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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Vitrin Mankeni 

MODÜLÜN TANIMI 

Tasarım resimden plastik stilistik Ģekillendirme ile vitrin 

mankeni modeli yapma teknik olanaklarını açıklayan 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Vitrin mankeni modeli yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini 

okuyup standartlarına göre model iskeleti hazırlayarak 

vitrin mankeni stilistik modelajı, kalıp dökümleri, 

boyama ve toparlama iĢleri yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Yapım resmi analiz ederek figür iskeleti ve modelaj 

yapabileceksiniz. 

2. Vitrin mankeni modelinden kalıp parçaları dökümü 

yapabileceksiniz. 

3. Polyester kalıp dökümü ve toparlama 

yapabileceksiniz. 

4. Kalıpların döküm sonrası bakımını, istiflemesini ve 

toparlamasını yapabileceksiniz. 

5. Boyama ve desenleme yapabileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı heykel ve döküm atölyesi, modelaj gereçleri, 

Ģekillendirme kili, alçı ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve 

görsel kaynaklar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Üç boyutlu plastik Ģekillendirme bilgisine sahip olan kiĢi çağdaĢ sanat görüĢü 

kazanmıĢ demektir. Sanat ve tasarımda üç boyutlu Ģekillendirme, formların plastik estetik 

duygusuna sahip olmak, kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. Tasarım uygulama dersi 

modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir öğrenci sanat yaĢamında ve toplum içinde farklı 

öneme sahip olacaktır.  
 

Tasarım uygulama belirli kurallara dayalı çeĢitli yöntemler, teknik araç ve gereçlerle 

yapılmaktadır. Ġstenilen Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra ç alanda bu gereçleri doğru 

kullanarak yapılacak tasarımlar ve uygulamalar daha anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu 

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 vitrin mankeni model yapım 

resmini okuma, model iskeleti hazırlama, vitrin mankeni stilistik modelajı, kalıp dökümleri, 

boyama ve toparlama iĢlerini ele alacağız. Tasarlama gücünü 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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 

 
 

Donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında yapım resmi analiz ederek figür 

iskeleti ve modelaj tekniklerini doğru olarak uygulayabileceksiniz. 
 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından figür iskeleti, 

stilistik modelleme kavramlarını araĢtırabilirsiniz. 

 Stilistik modelleme ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. VĠTRĠN MANKENĠ TASARIMI VE 

UGULAMA 
 

1.1. Vitrin Mankeni Tasarımı 
 

1.1.1. Model AraĢtırmaları 
 

Vitrin (teĢhir) mankeni, giyim reklam ve tanıtım amacıyla geliĢen sanat ya da tasarım 

dalıdır. Vitrin mankeni, tekstil, giyim, vitrin tasarımı ve üretimi ile birlikte geliĢir. 

 
 

Vitrin mankeni sanatı, profesyonel kalifiye ve orijinal tasarım ister. Profesyonellik 

konuya ve teknik modellemeye hâkimiyet gerektirir. Vitrin mankeni, fonksiyonel amacı 

güden teknik ve stilistik niteliklere sahip tasarımdır. Orijinal tasarım, estetik, stilistik 

konseptlerin yanında yeni teknolojilerin ve malzemelerin kullanımıyla endekslidir. Bu 

modüle göre eğitim görmüĢ kiĢi kaba modelleme, iskelet kaynatma, kalıptan döküm, boyama 

ve toparlama iĢleri yapabilir (Resim 1.1) . 

 

Resim 1.1: Vitrin tasarımı 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 



 

 3 

1.1.2. Stilistik Analiz 
 

Vitrin mankenliği, rekabet içinde geliĢen dinamik bir sanat alanı olarak sürekli kendini 

yenilemekte olan alandır. Giyside güncel tasarım veya moda, vitrin mankenliğinde stilistik 

süreçleri belirlemektedir. Bu stilistik süreç model olarak alınan insan tiplerini, plastik yorum 

(Resim 1.2), kullanılan malzeme, renk ve desen gibi unsurlarla belirlemektedir. Giyim, vitrin 

ve vitrin mankeni tasarımı aynı estetik konsepte, çizgiye uymaktadır. 

       

Resim 1.2:Vitrin mankenciliğinde stil 

1.1.3. Mekanik Analiz 
 

Vitrin mankenlerinin mekanik aksamı fonksiyonu bakımından değiĢik hareket 

seçeneği vermektedir. Mekanik aksamlar mankenin giysi tanıtım amaçlı estetik hareket ya da 

duruĢlar elde etmesini amaçlamaktadır (Resim 1.3). 

         

Resim 1.3: Vitrin mankeninde mekanik  
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Vitrin mankenliğinde yapım resmi, model prototipi taslağını, karkas (iskelet) ve 

montaj patlama resmini içermektedir. Tasarım aĢamasında ilk olarak vitrin mankeninin 

ölçüsel, orantısal, plastik ve stilistik esaslarını analitik bir Ģekilde ele alan plastik taslağı 

çizilir (Resim 1.4.a). Plastik ve estetik taslaktan mankenin iskelet karkasının ölçülerini, 

malzemesini ve yapım Ģeklini gösteren resim de çizilir (Resim 1.4.b). Bu sanatsal taslaktan 

sonra vücut, el, kol, ayak ve kafa parçaları arası birleĢmelerini sağlayan mekanik aksamların 

yerini ve hareketini gösteren patlama resmi çizilir (Resim 1.4.c). 

 

Resim 1.4.a: Yapım resmi çizimi 

  

Resim 1.4.b,c: Ġskeleti ölçümlendirme  
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1.2. Ġskelet Yapımı 
 

1.2.1. Ġskelet Malzemesini Ölçülendirme 
 

Yapım resmine göre yapılacak karkas (iskelet) için metal profil ya da çubuk malzeme 

seçimi yapılır. Ġlk olarak 0,6-0,8cm kalınlığında sac üzerine 20x20 cm ölçülerinde kare 

çizilir. Ġkinci olarak 4-5 cm çapında boru profilden ters “L” taĢıyıcının parçaları 

ölçülendirilir (Resim 1.5). Üçüncü olarak, vücut ve ayakların iskeletini oluĢturacak 12’lik 

inĢaat demirinin ölçüleri alınır. Dördüncü olarak, inĢaat demirinden yapılacak omurga ve 

kafa iskeletini oluĢturan parçanın ölçüleri alınır ve malzeme üzerine iĢaretlenir. BeĢinci 

olarak ölçülendirme olarak anatomik yapı ve oranlara göre el, kol ve omuz iskelet oluĢturan 

parçanın ölçüleri malzeme üzerine aktarılır.  

 

 

Resim 1.5: Ġskeleti ölçümlendirme  

1.2.2. Ġskelet Parçalarını Kesme 
 

Ölçülendirilen parçalar teknik açıdan uygun bir biçimde kesilir (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Parçaları kesmek ve bükmek 
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1.2.3. Ġskelet Konstrüksiyonunu OluĢturma 
 

Yapım resminde verilen insan figürünün anatomik yapısı ve orantılarına göre modeli 

ayakta tutacak metal iskelet (karkas) hazırlanır. Karkasın yapımı önce 0,6-0,8 cm 

kalınlığında ve 20x20 cm ebatlarında taban rolü üstlenen sac kesilir. Sac parçanın dört 

kenarına 6 mm’lik delikler açılır. Bu parçaya 5 cm çapında boru profilden yapılan ters “L” 

Ģeklinde ve uzun kısmı figürün yarı oranı ölçülerinde taĢıyıcı kaynatılır. Böyle hazırlanan 

taĢıyıcı sac deliklerinden vidalarla 60x70 cm ölçülerinde ahĢap ya da suya dayanıklı kontra 

plak tabana somunlu vidalar yardımıyla monte edilir (Resim 1.7). 
 

 

 

  Resim 1.7: Ġskeleti oluĢturma 

Bu taĢıyıcıya anfastan göğüs sepetinin, ayakların oranları ve Ģekline göre bükülen 

12’lik inĢat demiri kaynatılır. Bu parçaya omurga kemiği ve kafa Ģekline göre ikinci bir 

çubuk bükülerek kaynatılır. Omuzların orantısal yüksekliğine, kolların, ellerin orantılarına ve 

Ģekline göre 10 mm kalınlığında önceki parçalara kaynatılır. Konstrüksiyonun 

hazırlanmasından sonra hacimli kısımlar tel ile bağlanmıĢ ahĢap sarkılıklarla donatılır. Bu 

ilaveler kilin tutunmasını ve tasarrufunu sağlamaktadır. Bu hazırlıktan sonra modelaja 

geçilir. 
 

1.3. Stilistik Modelleme 
 

1.3.1. Modelaj Malzemelerini Hazırlama 
 

Model yapımında modelaj malzemeleri olarak heykel kili ve plasterin kullanılır. Kil 

ile modelaj plastik kıvama getirmek amacıyla kullanımdan önce yoğurarak belirli plastikiyet 

kazandırılır. Plasterin ile çalıĢmalarda ise belirli plastikiyet elde etmek için çalıĢma 

ortamının ısısı 18 derece civarında muhafaza edilmelidir. 
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1.3.2. Ġskelete Plasterin Yığma 
 

Plasterin ilk olarak iskelete ve sarkılıklara tutundurulur (Resim 1.8). Sürekli malzeme 

ilave edilerek konstrüktif Ģekillendirmeye geçilir. Figürün oranlarına, konfigürasyonuna, 

temel planlara ve anatomik yapısına göre modelleme yapılır. 

 

Resim 1.8: Plasterini iskelete tutundurma 

1.3.3. Hacimsel Modelleme 
 

Konstrüktif modellemeden sonra hacimsel formu ve plastik yapıyı takip eden modelaj 

yapılır. Form bütünlüğünü ve özelliğini koruyarak temel planlara, eksenlere göre 

Ģekillendirme yapılır. Anatomik yapıyı da esas alarak hacimsel biçim elde edilir (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9 : Hacimsel modelleme 
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1.3.4. Seri Kalıplamaya Uygun Modelaj  
 

Modelaj esnasında stilistik formun seri dökümü için uygun plastikiyet de elde edilir. 

Bu form vücudun, ellerin, ayakların ve kafanın kalıplama ve dökümündeki simetrik 

kısımların kolayca çıkarılmasıdır. Böyle bir biçim elde etmek için formsal stilizasyon 

gerçekleĢtirilir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10:Seri kalıplama için hazırlanan model 

1.3.5.Stilistlik Detay Modelajı 
 

Modelajın son aĢamasında detayda ve bütünde formsal stilizasyon yapılır (Resim 

1.11). Bu stilizasyon natürel formdan yola çıkılarak estetik ve teknik niteliklere sahip 

olmalıdır. 

 

Resim 1.11: Stilistik detay modelajı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamlayarak vitrin mankeni figür iskeleti ve modelajı yapınız. 

Kullanılacak Araç Gereçler  
 

 Teknik resim gereçleri 

 Metal iskelet 

 Heykel torneti 

 Metal profil ve tel 

 Pense ve çekiç 

 Kil ve modelaj gereçleri 
 

 

 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre, dikkatle yapınız. 
 

Modelaj araçlarını hazırlayınız. 
 

 Heykel turnetini modelaj için uygun bir 

biçimde yerleĢtiriniz ve seviyesini ayarladıktan 

sonra çalıĢmaya baĢlayınız.  

 Modelaj kalemlerini çalıĢmaya baĢlamadan 

önce seçiniz ve temizleyiniz. 
 

 

Modelaj gereçlerini hazırlayınız. 

 

 Kil ile çalıĢmalarda kili kıvama getirmek için ıslatınız ya da fazla suyu almak 

için alçı masada yoğurunuz.  

 Plasterinle çalıĢmalarda ise plasterinin homojen hâle getirmek için yoğurunuz 

veya atık parçalardan temizleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Temel iskelet konstrüksiyonunu yapınız. 

 

 Ölçüleri iyi hesaplayarak vücut hacimlerinin ortalarından geçecek Ģekilde kesip 

bükünüz. 

 Kaynak iĢini sağlam yapınız. 

 

Ġskelet detaylarını yapınız . 

 

 AhĢaptan dolgu parçalarını ve sarkılıkları hacimlerde kili taĢıyacak nitelikte 

yapınız. 
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Ġskelet üzerine kili yığınız. 

 

 Ġskelet üzerinde kili yığarken düĢmeyecek Ģekilde sıkıĢtırınız. 

 Bu ilk aĢamada daha sert kıvamda kil kullanabilirsiniz. 

 

Tasarıma göre modelaj yapınız. 

 

 Taslakta öngörülen prototipe (örnek modele) uyunuz.  

 Uzun süren modelajlarda kilin kurumasını engellemek amacıyla poĢet ve ıslak 

bezler kullanınız. 
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Ġskeletin üzerine hacimsel modelleme yapınız. 

 

 Konstrüktif modelleme üzerine anatomik yapıya bağlı hacimsel ve plastik 

modelleme yapınız. 

 

Seri kalıplamaya uygun modelaj yapınız. 

 

 Kalıplama Ģeklini önceden tasarlayıp buna göre pozitif Ģekillendirme yapınız. 
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Stilistik detay ve plastik modelleme yapınız. 

 

 Plastik anatomiye bağlı formsal stilizasyon yapabilirsiniz. 

 Orantısal form deformasyonu da yapabilirsiniz.  

 

ÖNERĠLER 
 

 KlasikleĢmiĢ vitrin mankeni dıĢında da değiĢik amaçlı prototiplemeler 

yapabilirsiniz. 

 

 Farklı teknik uygulamalar da deneyebilirsiniz. 
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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. Vitrin mankeni konusunu incelediniz mi?   

2. Vitrin mankeni örneklerini incelediniz mi?   

3. Vitrin mankeni yapımında kullanılan malzemeleri tanıdınız mı?   

4. Ġskelet yapımında kullanılan malzemeleri hazırladınız mı?   

5. Ġskelet yaptınız mı?   

6. Plasterini temin ettiniz mi?   

7. Ġskeletin üzerine plasterini yığdınız mı?   

8. Tasarımcının söylediklerine uydunuz mu?   

9. Stilistik modelajda kullanılan form duygusu geliĢtirdiniz mi?   

10. Kalıplama tekniğine uygun modelleme yaptınız 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. (   ) Vitrin mankenliği orijinal tasarım gerektiren sanattır. 

2. (   ) Vitrin mankeni tasarlanmadan uygulanır. 

3. (   ) Öğrenci model yapımında yardımcı olarak çalıĢabilir.  

4. (   ) Yapım resmine göre modelin uygulanması yapılır. 

5. (   ) Taslaktan model iskeleti yapılabilir. 

6. (   ) Taslaktan modelin kaba uygulamasını yapılabilir. 

7. (   ) Stilistik modellemeyi tasarımcı yapar. 

8. (   ) Stilistik modelleme öğrenci yapamaz. 

9. (   ) Öğrenci usta modelcinin direktiflerine uyarak modelleme yapar. 

10. (   ) Öğrenci iskelet üzerine kil yığabilir. 

 

 

 

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 
 

 
 

Donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında vitrin mankeni modelinden kalıp 

parçalarının dökümünü doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından kalıp ve 

çeĢitleri kavramları araĢtırabilirsiniz. 

 Kalıplar ve çeĢitleri ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. KALIP PARÇALARININ DÖKÜMÜ 
 

2.1. Kalıp Analizi Yapma 
 

Modelaj bitiminde alçıdan önce kalıp ve sonra da model dökülür. Bu modele prototip 

adı verilir. Daha sonra seri üretim için model olarak kullanılır. Bu model üzerine son rötuĢlar 

ve plastik Ģekillendirmeler yapılır. Alçıdan model en ideal hâle getirildikten ve teknik 

hazırlıklardan sonra tiraj amaçlı parçaların, birimlerin kalıplarının yapımına geçilir (Resim 

2.1). 

 

Resim 2.1: Vitrin mankeni prototipini kalıplama 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.2. Polyester Kalıp Teknolojisi 
 

Alçı vitrin mankeni modelinden, polyester teksir kalıp yapılır. Model hareketli kısım 

kesitlerinden, gerekli hesaplamalardan sonra vücut, kafa, el ve ayak gibi parçalara ayrılır. 

Her ayrı parçanın seri dökümü için kalıpları hazırlanır. Her parçanın kalıbı iki parçadan 

oluĢur. Bu kalıplar insan vücudunun formsal simetrisine, ön arka konumuna ve biçimlerin 

pozitif Ģekline göre hazırlanır. Kalıp öyle hazırlanmalı ki dökülen model detayı kalıptan 

kolaylıkla ve takılmadan çıkmalıdır. 
 

Kafanın kalıbı ön arka ayırımına ve boyun hareket kesitine göre ön ve arka Ģeklinde 

dökülür. Bu kalıplamaya göre kulaklar ayrı dökülüp sonradan monte edilebilir. 
 

Vücudun kalıplaması, boyun, omuz ve bel kesitleri arasında oluĢan bir bütündür. Bu 

parçayı dökmek için ön ve arka kalıplar dökülür. 
 

Kolların kalıbı genelde omuz hareket kesiminden bilek hareket kesimine kadar bölgeyi 

içermektedir. Aynı teknik prensipler kullanarak kolların da ön ve arka kalıpları hazırlanır. 
 

Ellerin kalıplaması, bilek kesitinden itibaren eli kapsamaktadır. Elin arka ön ayırım 

çizgisine göre iki kalıp hazırlanır. 
 

Ayakların kalıp parçalarının dökümü, geliĢtirilen örnek modeline ( prototipine) göre 

farklılık gösterebilir. Kalçadan baĢlayarak bacakları ve ayakları içine alan sabit(hareketsiz) 

bir kalıp yapılır. Bu kalıp ön ve arka kısımlardan oluĢmaktadır. Model döküm pozisyonuna 

alındıktan sonra döküm setleri hazırlanır ve bölge izole edilir. Polyester malzeme hazırlanır 

ve tekniğe uygun bir Ģekilde ayrı ayrı ön ve arka kısımların kalıpları dökülür. 

 

2.3. Polyester Döküm Teknolojisi 
 

 Kalıp yüzeyinin vaksa ile izolasyonu 

 

Her döküm öncesi kalıp temizlenir ve vaksa ile izole edilir. Parçaların dökümünde 

hareket aksamları da yerleĢtirilir. 

 

 Ġlk katın jelkot ile dökümü 

 

Ġlk kat jelkot reçinesiyle donuncaya kadar eĢit döĢenmesi için fırçalarla dağıtılır. 

 

 Ġkinci katın dökümü 

 

Birinci kattan sonra yüzey cam elyafla döĢenir. Böyle döĢenen yüzeye eĢit kalınlık 

elde etmek için polyester reçinesi defalarca sürülür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamlayarak vitrin mankeni modelinden kalıp parçaları dökümü 

yapınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 Polyester 

 Cam elyaf 

 Fırça ve eldivenler 

 MEK 

 Kobalt 

 Plastik kap, döküm araç gereçleri 

 Mask 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre yapınız. 

 

 Modelin üzerine kalıp parçalarının çizimini yapınız. 

 Kalıp parçalarını, vücudun hareketli kısımlarını göz önünde bulundurarak 

döküme uyacak Ģekilde belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Döküm araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Ġlk önce kalıbın dökümünde kullanılacak polyester ve katmanları, fırçaları, 

plastik kapları, kil plakayı hazırlayınız. 
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Torso kalıp parçalarının dökümünü yapınız. 

 

 Alçı modelden torsonun polyester kalıbının dökümüne omuzlardan, bel ve kalça 

kısmından hareket kesitlerini belirleyerek baĢlayınız. Ön arka simetrisini 

belirleyen çizgiden itibaren iki parçalı kalıplar dökünüz. Kalıbın dökümü için 

ilk önce alçı veya kil plakalarla havuz oluĢturunuz. Havuz yapıldıktan sonra 

döküm bölgesini izole ediniz ve polyester tekniğine uygun kalıplar dökünüz. 

  

Kolların kalıp parçalarının dökümünü yapınız.  

 

 Kolları omuzlardan bileklere kadar ikili kalıplara dökünüz. Kolların 

kalıplanmasında omuzdan ileri geri hareketleri ve bileklerden elin içe dıĢa 

dönmesini dikkate alınız. 
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Ellerin kalıp parçalarının dökümünü yapınız. 

 

 Ellerin kalıplanmasını hareketli bilekten aĢağı yapınız. Bu kalıpların 

dökümünde parmakların detaylamasında dikkatli çalıĢma yapınız. 

 

Ayakların kalıp parçalarının dökümünü yapınız. 

 

 Ayakların kalıp parçalarının dökümü geliĢtirilen prototip modeline göre farklılık 

gösterebilir. Örnekte verilen tipe göre bel kısmından baĢlayan kalça ve ayakları 

statik bir kalıp ele alınmıĢtır. Bu kalıp ön ve arka kısımlardan oluĢmaktadır. 

Model döküm pozisyonuna alındıktan sonra döküm setleri hazırlayınız ve 

bölgeyi izole ediniz. Polyester malzeme hazırlayınız ve tekniğe uygun bir 

Ģekilde ayrı ayrı ön ve arka kısımların kalıplarını dökünüz. 
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Kafa kalıp parçalarının dökümünü yapınız. 
 

 Kafanın, hareket sağlamak amacıyla ayrı dökülmesi gerektiğini unutmayınız. 

Bu amaçla da kafanın ön arka Ģeklinde kalıplamasını yapınız. 
 

 

 

ÖNERĠLER 
 

 Eğitim uygulamalarında alçıdan kalıp yapabilirsiniz.  

 Kalıplama zor bir iĢ olduğu için bu seviyede öğrenci ancak kalifiye elemanlara 

yardımcı olabilir. 
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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. Vitrin mankeni kalıplama konusunu incelediniz mi?   

2. Vitrin mankeni kalıp örneklerini incelediniz mi?   

3. Vitrin mankeni kalıp yapımında kullanılan malzemeleri 

tanıdınız mı? 
  

4. Kalıp yapımında kullanılan malzemeleri hazırladınız mı?   

5. Kalıpların Ģeklini model üzerinde belirlediniz mi?   

6. Kalıpları belirlerken hareketli kısımlarını öngördünüz mü?   

7. Polyester kalıplamada teknik özelliklere uydunuz mu?   

8. Vaksa ile izolasyon yaptınız mı?   

9. Döküm malzemesini hazırlarken kobalt ve MEK oranlarına 

dikkat ettiniz mi? 
  

10. Döküm esnasında mask ve eldiven 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. (   ) Kalıplama ayrı bir eğitim süreci gerektiren faaliyettir. 

2. (   ) Vitrin mankeni kalıplarının kendine has Ģekli vardır. 

3. (   ) Kalıplamayı eğitimsiz bir kiĢi yapabilir. 

4. (   ) Manken üzerinde hareket aksamlarının yeri rastgele belirlenir. 

5. (   ) Mankenin hareketleri insan hareketlerine göre belirlenir. 

6. (   ) Alçı kalıp, polyester kalıptan daha fazla tercih edilir. 

7. (   ) Polyester kalıp, alçı kalıptan daha dayanaklıdır. 

8. (   ) Kalıplama iĢlerinde form bilgisi gerekir. 

9. (   ) Modelde form yorumu kalıplama açısından önemlidir. 

10. (   ) Kalıpların Ģekli çok yönlü form araĢtırmasından sonra belirlenir. 

 

 

 

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–3 
 

 
 

Donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında polyester kalıp dökümü ve toparlama 

iĢlerini doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından polyester 

döküm uygulamalarını araĢtırabilirsiniz. 

 Polyester döküm ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

3. KALIPTAN DÖKÜM 
 

3.1 Kalıptan Döküm Tekniği 
 

Kalıptan döküm tekniği genelde polyester manken çoğaltma tekniğidir. GeniĢ 

niteliklere sahip polyester kalıbın ve modelin yapımında kullanılmaktadır. Polyesterin en 

önemli özelliklerinden biri de dayanıklılığı ve kalıp yıpranıncaya kadar döküm 

yapılabilirliğidir. 

 

3.2 Kalıptan Manken Parçaları Dökme 
 

Kalıptan parçaların ilk önce sağ sol veya arka ön tarafları dökülür. Bu amaçla her bir 

parça kısımları için teknik nitelikli kalıp dökülür. Dökülen kısımlar aksamlarla birlikte 

birleĢtirilir, kol ve bacak parçaları oluĢturulur. 

 

3.3 Polyester Döküm Teknolojisi 
 

Polyesterden vitrin mankeni modeli teknolojisi, döküm malzemesinin hazırlanması, 

efektif dökülmesi, parçaların birleĢtirilmesi ve bunların neticesinde de toparlamasını 

içermektedir (Resim 3.1). 

 

Plastik endüstrisinin bir kolu olan CTP (cam elyafı takviyeli plastikler), cam elyafı ile 

polyesterin birleĢmesinden oluĢan kompozit bir malzemedir. CTP, iki ana malzemenin 

birleĢmesinden oluĢur. Bunlar polyester ile cam elyafıdır. 

 

Termoplastikler ve termoset plastikler olarak iki gruba ayrılır. Bunlardan 

termoplastikler ısı ile belirli bir biçim verildikten sonra tekrar ısıyla değiĢebilen plastiklerdir. 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Termosetplastikler ise belirli bir Ģekil verdikten sonra ısı veya baĢka bir sistemle değiĢmeyen 

plastiklerdir. Kimyasal ve elektriksel özellikte olan malzeme olarak polyesterin, sıvı hâlden 

katı hâle geçmesi organik bir peroksit olan katalizör ile sağlanır.  

 

SertleĢme olayını hızlandırmak için organik kobalt bileĢiği kullanılır. Burada önemli 

olan peroksit miktarının, polyester kullanıcısı tarafından polyesterin cinsine ve reaksiyon 

hızına göre ayarlanmasıdır. Polyesterin 3 komponentten oluĢtuğunu ve suni bir reçine 

olduğunu söyleyebiliriz. Polyester reçineler çok çeĢitlidir. BaĢta genel amaçlı tipler olmak 

üzere, kullanım amaçlarına göre değiĢen birçok tipi mevcuttur. 

 

Cam elyafı camın lif hâline getirilmesiyle elde edilir. Cam elyafına kobalt bileĢiği 

emdirilerek üstün mekanik direnci çeliği bile aratmayan, ısıya, kimyasal etkilere ve 

korozyona dayanıklı bir malzeme elde edilir. 

 

Çok yönlü bir malzeme olan birçok endüstriyel soruna çözüm getiren CTP: 

 

 ĠnĢaat sektöründe; 

 Bütün beton yüzeylerin izolesinde, 

 Bütün metal yüzeylerin izolesinde, 

 Çatı ve gizli derelerin izolesinde, 

 Kimyasal madde depoları izolasyonlarında, 

 Silo ve soğuk hava depoları izolasyonlarında kullanılır. 

 

 Yüksek mekanik dayanımı, hafifliği ve tasarım esnekliğinin kolaylığı açısından 

da; 

 Prefabrik beton kalıpları yapımında, 

 Cephe kaplamalarında,  

 Prefabrik konut modüllerinde, 

 Banyo küveti ve banyo kabinleri imalatında, 

 Vitrin mankeni modellerinde baĢarıyla kullanılır. 

 

3.4. Polyester Teknolojisinde Kullanılan Malzeme Türleri 
 

 Cam keçe 

 

225 g/m
2
 – 600g/m

2
 standart ağırlıkta kırpılmıĢ cam elyafının tesadüfi bir dağılımla bir 

araya getirildiği takviye malzemesidir. Ġstenilen cam elyafı takviye miktarı, standart ağırlıklı 

keçelerin üst üste yatırılması ile elde edilir. Cam elyafı takviyesi tesadüfi dağılımlı olduğu 

için çok yönlü bir takviye elde edilir. 

 

 Cam fitil 

 

Dokuma, elyaf sarma, püskürtme, kırma ve profil çekme metotlarında uygun çeĢitleri 

ile kullanılan cam elyafı takviye malzemesi olup el yatırması metodunda yalnızca keskin 

köĢe ve girinti çıkıntıların takviye edilmesi sırasında cam keçeye ek olarak kullanılır. 
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 Cam dokuma 

 

Cam fitillerin bükümsüz, hasır Ģeklinde veya bükümlü kumaĢ Ģeklinde dokunmasından 

meydana gelen bir takviye malzemesidir. Piyasada 300g/m
2
, 500g/m

2
, 800g/m

2
 birim alan 

ağırlıklı cinsleri bulunmaktadır. Birbirine dik yönlü iki eksene de takviye edilir. Tesadüfi 

dağılımlı takviyeye oranla daha üstün mekanik dayanım sağlanır. El yatırması yöntemi ile 

CTP üretiminde cam dokuma tek baĢına kullanılmaz. Çünkü iki tabaka arasında tam bir 

bağlantı sağlanamaz. Dolayısı ile tabakaların ayrılması söz konusudur. Bu nedenle cam 

dokuma iki cam keçe tabakası arasında kullanılır. Cam dokumanın CTP ürüne sağladığı 

mekanik dayanım, cam keçenin sağladığı dayanımdan daha yüksektir. Ayrıca dokuma için 

tüketilen polyester, keçe için tüketilen polyesterden daha azdır ( 1 kg cam keçe için 2,5 kg 

polyester, 1kg cam dokuma için 1,5 kg polyester tüketilir.). 

 

Dokuma kullanılması hâlinde, ilk iki katın mutlaka cam keçe ile iĢlenmesi gereklidir. 

Aksi hâlde dokuma görüntüsü yüzeyde belirginleĢir. 

 

 Yüzey tülü 

 

Yüzey tülü, özellikle paslanmaya karĢı (antikorozit) uygulamalarda, yüzeyde bol 

miktarda korozyona dayanıklı polyester bulundurmak amacı ile kullanılır. Yüzey tülü, 

herhangi bir çatlamaya neden olmadan, ağırlığının 40 katına kadar polyesteri tutma 

özelliğine sahiptir. Genel olarak 30 g/m
2
 ağırlığında olan yüzey tülüne 250-300 g/m

2
 

polyester iĢlenir. 

 

 Polyester reçine 

 

Cam elyafı takviyeli plastik kalıplamasında kullanılan iki ana komponentten biridir. 

Kullanım amacına göre geliĢtirilmiĢ çeĢitleri vardır. 

 

 Jelkot 

 

CTP ürünlerin yüzey düzgünlüğü için geliĢtirilen özel bir polyester türüdür. ġeffaf 

veya renklendirilmiĢ olarak değiĢik tür ve nitelikte bulunabilir. Metrekareye 600-800g olarak 

kullanılması tavsiye edilir. 

 

 Katalist sistemi 

 

Polyester reçinenin polimerize edilerek sertleĢtirilmesi için gerekli sistemdir. En çok 

kullanılan sistem MEKP/KOBALT sistemidir. 

 

 Metil etil keton peroksit (MEKP) 

 

Genellikle sudan yoğun, renksiz Ģeffaf görünümlü, %50’lik çözelti hâlinde bulunan, 

ortam sıcaklığına ve istenilen jelleĢme süresine bağlı olarak değiĢen oranlarda kıllanılır. 
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 Kobalt naftanat 

 

Su yoğunluğunda, koyu mor, Ģeffaf görünümlü, %6’lık veya %1’lik çözelti hâlinde 

bulunan, ortam sıcaklığında ve istenilen jelleĢme süresine bağlı olarak değiĢik oranlarda 

kullanılır. MEKP ve kobalt için ayrı ayrı kullanılmak üzere ölçekli cam kapların kullanılması 

tavsiye edilir. 

 

MEKP/kobalt sistemi ile sabit jelleĢme süresi elde etmek üzere kullanılması tavsiye 

edilen oranlar aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Bu oranlar azaltıldıkça jelleĢme süresi uzar, 

artırdıkça kısalır. 

 

 MEKP KOBALT NAFTANAT 

(%6’lık çözelti) (%1’lık çözelti 

15 C % 4 % 0,6    veya    % 3,6 

20 C % 2,5 % 0,3    veya    % 1,8 

25 C % 2 % 0,25   veya   % 1,5 

30 C % 1,5 % 0,15   veya   % 1,9 

Tablo 3.1: JelleĢme süresi oranları 

Dikkat: Mekp ve kobalt birbirleri ile direkt olarak temas ettiği taktirde yanıcı özellik 

kazandığından, birbirleri ile karıĢtırılmaması ve ayrı yerlerde depolanması gerekir. 

 

 Solvent (çözücü) 

 

Cam elyafı üzerine polyester uygulaması sırasında kullanılan tüm araç gerece bulaĢan 

polyester polimerizasyona girer. Kullanılan araç gerece bulaĢan polyesterin, araç gereç 

üzerinde sertleĢmesi hâlinde, bunlar bir daha kullanılamaz. Bu nedenle, bulaĢan polyesteri 

temizlemek amacı ile solvent (çözücü) kullanılır. En ideal solvent teknik asetondur. 

Bulunmadığı takdirde selülozik tiner de kullanılabilir. Ancak çözücüler polyester bünyesinde 

reaksiyonu bozucu rol oynar. Aseton çok uçucu bir madde olduğundan polyester bünyesine 

zarar vermez. Tiner, asetona oranla daha az uçucu olduğundan, temizlenen araç gereçten 

kullanılmadan önce iyice uzaklaĢtırılması gerekir. 

 

(Dikkat: aseton ve tiner buharları, parlayıcı özellikte olduğundan yangın 

emniyeti için asla çıplak alev bulundurulmamalı, alev ile yaklaĢılmamalıdır ) 

 

 Vaks 

 

Kalıp ayırıcısı olarak kullanılır. Kalıp yüzeyine yumuĢak bir bez veya üstüpü ile 

sürülür. Kuru ve temiz bir bez ile parlatılır. ĠĢlem birkaç kez tekrarlanmalıdır. 
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 PVA (Polivinil alkol) 

 

Kalıp ayırıcısı olarak kullanılır. Kalıp üzerine plastik bir süngerle tek yönlü olarak 

sürülür. Yeterli ölçüde uygulanan PVA tabakasının en çok 5 dakika içinde kuruması gerekir. 

PVA tek baĢına kullanılacağı gibi vaks üzerine ikinci kalıp ayırıcısı olarak da sürülebilir. 

 

Not: Özellikle yeni kalıpların ilk 15-20 kullanımında, vaks üzerine PVA kalıp 

ayırıcısının uygulanmasından sonra ürün alınması tavsiye edilir. 

 

 Renk pastası 

 

Jelkot renklendirmesinde pigmente pasta kullanılır. Piyasada çeĢitli renkleri 

mevcuttur. CTP üretiminde istenilen renk, değiĢik pigmentlerin, değiĢik oranlarda 

kullanılması ile elde edilir. Jelkot ağırlığının % 10’u mertebesinden fazla kullanılması 

hâlinde, jelkot özelliklerinin bozulabilme olasılığı nedeniyle, katalist sisteminde dikkat 

etmek gerekir. 

 

3.5. Hatasız Üretim Ġçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

El yatırması ile kalıplanan CTP ürününün, hatalı çıkması hâlinde, tamir için gereksiz 

yere zaman kaybetmemek için, baĢtan gerekli önlemlerin alınmasında fayda vardır. Bunların 

baĢında çalıĢma ortamının 15 C’ın üzerinde bulunması ve katkı maddelerinin ilgili ürün bilgi 

föylerinde belirtilen ölçülerde kullanılması gelir. 

 

CTP üretiminde görülen baĢlıca hatalar iki grupta toplanır: 

 

 Jelkot hataları 

 Üretim hataları 

 Jelkot hataları 

 Jelkotun buruĢması: Belirli yönlerde veya tüm yüzeyde jelkotun 

buruĢmuĢ vaziyette çıkmamasını sağlamak aĢağıdaki önlemlere bağlıdır. 

o Jelkotun jelleĢme süresini mümkün olduğunca kısa tutunuz. Aksi 

takdirde stiren buharlaĢması nedeni ile eksik polimerizasyon 

olabilir. 

o Cam elyafı takviyesinde baĢlamadan önce jelkotun yeterince 

kuruduğundan emin olunuz. 

o Jelkot tabakası üzerinde direkt hava akımı olmamasına dikkat 

ediniz. 

o Jelkot tabakasının tavsiye edilenden daha önce olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 Jelkotun yüzeyinde küçük delikler: Ürün yüzey görüntüsünü, dolayısı 

ile kalitesini etkileyen çok önemli bir hatanın oluĢmasını önlemek için 

aĢağıdaki önlemlerin alınması yeterlidir. 

o Kobalt’ı ve MEKP’i jelkota karıĢtırırken, hava kabarcığı 

oluĢmamasına dikkat ediniz. 
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o Jelkot vizkozitesinin çok yüksek olmamasına dikkat ediniz. 

Viskozite ortam sıcaklığı ile bağlantılıdır. 18C sıcaklığın altında 

çalıĢmayın; gerekirse az miktarda stiren ile jelkotu seyrelterek 

viskozitesini düĢürünüz. 

o Kalıp yüzeyinde toz kalmamasına dikkat ediniz. 

o Kalıp ayırıcı olarak kullandığınız PVA çözeltisini hava kabarcığı 

bırakmadan özen gösteriniz. 

 

 Ġnce çatlaklar: Saç teli inceliğindeki çatlaklar ürün kalitesini bozucu 

niteliktedir. Tamiri olanaksız olan bu hatayı önlemek için aĢağıdaki 

önlemlerin alınması yeterlidir: 

o Kullandığınız jelkotun içine, özel haller dıĢında stiren katmayınız. 

o Jelkot içine dolgu maddesi katmayınız. 

o Jelkota su, solvent gibi maddelerin karıĢmamasına özen gösteriniz. 

 

 Yıldız çatlama: Özellikle jelkotun aĢırı kalın uygulanması veya ters 

yönlü darbe sonucu belirir.  

o Bu nedenle jelkot tabakasının 0,4 mm’den daha kalın 

uygulanmasına dikkat ediniz; kaliteli jelkot kullanın, jelkotun arka 

yüzünü takviye ediniz. 

 

 Üretim hataları 

 Jelkotun kabuk gibi kalkması: Cam elyafı ve polyester reçinenin 

jelkota yeterince yapıĢmamasından kaynaklanır. Özellikle kalıptan 

zorlamalı olarak çıkartılırken beliren bu hatayı önlemek için aĢağıdaki 

önlemlerin alınması yeterlidir. 

o Kalıbın çok iyi parlatılmıĢ olmasına özen gösteriniz. 

o Jelkotun vaksla ayrıĢabilmesi olasılığına karĢı kötü kaliteli 

yumuĢak vaks kullanmamaya özen gösteriniz.  

o Jelkot yüzeyinin, cam elyafı iĢleninceye kadar geçen sürede 

kirlenmemiĢ olduğundan emin olunuz. 

o Jelkotun cam elyafı iĢlenmeden önce çok iyi rulolamaya özen 

gösteriniz. 

 

 Yöresel kuru bölgeler: Cam elyafın yeterince ıslanmamasından 

kaynaklanan bu hatayı önlemek için aĢağıdaki önlemleri almak yeterlidir. 

o Cam elyaf iĢlenirken çok iyi rulolamaya özen gösteriniz. 

o Cam elyafı iĢlenirken polyester ile her tarafın yeterince 

ıslatıldığından emin olunuz. 

o Bir defada bir kat keçe iĢleyin, çok katı bir arada iĢlemekten 

kaçınınız. 

o Polyester viskozitesinin çok yüksek olmamasına özen gösteriniz. 

o JelleĢme süresinin yeterince uzun olmasına dikkat ediniz, gerekirse 

katalizör oranlarını değiĢtiriniz. 
 

 Tabakaların ayrılması: Takviye tabakalarının sertleĢmesi sırasında veya 

sonrasında ayrılmasıdır. Özellikle iki tabaka cam elyafı dokuma arasında 
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cam keçe kullanılmadığı hâllerde görülen bu hatanın önlenmesi için 

aĢağıdaki önlemlerin alınması yeterlidir. 

o Cam elyafına yeterince polyester iĢlendiğinden emin olunuz. 

o Kullandığınız polyesterin cam elyafını yeterince ıslatıldığından 

emin olunuz. Gerekirse daha düĢük viskoziteli polyester kullanınız.  

o Tabakaların iĢlenmesi sırasında iki kat arasında uzun bir süre 

bekleniyorsa, iĢlenmiĢ tabaka yüzeyinin kirlenmemesine özen 

gösteriniz. 

o Bir alt tabakanın tamamen sertleĢmiĢ olması hâlinde 

zımparalamadan iĢleme devam etmeyiniz. 

o Ġki kat cam dokuma arasına mutlaka cam keçe iĢlemeye özen 

gösteriniz. 

 

Resim 3.1: Polyester manken dökümü 

3.5.1. Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Uygulama 
 

El yatırması yöntemi, CTP üretimi için temel ve basit bir uygulama yöntemidir. 

Dikkatli yapılacak her uygulama sonunda, yüksek kaliteli CTP ürün elde edilmesi 

mümkündür. El yatırması yönteminde sırasıyla yapılması gereken iĢlemler Ģunlardır: 

 

 Kalıp hazırlanması 

 

Kalıp yüzeyinin biriken toz ve kirlerden temizlenmesi amacı ile yüzey, temiz ve kuru 

bir bez ile silinir. Kalıp yüzeyinin çizilmesi olasılığını önlemek amacı ile silmeden önce 

mümkünse yüzeye hava tutulması tavsiye edilir. Kalıp yüzeyine birinci kalıp ayırıcı olarak, 

yumuĢak bir bez veya üstüpü ile vaks sürülür; birkaç dakika bekledikten sonra temiz bir bez 

ile parlatılır. Bu iĢlem en az iki kez tekrarlanır. 
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ParlatılmıĢ vaks tabakası üzerine plastik süngerle tek yönlü olarak PVA (polivinil 

alkol) çözeltisi sürülür. YaklaĢık beĢ dakika kuruması beklenir. PVA uygulamasının 

kuruması beklenir. PVA uygulaması sırasında tek yönlü Ģeritler hâlinde sürülür, daha önce 

oluĢturulan PVA film tabakasının tahrip edilmesini önler. 

 

Dikkat: Kaplama uygulamalarında ise amaç CTP’nin yüzeye yapıĢması olduğundan, 

kalıp ayırıcısı kullanılmamalıdır.  

 

 Jelkot uygulaması 

 

Jelkot yüksek vizkoziteli, tiksotropik bir polyester reçine türevidir. Kullanım amacı, 

yüzey düzgünlüğünü sağlamak ve yüzeyde elyaf görünmesini önlemektir. Genellikle özel 

jelkot püskürtme aygıtlarıyla uygulanır. Ayrıca, jelkotu fırça ile kalıp yüzeyine sürmek de 

mümkündür; ancak, püskürtme yöntemi ile daha düzgün bir jelkot görünümü sağlanır. 

 

Jelkot, kalıp yüzeyine yaklaĢık 0,4-0,5 mm kalınlıkta uygulanır. Özel hâllerde daha 

kalın jelkot uygulamak istenirse, birinci katın kuruması beklendikten sonra ikinci veya 

üçüncü kat da uygulanabilir. 0,4-0,5 mm jelkot kalınlığını sağlamak için metrekareye 

yaklaĢık 500-600 gram jelkot uygulanması yeterlidir. Ġkinci kat jelkot veya polyester ile 

takviye katlarının uygulanmasına geçilmeden önce, iki kat jelkot tabakasının yeterince 

kuruması beklenmelidir. “Yeterince kuruma” nın anlaĢılması için parmakla jelkota 

dokunulduğunda, parmak izinin jelkot üzerinde kalması fakat parmak üzerinde jelkot 

bulunmamasıdır. Bu durumda olan jelkot tabakası üzerinde iĢlemlerin devam etmesi 

uygundur. 

 

 Elyaf hazırlanması 

 

Cam yüzeyi türü, cam keçe veya cam dokuma, kalıp boyutlarına uygun olarak 

önceden hazırlanmıĢ bir Ģablon ile toplu hâlde kesilir ve kesilmiĢ hazır parçalar, gereken 

yerlerde kullanılmak üzere ayrı bölümlerde toplanır. 

 

 Polyester uygulaması 
 

Uygulanacak miktar polyester reçine içine, polyester hazırlama kalıbı içinde, 

ağırlığının %0,25-0,5’i oranında %6’lık kobalt naftanat çözeltisi katılır ve karıĢtırılır. Katma 

oranı hava sıcaklığına ve istenilen jelleĢme süresine bağlı olarak değiĢtirilebilir. 

 

Kobalt çözelti katılan polyester reçineden, kullanılacak miktar uygulama kabına alınır 

ve alınan polyestere ağırlığının %1-2 oranında metil etil keton peroksit çözeltisi katılır ve 

karıĢtırılır. Katma oranı, hava sıcaklığında ve istenilen jelleĢme ve sertleĢme sürelerine bağlı 

olarak değiĢtirilebilir. 

 

Kullanılan kobalt çözeltisi miktarının artırılması, polimerizasyonu sırasında jelleĢme 

süresini kısaltır. Kullanılan MEKP miktarının arttırılması ise, polimerizasyon reaksiyonu 

içinde sertleĢme süresini kısaltır. Sıcaklığın azalması hâlinde her iki süre uzayacak, artması 

hâlinde kısalacaktır. Yukarıda verilen limitlerin dıĢına çıkılması hâlinde, yeterli 
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polimerizasyon sağlanamaması, dolayısı ile mekanik dayanımı düĢük ürünler oluĢturulması 

söz konusudur. 

 

Kobalt ve MEKP’i katılmıĢ hazır polyesterin bir kısmı jelkot tabakası üzerine sürülür. 

Sürülen polyester üzerine önceden kesilmiĢ cam elyafı takviyesi yerleĢtirilir (Yüzey tülü 

veya keçe). 

 

Fırça darbeleri veya yün rulo yardımı ile alttaki polyester cam elyafı takviyesine 

emdirilir. 

 

Polyesterin geri kalan kısmı, yine fırça darbeleri veya yün rulo ile keçeye emdirilir. 

Polyester iĢlemeye orta kısımdan baĢlanarak kenarlara gelinmesi, hava kabarcıklarının daha 

kolay giderilmesi açısından tavsiye edilir. Dikey diĢli rulo ile polyester içindeki hava 

kabarcıkları alınır. Yatay diĢli rulo ile keçenin kalıp üzerine iyice yatması sağlanır. 

 

Ġkinci kat cam takviyesi kalıp üzerine aynı yöntemle yatırılır. Bu iĢlem, istenilen ürün 

kalınlığına ulaĢıncaya kadar devam eder. Bu iĢlem sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 

hususlar vardır. 

 

Özellikle girinti çıkıntılı kalıplamalarda hava kalma olasılığı gidermek için iki kat 

uygulamadan sonra yaklaĢık yarım saat, polyesterin ön sertliğe ulaĢması beklenmelidir. Cam 

elyafı takviyeleri ardı ardına en çok 3 kat uygulandıktan sonra en az 1 saat beklenmelidir. 

Polimerizasyon reaksiyonu ısı çıkartan bir reaksiyondur ve daha fazla bir kalınlık yapılması 

hâlinde, ısı çıkıĢı nedeni ile yapılan üründe çatlama ve yanma gelebilir. 

 

Yapılan üründe cam fitil dokuma kullanılması hâlinde, ilk iki katın cam keçe olarak 

yapılması, sonraki katların değiĢimli olarak 1 kat dokuma, 1 kat keçe olarak devam edilmesi 

hâlinde, dokuma görüntüsü jelkot yüzeyinde belirir. Ġki kat dokumanın üst üste iĢlenmesi 

hâlinde, tam bir bağlantı kurulamaz ve tabakalar birbirinden ayrılabilir. 

 

Yapılan ürünün kalıptan çıkartılarak kullanılması için ürünün belirli bir sertliğe 

ulaĢması gerekir. SertleĢme, polimerizasyon reaksiyonun geliĢmesine bağlıdır ve bu süre 3 

evre gösterir. 
 

 JelleĢme süresi: Bu zaman aralığı, kobaltı ve MEKP’i katılmıĢ olan 

polyester reçinenin, baĢlangıçtan pıhtılaĢmaya baĢlamasına kadar geçen 

süreyi kapsar. Genellikle 10-15 dakikadır. 

 SertleĢme süresi: Bu zaman aralığı reçinenin pıhtılaĢmaya 

baĢlamasından kalıptan çıkartılabilecek sertliğe ulaĢıncaya kadar geçen 

süreyi kapsar Genellikle 2-3 saattir. 

 

OlgunlaĢma süresi: Bu süre, reçinenin cinsine ve uygulanan sertleĢme sistemine 

bağlı olarak kalıptan çıkan ürünün tam sertliğe eriĢmesine kadar geçen süredir. OlgunlaĢma, 

oda sıcaklığında olabileceği gibi, fırında ısıtma ile daha kısa sürede de gerçekleĢtirilebilir. 

Ancak fırınlama yapmadan önce en az 24 saat beklenmesi, deformasyonların önlenmesi 

açısından tavsiye edilir. Isıtma sıcaklığı ile zaman değiĢimi, aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

OlgunlaĢma süresi - Sıcaklık bağlantısı 
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90 C’de                             2 saat 

80 C’de                             3 saat 

50 C’de                             16 saat 

30 C’de                             30 saat 

20 C’de                             15 saat 
 

3.5.2.Cam Elyaf Takviyeli Polyester Uygulamasında Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Fırça 

 

Cam keçenin veya dokumanın, polyester ile ıslatılması için kullanılır. Fırça 

temizliğinde aseton yerine tiner kullanılması hâlinde, yeniden kullanmadan önce fırçanın 

iyice temizlenmesi ve tinersiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Rulo 

 Yatay diĢli rulo: Fırça ile ıslatılan cam elyafı takviyesinde polyesterin 

emdirilmesi ve cam elyafı takviyesinin kalıp yüzeyine daha iyi yatırılması 

için kullanılır. 

 Dikey diĢli rulo: Polyesterin cam elyaf takviyesine emdirilmesi sırasında 

oluĢabilecek hava kabarcıklarını ortadan kaldırmak için kullanılır. 

 Yün rulolar: Fırça kullanmadan cam elyafını hem reçine ile ıslatmak, 

hem de yatırmak için kullanılır. Genellikle büyük yüzeyli ve çabuk 

üretilmesi gereken kalıplamalarda kullanılır. Kullanımdan sonra, hemen 

ve çok iyi temizlenmesi gerekir. Polyester bulaĢıklarının, rulo üzerinde 

sertleĢmesi hâlinde, rulo bir daha kullanılamaz. 

 

Her üç tip rulo, çeĢitli çap ve uzunlukta üretilmektedir. Üretilen malın cinsine ve 

boyutlarına uygun boyda rulo kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

 

 ĠĢleme kapları 

 

Yapılacak iĢin hacmine göre teneke, varil veya tank gibi hacimlerde polyester ve 

kobalt naftanat çözeltisi karıĢtırılır. Kobalt katılmıĢ polyestere MEKP koyulduktan sonra en 

çok 15 dakika kullanılabilecek polyester miktarını içerebilecek 1- 1,5 litrelik kaplar 

kullanılır. 

 

Kullanılan araç gereçlerin temizlenmesi için ayrıca kapaklı temizleme kapları 

kullanılır. 

 

 Ölçme ve karıĢtırma gereçleri 

 

Kobalt’ın polyester reçine içinde katılmasından sonra iyice karıĢtırılması 

gerekir.Kobalt’ı katılmıĢ polyestere MEKP katılmasından sonra da aynı Ģekilde karıĢtırma 

iĢlemine devam etmek gerekir. Ayrıca, kobaltın genellikle büyük ölçülerde katılmasına 

rağmen MEKP’in çok küçük ölçülerde katılması, ölçmenin çok dikkatli olarak yapılmasını 
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gerektirir. Bu amaçla 0,1 cm
3
’ e hassas ölçeklerin kullanılması ve karıĢımının çok iyi bir 

Ģekilde karıĢtırılması gereklidir. Bu amaçla geliĢtirilmiĢ pompa sistemleri vardır. Kobaltı 

katılmıĢ polyester miktarına orantılı olarak pompalanan MEKP, pompalama süresince bu 

makine aracılığıyla kuvvetli bir Ģekilde karıĢtırılır. 

 

 Keçe kesme aygıtı 

 

Keçenin kesilmesi genellikle çok kolaydır. Bu amaç için basit bir makas veya keskin 

bir bıçak kullanılabilir. Ayrıca, çok kat keçenin bir anda kesilmesi için geliĢtirilmiĢ özel 

döner bıçaklı kesiciler de vardır. 

 

 CTP kesme aygıtı 

 

SertleĢen CTP’nin kesilmesi zordur. Bu amaçla kesme taĢı veya elmaslı döner bıçak 

kullanılır. Ancak, henüz tam sertleĢmeden kalıp üzerinde CTP’nin kenar kesilmesi basit bir 

keskin bıçak ile kolaylıkla yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamlayarak kalıptan polyester 

vitrin mankeni dökümü ve toparlama iĢlerini yapınız. 
 

Kullanılacak Araç Gereçler  
 

 Polyester 

 Cam elyaf 

 MEK 

 Kobalt 

 Plastik kap, Fırça 

 Döküm araçları-kalıp 
 

 

 

     

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Döküm malzemesini hazırlayınız. 

 

 Bu aĢamada önemli olan yetecek miktarda malzeme hazırlamaktır. Rahat bir 

çalıĢma için hava sıcaklığını da hesaplayarak hızlandırıcı ve sertleĢtirici 

maddelerin miktarında ayarlama yapınız. 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Döküm araçlarını ve model kalıbını döküme hazırlayınız. 

 

 Her uygulama koruma amaçlı kiĢisel donanım gerektirir. Plastik kalıpları, 

kapları, fırçaları çalıĢma öncesinden hazırlayınız. 

 Alçı kalıbını temizleyiniz. 

 Vaks ile izole edin ve epoksi boyasını fırçayla sürünüz. 

 

Kalıptan torsonun ön parçasını dökünüz. 

 

 Parçalar resim örneğinde görüldüğü Ģekilde kalıbın kenarlarına taĢırarak 

dökünüz. 

 Jelkot uygulamasını eĢit kalınlıkta olacak Ģeklinde uygulayınız. 

 Ölçülere göre kesilen cam elyafını jelkot üzerine diziniz. 

 Cam elyafın üzerine darbe ve tamponlama uygulayarak Ģekillendirmesini 

sağlayınız. 
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Kalıptan torsonun arka parçasını dökünüz. 

 

 Yukarıda belirlenen uygulamaları torsonun arka parçası için de dikkatli biçimde 

yapınız. 

 

Sağ, sol ellerin ön-arka parçalarını dökünüz. 

 

 Bu parçaları dökerken özen gösteriniz.  

 Diğer parçalara yapılan uygulama etaplarını bu parçalara da uygulayarak vitrin 

mankeni detaylarının dökümünü gerçekleĢtiriniz. 
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Sağ, sol ayakların ön, arka parçalarını dökünüz. 

 

 Jelkot sürün ve cam elyafını döĢeyiniz. 

 Bu uygulamayı yaparken kiĢisel güvenlik önlemlerinizi alınız. Maske ve 

eldivenleri kullanarak uygulama yapınız. 

 Detaylarının ekleri olacak yerlerine özen gösteriniz. 

 

Dökülen ikili parçaları birbirine ekleyiniz. 

 

 Cam elyaf uygulayarak ek yerlerini birleĢtirip Ģekillendiriniz. 

 Polyester donduktan sonra ek yerlerindeki fazlalıkları alınız. 

 Polyester donduktan sonra dikkatli bir Ģekilde hareket mekanizmasını ve ön 

arka parçalarını birleĢtiriniz. 

 

ÖNERĠLER 
 

 Statik manken dökümlerinde iki parçalı kalıptan döküm yapabilirsiniz. 

 Hareket aksamı olan mankenlerde parçaları ayrı kalıplardan döküm 

yapabilirsiniz. 
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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. Vitrin mankeni model konusunu incelediniz mi?   

2. Vitrin mankeni polyester model örneklerini incelediniz mi?   

3. Vitrin mankeni dökümünde kullanılan malzemeleri tanıdınız 

mı? 
  

4. Polyester model dökümünde kullanılan malzemeleri 

hazırladınız mı? 
  

5. Dökümden önce kalıpları izole ettiniz mi?   

6. Dökülen parçanın hareket aksamını yerleĢtirdiniz mi?   

7. Polyester dökümünde tekniğe uydunuz mu?   

8. Elyaf parçalarını dökülen parçaya göre ayarladınız mı?   

9. Döküm malzemesini hazırlarken, çevre ısısına, kobalt ve MEK 

oranlarına dikkat ettiniz mi? 
  

10. Döküm esnasında mask ve eldiven 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. (   ) Polyester dökümünde sağlık tedbirleri gerekmez. 

2. (   ) Polyester dökümde kalınlık önemlidir. 

3. (   ) Polyester döküm cam elyaf kullanmadan da yapılır.  

4. (   ) Polyester döküm malzemesi hazırlanmada ilk önce MEK ilave edilir.  

5. (   ) Polyester karıĢımını hazırlarken karıĢtırmak önemlidir. 

6. (   ) Polyester dökümünde havalandırma sistemi gerekmez. 

7. (   ) Polyester dökümünde atölye sıcaklığı önemlidir. 

8. (   ) Polyesterin donma süresi kobaltın ve MEK’in miktarına bağlıdır. 

9. (   ) Polyester hızlandırıcı madde kobalttır. 

10. (   ) Polyester sertleĢtirici madde MEK’tir. 

 

 

 

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–4 
 

 
 

Donanımlı polyester döküm atölyesi ortamı sağlandığında dökülen parçaların 

rötuĢunu, kalıpların döküm sonrası bakımını, istiflemesini ve toparlamasını doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde vitrin, teĢhir mankeni tasarımı ile ilgili 

kavramları araĢtırabilirsiniz. 

 Vitrin mankeni ile ilgili polyester kalıplama, döküm ile ilgili basılı ve görsel 

kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

4. TOPARLAMA 
 

4.1. Dökülen Parçayı BirleĢtirme Tekniği 
 

Döküm iĢleri tamamlandıktan sonra parçaların birbiriyle montajı yapılır. Parçaların 

birbiriyle montajında önemli olan genel formu bozmayacak Ģekilde yapılmasıdır. Parçaların 

birleĢtirilmesinde diğer önemli husus hareket aksamların hareket eksenine göre doğru 

yapılmasıdır (Resim 4.1).  
 

 

Resim 4.1: Dökülen parçaların birleĢtirilmesi 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.2. Polyester RötuĢ 
 

4.2.1. Çapakların RötuĢu 

 

Resim 4.2: Polyester parçalarına rötuĢ yapma 

Polyester parçaların üzerinde birleĢme çizgilerinde çapaklar oluĢmaktadır. Bu çapaklar 

ilk önce metal testere, taĢlama makinesiyle kesilir, eğeler ile törpülenir (Resim 4.2) . Bu 

uygulamalar yeni teknoloji gereçleriyle de yapılabilir. Bu gereçleri kullanmadan önce 

kullanma Ģartnameleri okunur. Verilen bilgiler doğrultusunda el aletleri ve gereçlerin kiĢisel 

önlemleri alarak kullanılması önemlidir. 

 

4.2.2. BoĢlukların RötuĢu 
 

Her bir döküm sonunda parçaların birleĢme çizgisinde ve üzerinde çapaklar veya 

boĢluklar kalır. Bu pürüzler çelik macunla doldurulur (Resim 4.3) . Daha büyük aralarda 

polyesterle rötuĢ yapılması gerekir. 

 

Resim 4.3: Macunla rötuĢ yapma 
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4.3. Zımparalama 
 

Kaba kesme, taĢlama, macunlama iĢlerinden sonra zımparalama iĢlerine geçilir. 

Zımparalama bugün makine ile ve elle yapılır. Makine büyük ölçüde düz ve geniĢ oval 

yüzeylerde kullanılır. Elle zımparalama kendine özgü Ģekillerin zımparalamasında kullanılır. 

Ġkisi de form ve plastik duygu isteyen iĢlemlerdir. Macunlu yüzeylerin zımparalamaları 

macunun tam olarak kuruduktan sonra yapılmalıdır.  
 

 Ġlk el zımparalama 
 

Ġlk el zımparalama kalın zımparayla elle ya da makineyle yapılır (Resim 4.4).  

 

Resim 4.4: Ġlk el zımparalama iĢleri 

 Ġkinci el zımparalama 

 

Ġkinci el zımparalama birleĢtirici rol üstlenen orta incelikte zımpara ile yapılır. 

 

 Son el zımparalama 
 

Son el zımparalama en ince zımparayla yapılır. Bu iĢleme yüzeyin üzerinde çizgi izleri 

kayboluncaya, pürüzsüz bütünlük elde edilinceye kadar devam edilir. 
 

4.4. Parçaların Montajı 
 

Mankenin parçalarının hareketini erkekli diĢili aksamlar sağlar. Ġstenildiğinde bu 

parçaların demontajı da yapılır (Resim 4.5).  

 

Resim 4.5: Manken parçaların montajı 
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4.5. Depolama, Ġstifleme ve Vitrin Düzenleme 
 

 Depolama ve istifleme 

 

ÇağdaĢ manken üretiminde her bir ürün kayıt altına alınır. Piyasaya sunulmadan önce 

depolanır (Resim 4.6.a). Depolama, mankenlerin türüne göre sınıflandırılarak ve istiflenerek 

yapılan bir iĢtir. 

 

Bu istiflemeler iĢ yerinin düzenine göre istenilen Ģekilde yapılır. Yapılan iĢlerde dikkat 

ve iĢi doğru yapmak esastır. 

 

Resim 4.6.a: Vitrin mankeni depolama 

 Vitrin düzenleme: 

 

Amaç, çeĢitlilikten yararlanarak vitrin mankenleriyle kreasyona uygun vitrin 

düzenlemeleri yapmaktır (Resim 4.6.b). Tasarlanan vitrin düzenleme yapım resmine göre 

malzemeler temin edilir ve düzenlemede kullanılır. 

 

Resim 4.6.b: Vitrin düzenleme örnekleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemlerini tamamlayarak vitrin mankeni kalıpların döküm sonrası rötuĢları, 

toparlamasını ve istiflemesini yapınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Polyester 

 Cam elyaf 

 Fırça MEK 

 Kobalt 

 Plastik kap 

 Kesme araç gereçleri 

 Zımparalama kâğıtları 

 TaĢlama makinesi 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Dökülen parçaları birleĢtiriniz. 

 

 Her bir kısmın ikili parçalarını denetlemek, uyup uymadıklarını görmek 

amacıyla birleĢtiriniz. Tam oturmayan kısımları tıraĢlayınız ve polyesterle iki 

parçayı birbirine yapıĢtırınız.  

 

Çapakları kesiniz. 

 

 Her bir döküm sonunda parçalar üzerinde birleĢme çizgilerinde çapaklar kalır. 

Bu çapakları ilk önce metal testere veya taĢlama makinesiyle kesiniz. Daha 

belirsiz geçiĢler yapmak amacıyla bu bölgeleri eğeleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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BoĢluklara rötuĢ yapınız. 

 

 Eğer döküm esnasında farklılıklar ve aĢırı boĢluklar oluĢmuĢ ise o bölgeleri 

polyesterle kapatınız.  

 Döküm sırasında bazı bölgelerde kabarcıklar oluĢur. Bu pürüzleri çelik macunla 

doldurunuz.  

 

Zımparalama yapınız. 

 

 Zımparalama toparlama iĢlerinin sonuncusudur. Zımparalanacak polyester ve 

macunlu bölgeleri tespit ediniz ve sonra makineyle iri zımparalama yapınız. 

Ana biçimi takip ederek yüzeyi kabaca düzeltiniz. 

 Ġkinci ve üçüncü el daha ince ve elle zımparalama yapınız. 
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Parçaların montajını yapınız. 

 

 Parçaların birleĢtirilmesini hareketi sağlayan erkekli diĢili aksamları birbirine 

takınız. 

 Tüm iĢler tamamlandıktan sonra parçaları birbirine monte ediniz ve kaideye 

yerleĢtiriniz.  

 ÇalıĢma ortamını toplayınız ve kullanılan araç gereçleri yerlerine yerleĢtiriniz.  
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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. Vitrin mankeni model toparlama konusunu incelediniz mi?   

2. Vitrin mankeni polyester rötuĢ iĢlerini incelediniz mi?   

3. Vitrin mankeni toparlamada kullanılan malzemeleri tanıdınız mı?   

4. Polyester model dökümünde kullanılan malzemeleri hazırladınız 

mı? 
  

5. Dökümden önce kalıpları izole ettiniz mi?   

6. BirleĢtirilen parçanın hareket aksamını denetlediniz mi?   

7. Çelik macunu arızalı bölgelere sürüdünüz mü?   

8. Macunu kuruduktan sonra zımparaladınız mı?    

9. Son kat zımparalamayı en ince kat zımpara ile yaptınız mı?   

10. Parçaları birbirine monte ettiniz mi?   

 

 

 

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. (   ) RötuĢ iĢlerinde belirli uygulama sırası yoktur. 

2. (   ) Parçaların birleĢtirmesi polyesterle yapılır. 

3. (   ) BoĢlukların doldurulması macunla yapılır. 

4. (   ) Çapaklar el testeresiyle kesilir. 

5. (   ) TaĢlama makinesi ile yüzey tıraĢlanır. 

6. (   ) Pürüzlü yüzeyleri gidermek için çelik macun kullanılır. 

7. (   ) Zımparalama çelik macun kuruduktan sonra yapılır. 

8. (   ) Elle zımparalama makine ile zımparalamadan daha etkindir. 

9. (   ) Toparlama iĢlerinde biçim duygusu gerekmez. 

10. (   ) Toparlama iĢlerini vasıfsız eleman yapar. 

 

 

 

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 - 5 

 
 

Donanımlı heykel atölyesi ortamı sağlandığında boyama ve desenlemeyi doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde polyester boyama teknikleri ile ilgili 

kitapları araĢtırabilirsiniz. 

 Vitrin mankeni ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

5. BOYAMA VE DESENLEME TEKNĠKLERĠ 
 

5.1. Boyama Tekniği 
 

 Astar boya 

 

Toparlama iĢlerinden sonra manken ilk kat astar boya ile geçilir (Resim 5.1.a). Astar 

boya temelinde selüloziktir ve hava tabancasıyla atılır. Gerek duyulduğunda pürüzlü yüzeyi 

mükemmel hâle getirmek için astar boyanın üzerine de çelik macun sıvanır. Kuruduktan 

sonra zımparalanır ve en iyi neticeyi alıncaya kadar boyanır. 

 

Resim 5.1.a: Astar boya 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
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 Son kat boya 
 

Son kat boya plastik formu tamamlayan estetik unsurdur. Vitrin mankeninde renk, 

insan tenine göre natürel ya da farklı fason imajı ve stilizasyon unsurudur. Örneğin yaldız ve 

sedef renkler uzaysı bir imaj vermektedir (Resim 5.1.b.c.). 

   

Resim 5.1.b.c: Son kat boya ile yapılmıĢ örnekler 

5.2. Desenleme 
 

Manken üretiminde son boyamadan sonra makyaj desen yapılır. Gözler, dudaklar, 

kaĢlar, kirpikler ve saçlar boyanarak farklı estetik etki aranır (Resim 5.2.a.b.c).  

   

Resim 5.2.a.b.c: Desenleme 
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Bu amaçla son senelerde daha gerçekçi etki yaratmak için takma (protez) göz (lensler) 

ve saç (peruklar) kullanılmaktadır (Resim 5.2.d.e.f). 

 

 

Resim 5.2.d.e.f: Protez ve peruk kullanımı 

5.3. Vernikleme  
 

Vernikleme, son üst kat boya ve desenden sonra koruma amacıyla yapılan üst 

yüzeysel iĢlemdir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamlayarak vitrin mankeni boyama ve desenleme yapınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler 

 

 Koruyucu eldiven 

 Önlük 

 Zımpara 

 Zımpara makinesi 

 Kompresör ve hava tabancası 

 Fırça, rulo 

 Selülozik boyalar 

 Tornavida, pense 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Manken paçalarını boyamaya hazırlayınız. 

 

 RötuĢ iĢlerinden sonra boyama atölyesinde temiz ve boyamaya uygun Ģekilde 

manken parçaları hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Astar boya yapınız. 
 

 Büyük ölçüde yapılan düzleme macunlama ve zımparalama iĢlerinin neticesinde 

selülozik astar boya yapınız.  

 Plastik biçimin yüzeyinde hâlâ tatmin etmeyen yüzeyler varsa üstüne macun 

sürerek kuruduktan sonra zımparayla düzeltmeler yapınız. 

 Bu iĢlemlerden sonra yeniden bir kat astar boya atınız. 
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Son kat boyama yapınız. 

 

 Ara iĢlemlerden sonra estetik konsept (kavram) doğrultusunda boyama yapınız. 

 

Desenleme yapınız. 

 

 Mankenin estetik etkisine ve stiline göre uygun desenleme yapınız. 

 Desenlemeyi dikkatli ve özen göstererek 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. Stilistik imajı kavradınız mı?   

2. Ne tür bir tarz desenleme yapacağınızı belirlediniz mi?   

3. Kullanacağınız boyaları ve paleti hazırladınız mı?   

4. Fırçaları hazırladınız mı?   

5. Desenlenecek bölgeleri belirlediniz mi?   

6. Desenlenecek bölgeleri iĢaretlediniz mi?   

7. Göz ve kaĢları boyadınız mı?   

8. Saçları boyadınız mı?   

9. Ġstenilen Ģekilde yüzün desenini yaptınız mı?   

10. ÇalıĢma sırasında oluĢan istenmeyen lekeleri temizlediniz mi?   

 

 

 

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. (   ) Mankenin pürüzsüz yüzeyi elde ettikten sonra boyamaya geçilir. 

2. (   ) Astar boya sentetik de olabilir. 

3. (   ) Astar boya sentetik ise üst kat da sentetik olabilir. 

4. (   ) Selülozik üst kat boyanmıĢ modele sentetik astar boya yapılmaz. 

5. (   ) Astar boyanın üzerine macun sürülmez. 

6. (   ) Astar boyanın üzerine defalarca macunlama ve zımparalama iĢlemleri yapılır. 

7. (   ) Desenleme kuru boya ile yapılır. 

8. (   ) Mankenlerde desen yerine peruk kullanılır. 

9. (   ) Yeni çalıĢmalarda gözlerde protez kullanılır. 

10. (   ) Konsepte göre boyama yapılır. 

 

 

 

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 
 

Vitrin Mankeni Tasarım Uygulaması 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yaparak öğretmeninize 

değerlendirmek üzere sununuz. 

 

Vitrin mankeni tasarımı yapım resmi temrin defterinizdeki iĢlem yaprağına 

çiziniz. 

 

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

çiziniz 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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Vitrin Mankeni Modeli ġekillendirme Uygulaması 

 

Modelden Kalıp Alma Uygulaması 

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 
 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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Kalıptan Seri Döküm Uygulaması 

 

Kalıptan seri döküm aĢamalarından elde ettiğiniz düzenleme resmini temrin 

defterinizdeki iĢlem yaprağına yapıĢtırınız. 

 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak da elde edebilirsiniz. 

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

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model kalıplarını döküme hazırlık iĢlerini yaptınız mı?   

2. Cam elyaf malzemesini kalıba göre kestiniz mi?   

3. Polyester malzemesini döküme doğru oranlarda hazırladınız mı?   

4. Kalıba polyesteri kaliteli uyguladınız mı?   

5. Cam elyafını döĢediniz ve polyester dökümünü yaptınız mı?   

6. Polyesterde elde edilen modeli kalıptan hasarsız ve kaliteli 

çıkardınız mı? 
  

7. Uygulama etaplarını sıra ile ayrıntılı yazdınız 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 ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. Doğru 
4. Doğru 
5. Doğru 
6. Doğru 
7. YanlıĢ 
8. YanlıĢ 
9. Doğru 
10. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 
2. Doğru 
3. YanlıĢ 
4. YanlıĢ 
5. Doğru 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 
8. Doğru 
9. Doğru 
10. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. YanlıĢ 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 
4. YanlıĢ 
5. Doğru 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 
8. Doğru 
9. Doğru 
10. Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. YanlıĢ 

2. Doğru 
3. Doğru 
4. Doğru 
5. Doğru 
6. Doğru 
7. Doğru 
8. YanlıĢ 
9. YanlıĢ 
10. YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 
2. Doğru 
3. Doğru 
4. Doğru 
5. YanlıĢ 

6. Doğru 

7. YanlıĢ 

8. Doğru 
9. Doğru 
10. Doğru 
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