalarında kullanılır. İnce ve uzun yapıda olan heykel çalışmalarında tam dolu döküm 

yöntemi daha sağlam döküm elde etmek için uygun olmaktadır. Figür döküm kalıpları birkaç 

parçadan yapılmış olup içlerine tam dolu döküm uygulanabilir. Rölyeflerde yarım sütun ve 

yayvan formlardan elde edilen bir parçalı kalıplara tam (dolu) döküm yapılır. Modellerin ve 

kalıpların büyüklüğü içine döküm yapılacak formun dolu veya içi boş döküm uygulamasını 

etkiler. Büyük ölçülerde içi boş döküme gidilir. Bu uygulamada dolu döküm uygulanması 

yapılacaktır. 

 

Prensip olarak akışkan kıvamda alçı hazırlanır ve kalıpların içine dökülür. Kalıp ağzı 

dik olacak şekilde tutularak akışkan alçı dökülür. Kalıplar sağ ve sola çevrilerek alçının her 

tarafa girmesi sağlanır. Alçı eksik veya yeterli olmaz ise tekrar alçı hazırlanarak kalıpların 

içinin alçıyla dolmasına kadar eklenir. Kapları masaya hafifçe vurarak hava kabarcıkların 

yüzeye çıkmaları sağlanır. Donma işlemi bitene kadar çalışmanın alçısı akmaması için dik 

tutulması veya destekleyerek bırakmanız gerekecektir. Alt ve kalıpların ağız kısmı spatulayla 

düzlenir ve kalıbın çizgisinin görünmesi sağlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Rölyef kalıpların içine akışkan kıvamda alçı dökülür ve kalıp kenarlarına kadar alçıyla 

doldurulur. Rölyeflerin düz duvar üzerine monte edileceğinden dökümün arkası düz 

olmalıdır (Resim 2.1). 

 

 

 

  
Resim 2.1: Dolu döküm prensibiyle rölyef kalın içine alçı döküm şeması 

 

2.1.2. Döküm Gereçlerini Kullanma 
 

Kendir ipleri, alçı dökümlerinin daha sağlam olması ve kırıldığı zaman parçaların 

birbirileriyle tutunmasını sağlar. Genelde modelin döküm aşamasında kullanılır. Parlama 

kalıplarda kalıbın daha kolay kırılmasını istememiz sebebiyle kendir ipleri kullanılmaz. 

 

Spatula, çekiç, plastik kaplar, keski, modelaj kalemleri bu aşamada kullanılan 

gereçlerdendir. 

 

2.1.3. Kalıpları Suda Tutma 
 

Model kalıplarını döküme hazırlama aşaması ön hazırlık istemektedir. Eğer kalıplar 

uzun süre bekletilip kuruduysalar on dakika suda bekletilmelidir. Suyun süzülmesinden 

sonra diğer işlemler yapılır. 

 

Kalıbın yapılması esnasında oluşmuş olan küçük hava kabarcıkları boşlukları kil ile 

kapatılır. Kırık kalıp parçaları ise alçı harç hazırlayarak birleştirilir. 

 

2.1.4. Kalıp İzolasyonu (Yalıtımı) 
 

Arap sabunu ve makine yağ eşit miktarda karıştırılarak izolasyon malzemesi 

hazırlanır. İzolasyon (yalıtım) negatif kalıp ve pozitif alçı dökümünün kolayca ayrılmasını 

sağlar. Fırça ile fazla köpürtmeden kalıpların negatif taraflarına sürülür. İzolasyon işleri iki 

defa aralıklarla tekrar edilir. İzolasyon gölcükleri yapılmamasına ve ince sürülmesine dikkat 

edilir (Resim 2.2). 
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Resim 2.2: Kalıp izolasyonu 

 

2.1.5. Kendir İplerini Hazırlama 
 

Alçıdan pozitif rölyefin daha sağlam olması için kendir ipleri kullanılır. Bu malzeme 

dökümün kırılması hâlinde bile rölyefin tamamen dağılmamasına yardımcı olur. 

 

Kendir ipleri el büyüklüğünde ve ince tabakalar şeklinde rölyefi kaplayacak miktarda 

hazırlanır. Döküm masasına en yakın yere dizilerek hazır bulunmaları sağlanır. 

 

Kendir iplerinin yanı sıra, çekiç, spatula, plastik leğen, toz alçı, su gibi diğer gereçler 

de hazırlanır (Resim 2.3). 

 

 

 

  
Resim 2.3: Kendir iplerinin dökümde kullanılmak üzere hazırlanmış şekilleri 
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2.2. Kalıp İçine Alçı Döküm 
 

Rölyef kalıpların içine alçı dökümü yanı sıra, polyester, şamot veya pişirilebilen 

çamur dökülebilir. Bu malzemelerin dökümleri konusunda araştırmalar yaparak bilgilerinizi 

genişletebilir ve denemeler yapılabilir (Resim 2.4.a). 
 

 

 

  
Resim 2.4.a: Alçı kalıp içine alçı döküm uygulama şeması 

 

Alçı kalıbın içine şamot çamuru sıvanarak rölyef formunun pozitif şekli elde edilir. 

Alçı kalıp kuru olması şartıyla pişirme özellikte çamur alçı kalıplara uygulanabilir (Resim 

2.4.b). Şamot kilin aynı kalınlıkta sıvanması ve çeşitli katkı parçalarının çamura 

bulaşmaması en önemli dikkat edilecek hususlardandır.  
 

 

 

  
Resim 2.4.b: Alçı kalıp içine şamot uygulama 
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Çamurun sıvanmasından otuz-kırk dakika sonra çamur dikkatli biçimde alınır ve 

kurutma işlemi için raflara bırakılır (Resim 2.4.c). 

 

 

 

  
 

 

 

  
Resim 2.4.c: Alçı kalıptan pozitif kabartma çıkarmak 

 

2.2.1. Alçı Harç Yapma 
 

Ön hazırlıklarınızı yaptıysanız alçı harç yapabilir ve döküm uygulamasına 

geçebilirsiniz. Akışkan alçı elde edilir ve kalıbın içine dökülür. Negatif olan rölyef kalıbın 

içine alçı dökülerek pozitif rölyef şekli alınmış olur. 
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2.2.2. Birinci Kat Alçı Döküm 
 

Plastik kaba alçı hazırlanır. Alçının en küçük detaylarının içine girmesi için akıcı 

olmasına dikkat edilir. Birinci kat alçı her tarafı kapatacak şekilde kalıba sürülür. Çekiçle 

masanın altına vurulur ve hava kabarcıkların yüzeye çıkması sağlanır. 

 

2.2.3. Döküm Kalınlığını Yapma 
 

Tekrar alçı hazırlanır ve ikinci kat sürülür. 30x30 cm ölçülerinde olan rölyeflerde 2-3 

cm alçı kalınlığı yapılır.  

 

2.2.4. Kendir İplerini Döşeme  
 

Son kat alçı ile kendir ipleri alçıya bulanır ve dökümün üzerine yan yana yerleştirilir. 

Bütün rölyef kalınlığı 3-4 cm’ye ulaşana kadar alçı ile şekil verilir. 

 

Spatulalar yardımı ile kalıp ve rölyefin birleştiği yerlerin temizlenmesi, düzlenmesi 

yapılır. Kalıpla rölyef arasında alçı bağlantıları kalmaması konusunda dikkat edilir. 

 

2.3. Kalıbı Modelden Sökme 
 

Kalıbı modelden sökme, kalıplara dökülen alçı modelin pozitif şeklinin kalıplardan 

çıkarma işine denilir. Alçı modelin çıkması için kalıpların kırılmasıyla model elde edilir. 

Alçı ile yapılan kalıplara alçı döküldüğünde sadece bir ürün elde edilir. Engebeli ve ters 

şekillerin çok olması sebebiyle bu tür kalıplardan bir ürün çıkar. Bunun sebebi alçı kalıbın 

kırılmasıdır. Yeni teknolojik gelişmelerden yararlanılarak yapılan kauçuk, silikon vb. 

kalıplardan ise daha fazla ve istenilen adet ürün dökülebilir. 

 

Bir veya iki saat bekledikten sonra kalıbın kırılmasına geçilir. Alçının ısınıp soğuması 

alçının donduğuna bir göstergedir. 

 

Spatulalar yardımı ile ilk önce kalıp kenarları çekiçle vurarak kırılır. Daha sonra kalıp 

üst tarafta kalacak şekilde temiz masaya alınır. Kırılan yerlerinden devam edilerek küçük 

üçgen parçalar şeklinde spatulayla kırmaya devam edilir. Kalıpla rölyefin arasında ince 

renkli bir tabaka, çizgi oluşmuştur. Bu çizgiyi takip ederek kalıp ve rölyef parçaları ayırt 

edilir. İyi şekilde izole edilmiş kalıplar vurmalar sonucunda kolay biçimde parçalar şeklinde 

dökümden kopar. Bu şekilde tüm model kalıptan kurtarılır (Resim 2.5) 

 

Kırılan kalıp parçaları ve tozlar fırça ile temizlenerek rölyef başka bir masaya alınır. 
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Resim 2.5: Alçı kalıbı alçı modelden sökme veya kırma şeması 

 

2.4. Alçı Modelini Temizleme 
 

Modeli temizleme işlemleri küçük alçı kalıp parçalarından arındırılmalı; suyla toz ve 

tortuları yıkanmalıdır. 
 

Küçük alçı kalıp parçaları modelaj kalemleri yardımıyla temizlenir, gerekli yerlerde 

spatula ve çekiç kullanılabilir. Vurma hızı kalıp sökmeye göre daha hafif olmalı ve spatula 

izi bırakılmaması konusunda dikkat edilmelidir (Resim 2.6). 
 

 

 

  
Resim 2.6: Alçı modelini kalıp kalıntılarından temizleme 

 

Toz ve tortuları su ve fırça ile yıkanır. Küçük detayların kırılmamasına dikkat edilir. 

Yeni dökülen model de çok fazla da suda tutulmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda alçı kalıpları döküme hazırlayıp alçı model 

dökümü yapmış olacaksınız (Resim 1). 

 

 

 

  
Resim 1: Alçı rölyef modeli 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Rölyef kalıp 

 İzolasyon malzemesi ve fırça 

 Alçı ve gereçleri 

 Kendir ipleri 

 Spatula ve çekiç 

 

 

 Tek parçalı alçı kalıbı ıslatınız ve suyunu süzdürünüz. 

 

 Kalıbın nemli olmaması, kuru kalıbın hızla alçı dökümün suyunu alması ve 

modelde çatlaklar oluşmasına sebep olmaktadır. 

 Dökümde çatlaklıkları önlemek için kesinlikle kuru alçı kalıplar en az 10 dakika 

suda tutulmalıdır. 

 Alçı döküm uygulamalarında kalıplar ıslatılır. Başka döküm uygulamalarında 

bu yöntem geçerli değildir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İzolasyon sıvısını sürünüz ve kalıbın hava kabarcıklarını doldurunuz (Resim 2). 

 

 Suyunu süzdürdüğünüz alçı kalıba izolasyon malzemesini sürünüz. 

 Fırça yöntemiyle en az iki defa aralıklarla izolasyon yapılmasında kalıbın 

modelden daha kolay ayrılmasını sağlayacaktır. 

 Küçük hava kabarcıkları ve zedelenmelerin izlerini kil parçalarıyla kolayca 

doldurup döküm alabilirsiniz. 

 

 

 

  
 

 

 

  
Resim 2: İzolasyon sıvısını sürme ve hava kabarcıklarını doldurma 



 

 24 

 

 Kendir iplerini hazırlayınız (Resim 3). 

 

 Kendir iplerini ince olarak hazırlayınız ve masada dökümde kullanmak üzere hazır 

bulundurunuz. 

 

 

 

  
Resim 3: Kendir iplerini şekilde olduğu gibi hazırlama 

 

 Alçı harç yapınız (Resim 4). 

 

 Hazırlık işlerini yaptıktan sonra alçı harç yapınız. 

 Alçı harcın akışkan kıvamda olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 

  
Resim 4: Alçı harç yapma 
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 Alçı harcı model kalıbına birinci kat olarak dökünüz (Resim 5). 

 

 Akışkan alçıyı kalıbın üzerine dökerek her tarafı kaplamasını sağlayınız. 

 Masanın altına çekiçle vurarak hava kabarcıkların yüzeye çıkmasını sağlayınız. 

 Birinci kat alçının bir santimetre kalınlığında olmasını sağlayınız. 

 

 

 

  
Resim 5: Alçı harcı model kalıbına birinci kat olarak uygulanması 

 

 Kendir iplerini alçıya bulayarak yüzeye döşeyiniz (Resim 6.a,b,c). 

 

 Tekrar alçı hazırlayarak kendir iplerini alçıya bulayarak dökümün üzerine 

diziniz. 

 Gerekli kalınlığa kadar alçı uygulayarak dökümü tamamlayınız. 

 Spatulayla düzleme yapınız ve biraz soğuduktan sonra dökümün yüzeyine 

çizgiler yapınız. Montaj işlerinde bu tırtıklar yüzeye daha sağlam yapışmasını 

sağlayacaktır. 

 

 
 

 

 

 

Resim 6.a: Kendir iplerini alçıya bulama 
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Resim 6.b: Kendir iplerinin üzerine alçı ile tamamlama 

 

 

 

  
Resim 6.c: Döküme şekil verme ve çizgiler çizme 

 

 Kalıp çizgisini spatulayla belirleyiniz (Resim 7). 

 

 Döküm tam donmadan kalıp ve döküm çizgisini ortaya çıkarınız. Bunu 

spatulayla yapabilirsiniz. 

 Sarı izolasyon çizgisinin tamamen ortaya çıkarın ki birbirini tutacak yerler 

kalmasın. 
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Resim 7: Kalıpla döküm çizgisini belirleme ve ortaya çıkarma 

 

 Alçı kalıbı çekiç ve spatula yardımı ile kırınız (Resim 8). 

 

 Alçı dökümün ısınıp soğuması ve tamamen donmasından emin olunuz (Bu 

ortalama 3-5 saat olur.). 

 Alçı kalıbı kırma şemasını tekrar inceleyiniz. 

 İlk önce kalıbın köşelerini spatulayla kırınız ve çalışmayı kalıp yukarıda kalacak 

şekilde masaya bırakınız. 

 Küçük üçgen parçalar şeklinde spatulayla kalıbın kırma işlemine devam ediniz. 

Tüm rölyef kalıptan kurtulana kadar uygulamayı devam ediniz. 

 Çekiçle vurma hızınızı ayarlayınız ve çok hızlı olmamasına dikkat ediniz. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Resim 8: Alçı kalıbı kırma 
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 Modelin rötuşunu yapınız (Resim 9). 

 

 Modelin üzerindeki küçük alçı kalıp parçalarını da temizleyiniz. 

 Yıkama yapınız. 

 Hava kabarcıkları ve zedelenmelerin izlerinin rötuşunu yapınız. 

 

 

 

  
Resim 9: Alçı modelinin rötuşunu yapma 

 

Öneriler 

 
 Kalıpların içine alçı döküm yerine seramik çamuruyla sıvama da yapılabilir 

(Resim 10). 

 Seramik çamur sıvama yönteminin özelliklerine bağlı olarak uygulama 

yapılmasına dikkat edilir. Seramik çamurundan alınan pozitif rölyef kurutulur 

ve bisküvi fırınlama yapılır. 

 Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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  Resim 10: Alçı kalıptan alçı veya şamot sıkıştırmasıyla elde edilen rölyefsi formlar 
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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.  Rölyef kalıbını incelediniz mi?   

2.  Kalıbı suda 10 dakika tuttunuz mu?   

3.  Kalıbın izolasyonunu yaptınız ve kendir iplerini hazırladınız 

mı?  

  

4.  Alçı harcı yeteri miktarda ve akışkan kıvamda hazırladınız mı?   

5.  Birinci kat alçı dökümünü doğru olarak yaptınız mı?   

6.  Kalıbı kırma etabını doğru olarak uyguladınız 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Tam (dolu) döküm uygulaması 20-40 cm ölçülerinde olan döküm 

uygulamalarında kullanılır. 

2. (   ) Dökümde çatlaklıkları önlemek için kuru alçı kalıplar en az 10 dakika suda 

tutulmalıdır. 

3. (   ) Fırça yöntemiyle en az iki defa aralıklarla izolasyon yapılması kalıbın modelden 

ayrılmamasını sağlayacaktır. 

4. (   ) Kendir iplerini kalın olarak hazırlanır ve masada dökümde kullanmak üzere hazır 

bulundurulur. 

5. (   ) Kendir ipleri dökümün daha kolay kalıptan ayrılması için kullanılır. 

6. (   ) Birinci kat alçı akışkan kıvamda olması gerekir. 

7. (   ) Döküm ve kalıp çizgisinin ortaya çıkarılması kalıbın sökülmesi işlemini 

kolaylaştıracaktır. 

8. (   ) Döküm donduktan sonra kalıp ve döküm çizgisini ortaya çıkarmak daha kolay 

olmaktadır.  

9. (   ) “İlk önce kalıbın köşelerini spatulayla kırınız ve çalışmayı kalıp yukarıda kalacak 

şekilde masaya bırakınız.” etabı, kalıpları kırma etabındandır. 

10. (   ) Çekiçle vurma hızınızı ayarlamadan çok hızlı şekilde kalıbı kırabilirsiniz. 

 

 

 

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 
 

AMAÇ 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında; alçı modeli boyama hazırlığı yaparak, taş, ahşap ve metal benzetme boyaması 

(patina) doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından boya ve 

boyama kavramları araştırabilirsiniz. 

 Benzetme boyaması ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

3. PATİNA 
 

Patina, bir malzemeyi boyama yöntemiyle başka malzemeye benzetme işidir. Alçı 

modeli mermere, ahşaba veya metale benzetebilir. Beyaz alçıdan rölyef veya figür gerçek bir 

heykel malzemesinden değildir. Alçıdan modellere, taş, ahşap veya çeşitli metallere 

benzetme yapılarak gerçeklik kazandırılabilir.  

 

Patinayı yapmak için plastik veya sentetik boyalardan yararlanılır. Rölyef ıslak ise 

plastik boya kullanılır. Sentetik boyanın kullanılması için alçının kurumuş olması gerekir. 

Astar boyayı uyguladıktan sonra çeşitli metal renklerinde olan yaldızlı boyalar kullanılabilir. 

Yaldızları kıllanırken sadece yüksek, kabarık yerlerine sürülmesi ile kabartmanın daha iyi 

görülmesi sağlanır. Oksitlenmiş bir rölyef görüntüsü, mermer taşından bir rölyef, toprak 

renginde ve seramiğe benzetme yapılabilir. Tabii ki bütün bu benzetmeler gerçek bir 

malzemenin kullanılması kadar değerli olamaz. Fakat proje, taslak ve dekoratif amaçlarla 

patina gayet geçerli bir yöntemdir. 

 

Rölyefin bir mekân içine monte edilmesi ise duvarın sıvaya kadar temizlenmesi, 

bölgenin tırtıklanması (çentiklenmesi), rölyef ve duvarın ıslatılması aşamalarını takip ederek 

alçı ile yapıştırılmasından oluşur. 

 

3.1. Alçı Rötuş ve Zımparalama 
 

Kalıbın kırılması aşamasında istemesek de rölyef birtakım tahripler görmüştür. 

Bunları gidermek için rötuş işleri yapılır. Kırılan parçalar var ise ilk önce onlar monte edilir. 

Yapışacak olan parça ve rölyefteki yeri ıslatılır ve çentiklenir. Kendir iplerini bu parçayı 

tutuyorsa kopartmadan bu işlem yapılır. Alçı hazırlanır ve hazırlanmış bölge yapıştırılır. 

Keski ve spatulalardan oluşmuş olan darbe izlerini de kapatılır. Bütün hava kabarcık 

delikleri, keski izleri alçı ile kapatılır. Küçük zedelenmelerin yerleri ıslatılır ve üzerine toz 

alçı serpilir. Islak süngerle fazlalıklar temizlenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kalıbın üzerinde kabarcıklarının kalmış olup rölyef modelinde kabarıklık olarak 

ortaya çıkmıştır. Metal üçlü modelaj kalemlerini ile fazla olan kabarıklıklar alınır. 

 

Bu işlemler daha önce yapılmış olup, ihtiyacı var ise zımpara ile düzleme ve ince 

çapakların alınması yapılabilir. Alçıdan rölyef model kuru ise zımparalama işleri dokuyu ve 

formu bozmayacak şekilde yapılmalıdır.  

 

3.2. Astar Boya Tekniği 
 

Astar boya, esas boyayı sürmeden hazırlık olarak yapılan boyamalara veya işlemlere 

denilir. Astar boya uygulaması diğer boyaların alçıya uygulanması takdirde boyanın 

parlaklığı ve alçının boyayı fazla emmesini önler. Rölyefin üzerine bir kat astar boya sürerek 

bir sonraki patina işlemine hazırlık yapılmış olur. Alçının üzerine astar boya olarak plastik 

boya kullanılır. Üzerine sentetik veya selülozik boyalar ile patina uygulaması yapılır. Yaldız 

boya ile uygulama mutlaka bir astar boya uygulaması ister. 

 

3.2.1. Boyama Gereçleri Kullanma 
 

Fırçalar, çeşitli boylarda ve boyama amaçlı özellikte olmaları yeterlidir.  

 

Rulolar, geniş ve düz yüzeyleri boyama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Rölyef 

uygulamalarında yüzeyin düz ve fazla pürüzlü olmama şartı olan yerlerde kullanılmaktadır. 

Sünger rulo çeşitleri plastik boyalar için uygundur. 

 

Diğer gereçler ise boya kapları, boyama tahtaları, rulo boyasını yaydırma tahtası, 

boyanın özelliğine göre boya incelticileridir. 

 

3.2.2. Boya ve Çeşitleri 
 

Plastik boyalar, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli, mat görünümlü, 

dekoratif iş ve dış yüzey son kat emülsiyon duvar boyasıdır. 

 

Her türlü yüzeye yapışma gösterir, çatlama, dökülme, kabarma yapmaz. Örtücülüğe 

sahiptir. Sürtünme ve yıkamaya dayanımı yüksektir. Renkleri solmaz. Teneffüs etme özelliği 

ile duvardaki rutubetin dışarı atma kolaylığını sağlar. Uygulama esnasında yüzeyde yüksek 

yayılma gücüyle işçilikten tasarruf sağlar. Yüzeylere mat, temiz, dekoratif bir görünüş 

kazandırır. 

 

Binaların iç kısımlarında her türlü duvar ve tavan yüzeylerinde uygun astarlar ile 

uygulanır. Plastik boya %30 oranında su ile inceltilerek iki kat hâlinde uygulanır. Katlar 

arasında 1 saat beklenmelidir. 

 

Plastik macunla çatlaklıklar ve yüzey düzeltmeleri yapılarak plastik boya 

uygulanmalıdır. Plastik boya 25 derecede 30 dakikada kurur, 24 saatte sertleşir. Uygulama 

yapılacak yüzeylerin sıcaklığı 5 derecenin üzerinde olmalıdır ve donmaktan korunmalıdır. 
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Genellikle plastik boya fırça ve rulo ile uygulanmaktadır. Boyama çapraz hâlinde 2-3 

kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 saat beklenmelidir. 

 

Boya işi bittikten sonra fırça veya rulo ılık sabunlu su ile yıkanarak temizlenir ve 

saklanır. Artan boya ise kabuk oluşumunu önlemek için bir miktar su eklenerek 

karıştırılmadan saklanır. 

 

Plastik boyalar subazlı olmalarından dolayı en çok kullanılan astar boyalarındandır. 

Boyanın kıvamı fırça ile sürülebilecek kıvamda olması yeterlidir. Genelde astar boyanın 

rengi yapılacak olan patinanın renk tonalitesine uyması ve rölyefin temel renginin 

oluşturmasını göz önünde bulundurularak seçilir. Rölyef taslağı ve projenin renklerine 

uyularak rölyefin patinası yapılmalıdır.  

 

3.2.3. Boyama Teknikleri 
 

Astar boyayı boşluklar bırakmadan rölyefin her yerinin boyanması dikkat 

istemektedir. Fırça yöntemi ile yapılan astar boyamalarda, fırça sağa ve sola, yukarı ve 

aşağıya hareket ettirerek düz boyamalar elde edilir. Boyanın kıvamı sulu kıvamda olup rahat 

sürme imkânı vermelidir. Katı kıvamda olan boyanın suyu alçı tarafından emilerek daha da 

katı hâle gelebileceği unutulmamalıdır. 

 

Fırça yöntemi, çeşitli ebatlarda olan boyama fırçaları kullanılarak yapılır. Fırçanın 

yatay olarak birinci kat sürüldükten sonra ikinci kat dikey olarak uygulanmalıdır. 

 

Rulo yöntemini kullanmak için rulonun aldığı boyayı dağıtmak için boya dağıtıcı tahta 

veya delikli plastik parça gereklidir. Bu gereci ve plastik boyayı geniş bir kabın içine 

koyarak rulo ile boyama yapılır. Yukarı ve aşağı, sağa ve sola ruloyla iki defa boya sürerek 

yüzey düzgün boyanmış olur. 

 

3.3. Yağlı Boya Tekniği 

 
3.3.1. Boyama Gereçleri Kullanma 
 

Çeşitli boyalarda kullanılmak üzere özel fırçalar üretilse de prensip olarak boya 

fırçaları aynı özellikler taşır. Bu uygulamada kullanılabilecek standart fırça çeşitleridir. 

Fırçaların özellikleri, çeşitli boylarda ve boyama amaçlı özellikte olmaları yeterlidir.  

 

Rulolar, geniş ve düz yüzeyleri boyama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Rölyef 

uygulamalarında yüzeyin düz ve fazla pürüzlü olmama şartı olan yerlerde kullanılmaktadır. 

Kıllı veya posttan yapılan rulolar yağlı boya çeşitlerinde tercih edilir. 

 

Diğer gereçler ise boya kapları, boyama tahtaları, rulo boyasını yaydırma tahtası, 

boyanın özelliğine göre boya incelticileridir. 
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3.3.2. Yağlı Boya ve Çeşitleri 
 

Sentetik boya (yağlı boya), alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak bir son 

kat boyadır. Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması 

üstün özellikleri olup fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir. 

 

Binanın iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, metal 

yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır. 

 

Fırça ve rulo uygulamasında 1 litre boya yaklaşık 150-200 ml, tabanca uygulamasında 

250-300 ml sentetik tinerle inceltilir. Bir gün ara ile ikinci kat uygulanır. 

 

Metal yüzey boyaması için sentetik boyanın uygulanacağı metal yüzeyler her tür kir, 

pas ve yağdan temizlenir. Pas zımparalama ile giderilerek antipas uygulanır. Kuruduktan 

sonra boya uygulanır. 

 

Ahşap yüzey boyaması için boyamadan önce macun ile yüzey arızaları doldurularak 

giderilir. Ahşap yüzeyler astar boya veya sentetik astar ile astarlanılarak sentetik boya ile 

boyanır.  

Duvara mat boya uygulaması için duvara saten alçı çekilir. Saten alçı geç kurur 

ortalama (1,5-2 saat arası) Kuruduktan sonra yüzey zımparalanır. Astar vurulur ve boya 

işlemi yapılır. 

 

Sentetik boyaların dokunma kuruma süresi 1-2 saat, toz kuruması 2-3 saat ve sert 

kuruma süresi 6-8 saattir. 

 

Estetik amaçla ya da hava etkisinden korumak için bazı cisimlerin kaplandığı camsı 

maddeye denir. Birleşiminde pigment bulunmayan, çözücü, inceltici ve çeşitli bağlayıcı 

maddeler içeren vernikler, uygun biçimde hazırlanmış yüzeylere çok ince tabaka hâlinde 

sürülür. Bu yüzeyler üstünde genellikle yapışkan, sert, kaygan, yarısaydam bir örtü oluşturur. 

Başlıca türleri arasında yağlı vernikler nitroselülozlu ve asetoselülozlu vernikler, lake verniği 

ya da lak vb. sayılabilir. 

 

Yaldız boyalar, metal görüntüsü veren sentetik boyaların çeşididir. Alüminyum, bronz 

ve bakır renklerinde bulunanlar sık kullanılır. Fırça yöntemi veya süngerle sürülebilen 

boyalardır. Vernik içine toz şekillerini ekleyerek de bu çeşit boyaları elde edebilirsiniz. 

 

3.4. Alçı Üzerine Taş Benzetme 
 

Mermer veya taş patina, alçı rölyef modelinin mermer veya başka taşlara benzetilerek 

boyanmasıdır. 

 

Astar boya olarak plastik boya uygulanır. İstenilen mermer veya başka taş rengi 

seçilebilir. İnce fırçalarla mermerin damarları çizilir ve hemen (boya kurumadan) süngerle 

damar boyaları dağıtılır.  Kuruduktan sonra vernik uygulanır. 
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3.5. Alçı Üzerine Ahşap Benzetme 
 

Ahşap patina, alçı rölyef modelini ahşap malzemesine benzeterek boyanmasıdır.Astar 

boya olarak ahşap renginde olan bir plastik boya seçilerek fırça yöntemiyle boyanır. Boyanın 

kurumasından sonra daha açık renkle kabartı ve hacim hissi verilir. Süngerle açık olan boya 

yüksek yerlere silme yöntemiyle sürülür. Ahşabın damarlarını ince fırçayla çizilerek ahşap 

dokusu verilir. Kuruduktan sonra vernik uygulanır. 

 

3.6. Alçı Üzerine Metal Benzetme 
 

Metal patina, alçı rölyef modelinin çeşitli metallere benzetilerek boyanmasıdır. 

Oksitlenmiş metal astar boyası hazırlanır ve sürülür. Bu renkler koyu yeşil, koyu kahve veya 

siyahla mavi karışımları olabilir. Astar boyanın kurumasından sonra daha yeşil veya uygun 

bir renk yer sürülür Süngerle fırça izlerinin kaybolmasını ve renklerin doğal durması 

sağlanır. 

 

Bu şekilde hazırlanan astar boyanın üzerine metal görünümlü yaldız boyalar 

uygulanır. Bu uygulamayı yapabilmek için astar boyaların iyi kuruması gereklidir. Yaldız 

boyayı sünger yardımıyla yüksek yerlere silmeyle uygulanır. Fazla boya gelmemesine dikkat 

edilir. Yaldız boya sürme işlerinde fırça da kullanılabilir. Fırça kullanırken boyayı sadece 

fırçanın uçlarıyla alınması ve azar sürülmesi, şekillerin çapraz yönüne göre sürülmesi dikkat 

edilecek hususlardır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda alçı modeline boyama hazırlığı yaparak, taş, 

ahşap ve metal benzetme yapmış olacaksınız (Resim 1). 

 

 

 

  
Resim 1: Patina yapılmış rölyef 

 

Kullanılacak araç gereç 

 

 Plastik boya ve gereçleri 

 Yağlı boya ve gereçleri 

 Fırça, tiner, kaplar 

 Sünger, eldiven, önlük 

 Yaldız boyalar ve gereçleri 

 

 

 Alçı rölyef modelinin rötuş ve zımparalamasını yapınız (Resim 2). 

 

 Yapıştıracağınız alçı parçayı ve yerini çentiklemeye ve ıslatmaya unutmayınız. 

 Alçı model kuruduysa zımparalama yapabilirsiniz. Aksi takdirde zımparanın 

gözeneklerinin hemen dolacağı ve işlem yapamayacağınızı unutmamalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim 2: Alçı rölyef modelin rötuş ve zımparalamasını yapma 

 

 Boyama malzemelerini hazırlayınız. 
 

 Astar olarak kullanacağınız boyayı seçin ve kıvamını hazırlayınız. 

 Karar verdiğiniz ve kullanacağınız rengi plastik boyaların karışımlarıyla 

hazırlayınız. 

 Sentetik boya kullanılacak ise boyanın rengini karıştırarak ve kıvamını sentetik 

tinerle incelterek hazırlayınız. 

 Plastik boya, sentetik ve selülozik boyaların birbiriyle karıştırmamaya dikkat 

ediniz. 
 

 Astar boyama yapınız (Resim 3). 
 

 Astar boya olarak plastik boya tercih ediniz. 

 Fırçayı sağa ve sola, yukarı ve aşağı hareket ettirerek düz boyama elde ediniz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resim 3: Rölyef alçı modeline astar boyama yapma 
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 Sentetik boya ile boyama yapınız (Resim 4). 

 

 Astar boyanın kurumasını bekleyiniz. 

 Sentetik boya kullanırken eldiven ve önlük kullanmaya özen gösteriniz. 

 Fırça yöntemiyle rölyef rengindeki boyayı sürünüz. 

 

 

 

  
Resim 4: Astar boya üzerine sentetik boya uygulama 

 

 Oksitleme görüntüsü veriniz (Resim 5). 

 

 Eski ve oksitlenmiş görüntü vermek için yer rölyefin üzerine koyu yeşil 

renginde boya sürünüz. 

 Oksitleme görüntüsü vermek için boya rölyefin derin yerlerine, çukurlara 

uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5: Yer yer yeşil oksit rengi sürme 
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 Yaldızlı boyayla metal patina yapınız (Resim 6). 

 

 Boyamalar kuruduktan sonra yaldız boyamaya geçiniz. 

 Yayvan plastik boyama kabına sarı veya alüminyum rengindeki boyayı az 

miktarda dökünüz. 

 Az miktarda boyayı sünger veya fırça ile alarak rölyefin sadece yüksek 

yerlerine hafifçe dokundurarak sürünüz. Buna silme yöntemi de denilir. Yüksek 

yerlerinin yaldız boya ile boyanması rölyefe metal görüntüsü verecektir. 

 

 

 

  
Resim 6: Yaldızlı boya ile metal görüntüsü vermek 

 

 Kullandığınız gereçleri temizleyiniz ve yerine koyunuz. 

 

 Plastik boya fırçaları ve bu boya ile kullandığınız tüm gereçlerim su ile 

temizleyin ve yerlerine bırakınız. 

 Sentetik ve yaldız boya fırça ve gereçlerini sentetik tinerle temizleyiniz ve 

yerlerine bırakınız. 

 Kullandığınız mekânı ve üzerinizi boya kalıntılarından temizleyiniz. 

 Rölyefi kurumaya bırakınız ve kurumadan dokunmayınız. Aksi takdirde 

boyanın kalkmasına sebep olabilirsiniz. 

 

Öneriler 

 
 Rölyefin konulacağı yere göre patina rengini ve çeşidini seçiniz. 

 Renk uyumu denemeleri yaparak rölyefin patina uygulamasına geçebilirsiniz. 

 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.  Alçı rölyefi incelediniz ve patina için hazırlık yaptınız mı?   

2.  Astar boya ve gereçlerini kullanıma hazırladınız mı?   

3.  Astar boyamayı düzgün yaptınız mı?   

4.  Sentetik boya ve gereçlerini kullanıma hazırladınız mı?   

5.  İstenilen renkte ve patina çeşidinde boyama yaptınız mı?   

6.  Oksitleme ve metal boyamayı dikkatli yaptınız mı?   

7.  Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8.  Araç gerei amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9.  Kullandığınız gereçleri temizleyip yerlerine koydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye  geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Patina, bir malzemeyi boyama yöntemiyle başka malzemeye benzetme işidir. 
2. (   ) Patinayı yapmak için plastik veya sentetik boyalardan yararlanılır.  

3. (   ) Rötuş açı modeli ahşap deseninde boyamaktır. 

4. (   ) Sentetik ve selülozik boyalar alçının üzerine direkt uygulanır. 

5. (   ) Astar boyama plastik boyalar ile yapılır ve sentetik boyanın alçı tarafından 

emilmesini önlemek için uygulanır. 
6. (   ) Yaldız boyalarla kirlenmiş fırçaları ve diğer gereçleri su ile temizleyebiliriz. 

7. (   ) Yaldız ve sentetik boyalar kurumamış plastik boyaların üzerine hemen 

uygulanmalıdır. 

8. (   ) Alçı üzerine toprak, seramik, mermer gibi diğer malzemelere de benzetme (patina) 

yapılabilir. 

9. (   ) Sentetik boyalar selülozik tinerle inceltilebilir. 

10. (   ) Tinerli fırçalar ve arta kalan boyalar lavabonun içine direkt atılır ve fayansların 

üzerinde fırçalar temizlenir. 

 

 

 

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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 45 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Rölyef kalıplama 

 

Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Uygulama 

faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere 

sununuz (Resim 1). 

 

 

 

  
Resim 1: Rölyef kalıbı 

 

 Dosyanızın işlem yaprağına kullandığınız araç gereci sıra ile yazınız. 

 

 Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız. 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

 Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Rölyef modeli dökümü 

 

 

 

  
Resim 2: Rölyef modeli dökümü 

 

 Rölyef model resmini dosyanızdaki işlem yaprağına yapıştırınız (Resim2). 

 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. 

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

 

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 
 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

 Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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Rölyefe patina uygulaması 
 

 

 

  
Resim 3: Rölyef patina 

 

 

 Rölyefin patina yapılmış resmini dosyanızdaki işlem yaprağına yapıştırınız 

(Resim 2). 

 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. 

 

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 

 Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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Resim 4: Patina yapılmış rölyef örnekleri 
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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.  Alçı kalıbının temel bakımını yaptınız mı?   

2.  Şamot sıvama için temiz çalışma ortamını hazırladınız mı?   

3.  Şamot sıvamayı eşit kalınlıkta yaptınız mı?   

4.  Şekillendirmeyi zedelemeden alçı kalıptan çıkardınız mı?   

5.  Düzlem ve simetrik formları doğru şekillendirdiniz mi?   

6.  Detay formları doğru rötuşladınız mı?   

7.  Uygulamayı kaliteli yaptınız mı?   

8.  Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9.  Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10.  Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
1. (   ) Bir parçalı kalıp alma işlemi tüm heykel çalışmalarına yapılır. 

2. (   ) Yayvan ve rölyefsi şekillerden bir parçalı kalıp alınır. 

3. (   ) 50x50 cm’yi aşan rölyeflere iki ve daha fazla olan kalıp parçaları yapılır. 

4. (   ) Kalıplama bir modelden kalıp alma ve kalıpların içine şamot, alçı, polyester 

dökümü uygulaması işlemlerin adıdır. 

5. (   ) Alçı harç yetmediği zaman içine biraz su eklenerek çoğaltılabilir. 

6. (   ) Heykelcilikte kartonpiyer alçısı kullanılır. 

7. (   ) Alçıdan yapılan rölyef kalıplarından 100 kadar pozitif döküm alınabilir. 

8. (   ) Alçı kalıplar içine şamot, alçı, polyester döküm malzemeleri kesinlikle 

dökülmez. 

9. (   ) Alçının donma süresinin ortalama 5- 10 dakika olmasından dolayı 

uygulanacak yerimiz hazır olmalıdır.  

10. (   ) Alçı kalıpların iç tarafları tiner veya bezirle fırçalarla temizlenir. 

11. (   ) Tam (dolu ) döküm uygulaması 20-40 cm ölçülerinde olan döküm 

uygulamalarında kullanılır. 

12. (   ) Dökümde çatlaklıkları önlemek için kuru alçı kalıplar en az 10 dakika suda 

tutulmalıdır. 

13. (   ) Fırça yöntemiyle en az iki defa aralıklarla izolasyon yapılması kalıbın 

modelden ayrılmamasını sağlayacaktır. 

14. (   ) Kendir ipleri kalın olarak hazırlanır ve dökümde kullanılmak üzere masada 

hazır bulundurulur. 

15. (   ) Kendir ipleri dökümün daha kolay kalıptan ayrılması için kullanılır. 

16. (   ) Birinci kat alçı akışkan kıvamda olması gerekir. 

17. (   ) Döküm ve kalıp çizgisinin ortaya çıkarılması kalıbın sökülmesi işlemini 

kolaylaştıracaktır. 

18. (   ) Döküm donduktan sonra kalıp ve döküm çizgisini ortaya çıkarmak daha 

kolay olmaktadır.  

19. (   ) “İlk önce kalıbın köşelerini spatulayla kırınız ve çalışmayı kalıp yukarıda 

kalacak şekilde masaya bırakınız.” etabı kalıpları kırma etabındandır. 

20. (   ) Çekiçle vurma hızınızı ayarlamadan çok hızlı şekilde kalıbı kırabilirsiniz.. 

21. (   ) Patina, bir malzemeyi boyama yöntemiyle başka malzemeye benzetme 

işidir. 

22. (   ) Patinayı yapmak için plastik veya sentetik boyalardan yararlanılır.  

23. (   ) Rötuş açı modeli ahşap deseninde boyamaktır. 

24. (   ) Sentetik ve selülozik boyalar alçının üzerine direkt uygulanır. 

25. (   ) Astar boyama plastik boyalar ile yapılır ve sentetik boyanın alçı tarafından 

emilmesini önlemek için uygulanır. 

26. (   ) Yaldız boyalarla kirlenmiş fırçaları ve diğer gereçleri su ile temizleyebiliriz. 
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27. (   ) Yaldız ve sentetik boyalar kurumamış plastik boyaların üzerine hemen 

uygulanmalıdır. 

28. (   ) Alçı üzerine toprak, seramik, mermer gibi diğer malzemelere de benzetme 

(patina) yapılabilir. 

29. (   ) Sentetik boyalar selülozik tinerle inceltilebilir. 

30. (   ) Tinerli fırçalar ve arta kalan boyalar lavabonun içine direkt atılır ve 

fayansların üzerinde fırçalar temizlenir. 

 

 

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 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 Y 

16 D 

17 D 

18 Y 

19 D 

20 Y 

21 D 

22 D 

23 Y 

24 Y 

25 D 

26 Y 

27 Y 

28 D 

29 Y 

30 Y 
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