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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Biblo  

MODÜLÜN TANIMI 

 

Biblo tasarımı kavramları, üç boyutlu biblo çeşitleri 

tasarımları, şablon desenler, kil ile modelaj ve seri 

alçı döküm uygulamaları öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Biblo yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini 

okuyup biblo tasarımı, modelajı, kalıplama ve alçı 

dökümü uygulamasını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Model örnekleri analiz ederek biblo tasarlayıp 

kille model yapabileceksiniz. 

2. Modelden teksir kalıp yapabileceksiniz. 

3. Teksir kalıptan model dökümü yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

1.     

2. Donanımlı tasarım ve döküm atölyesi, modelaj 

gereçleri, şekillendirme kili, alçı ve gereçleri, sanat 

ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar. 

3.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek 

kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül 

uygulamalarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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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, üç boyutlu 

formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu yönden etkilemektedir. 

Tasarım Uygulama dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir öğrenci yaşamında 

üçboyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde 

olacaktır.  

 

Tasarım uygulama belirli kurallara dayalı çeşitli tasarım gereçleri, teknik uygulamanın 

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

bilgilerini aldıktan sonra çalıştığın alanda yapacağın tasarımlar ve uygulamalar daha anlaşılır 

olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmak 

daha sonraki uygulama 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 tasarım uygulama alanının biblo tasarımı kavramlarını, üç 

boyutlu biblo çeşitleri tasarımları, şablon desenler, kil ile modelaj ve seri alçı döküm 

uygulamaları ele alacağız. Tasarlama gücünü geliştirerek tasarım uygulama alanına adım 

atmış olacaksınız. Modülü başarı ile tamamladığınızda tasarım uygulama temel 

şekillendirme olanaklarını öğrenip, sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri 

kullanabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında; model örneklerini analiz ederek biblo tasarlayıp kille model şekillendirmesini 

doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından biblo ve yapımı 

kavramları araştırabilirsiniz. 

 Biblo çeşitleri ve yapımı ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. BİBLO MODELİ YAPMA 
 

1.1. Biblo Sanatının Estetik ve Teknik Analizi 

 

Resim 1.1:Atatürk masklı cam biblo 

Biblo taş, ahşap, seramik, cam, polyester gibi plastik malzemelerden süs ya da 

kullanım amacı olan küçük boyda sanat ve tasarım eşyalarına denilir ( Resim 1.1.). Biblolar 

genelde yaygın konu kapsamlı ve kullanım alanı olan heykelcikler anlamı taşımaktadır. 

Tanıtım (promosyon veya reklam) gibi kullanım amaçlı üretilen eşyalara da biblo denilir. 

  

1.1.1. Biblo Sanatının Estetik Analizi 

 
Biblo sanatının estetik analizi, süs ve kullanım eşyalarının form ve teknik estetiğini 

kapsamaktadır (Resim 1.2.). Süs amaçlı biblo, bir ortamda tamamlayıcı rol üstlenen ve 

bağımsız estetik varlığı olan eşyadır. Süs amaçlı biblo, sadece estetik fonksiyonu olandır. 

Estetik form klasik/çağdaş stil, akım, kişisel tarz ve üsluplarla tanımlanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.2: Süs ve kullanım amaçlı biblo örnekleri 

1.1.2. Biblo İanatının Göğesel Analizi 
 

Biblo sanatında kapsamlı tasarım, akılcı çözümler ve ögesel zenginlik mevcuttur. Bu 

sanatta öge, somut veya soyut olabilir. Somut öge olarak alegorik insan ve hayvan figürü, 

natürmort ve peyzaj gibi tabiat öğeleri kullanılmaktadır (Resim 1.3.). Soyut ögeli biblolarda 

çağdaş sanatta egemen renk, geometrik ve teknik estetiğe dayalı deneysel veya soyutlanmış 

simgesel biçim kullanılır (Resim 1.4.). 

 

      

Resim 1.3: Somut ögeli biblo örnekleri 



 

 5 

 

Resim 1.4: Soyut biçimli biblo örneği 

 

1.1.3. Biblonun Stilistik Analizi 

 
Biblo sanatının gelişme içinde zengin stilistik farklılığa sahip olduğu görülür (Resim 

1.5.). Temelinde klasik ve çağdaş stillere ayrılır. Çağdaş biblo bu stillerin dinamik etkileri 

altında kalmaktadır. Klasik stillerden barok en yaygınıdır ve rokoko gibi bir çok stiller moda 

haline gelir. Etkiler geleneksel sanatlardan yerel ve evrensel sanatlara kadar uzanmaktadır.  

      

Resim 1.5: Bibloda stil farklılığı 
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1.1.4. Sembolik Ögeli Bibloların Analizi 

 
Simge veya sembol biblo sanatında öge olarak kullanılmaktadır. Bibloda simgenin 

kullanımını büyük ölçüde kültürel, politik ve profesyonel tanıtım amaç güden nedenler 

oluşmaktadır. Biblo promosyon ve reklam aracı olarak kullanılır (Resim 1.6.). 

 

Resim 1.6: Simgesel biblo örneği 

 

1.1.5. Biblo Sanatında Teknik 

 
Biblo sanatında geniş malzeme, teknik ve teknolojik ürünler kullanılmaktadır (Resim 

1.7.). Klasik tekniklerden seramik, alçı, metal, taş, ahşap, ve cam yer almaktadır. Pleksiglas, 

polyester ve epoksi gibi teknolojik ürünler çağdaş bibloda yeni estetik imkânlar sunmaktadır. 
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Resim 1.7: Ahşap, plastik döküm ve cam biblo örnekleri 

1.2. Biblo Modeli Tasarımı 
 

Biblo tasarımı, sipariş üzerine gerçekleşen bir faaliyettir. Bu faaliyet tasarım 

aşamasında konu araştırması ve örnek incelemeleri üzerine tasarımcı tarafından yapılır. 

Tasarlanan modelin kılavuz nitelikli yapım resmi çizilir. Yapım resminde biblonun ebatları, 

teknik özellikleri ve biçimin karakteri ayrıntılı şekilde saptanır. 

 

1.2.1. Modelin Tasarımı 
 

Biblo tasarımı, bir eşyanın fonksiyonu, ölçüleri ve tekniği esas alınarak klasik el ile 

çizim veya bilgisayar teknolojisi kullanarak modelin yapım resminin hazırlanmasını 

içermektedir. Modelin tasarımı, biblonun konusu, kullanım amacı (fonksiyon) ve uygulama 

tekniğine göre yapılmaktadır. Model tasarımı bibloya özgü estetiği doğrultusunda olağanüstü 

(orijinal) fikir ve biçim yaratımıdır. Biblo tasarımında iç mekan ve eşyalar ile stilistik 

bağımsızlık veya bütünlük gözetilir. Biblonun karakterine göre yapım resmin türü de 

belirlenir. Modelin yapım resmi teknik çizim veya sanatsal taslak şeklinde olabilir. 

 

Biblo tasarımı, 2D ve 3D kroki araştırmaları ile başlar (Resim 1.8.). Bu araştırmalar 

neticesinde en ilginç çözüm seçilir. Seçilen çözümün gelişmiş taslaklar üzerine yapım ve 

teknik çizimi yapılır. Bu resimler üzerine kil, alçı gibi ara malzemelerle modelin yapımına 

geçilir. 
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Resim 1.8: Biblo taslak resmi 

1.2.2. Teknik Resim Çizimi 

 
Teknik resim ve ilave çizimleri (komponentler), modelin yapımında ya da biblonun 

seri üretiminde rehber nitelikler taşımaktadır. Teknik çizimlerle tasarlanan biblonun bütün ve 

parçaların şekilleri ve ölçüleri belirlenir. Bu teknik çizimlerde teknik uygulama 

standartlarına uyulur (Resim 1.9.). 

 

Resim 1.9: Örnek biblo teknik resmi 

 

 



 

 9 

1.2.3. Modelleme 

 
Modelleme, çalışmanın özelliklerine göre kil, plasterin ve alçı gibi ara malzemelerle 

şekillendirme tekniğidir. Modelleme, taslağa ve yapım resmine göre gerçekleşen 

uygulamadır. Modelleme el ve makine ile yapılır (Resim 1.10.). El ile modelleme karmaşık 

yapılı ve figüratif biblo yapımında kullanılır. Makine ile model yapımı simetrik biçimli biblo 

eşyaların veya detayların yapımında kullanılır (Resim 1.11.). Kil, plasterin ve alçı gibi 

şekillendirme malzemelerden yapılan modelden daha sonra alçı kalıp alınır. Bu kalıptan da 

alçı model dökülür. Bu modelden çoğaltma tekniğine uygun alçı, metal, ahşap, polyester ve 

silikon kalıp alınır  

 

Resim 1.10: El ile modelleme 

 

Resim 1.11: Makine ile modelleme 
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Üç boyutlu plastik malzeme ile modellemelerde yığma, kütleden oyma, sucuk ve 

plaka ile şekillendirme teknik yöntemleri kullanılmaktadır (Resim 1.12.). 

  

Resim 1.12: Yığma ile modelleme 

Yığma modellemenin iskeletli (karkaslı) ve iskeletsiz (karkassız) iki şekli mevcuttur. 

Karkaslı modelleme önceden hazırlanan iskelet üzerine kil yığılarak hacimsel biçimlendirme 

yapılır.  

 

Kütleden modelleme, kil kütleden modelin temel ve detay orantılarına göre şekil 

çıkartmasıyla ilgili bir modelaj yöntemidir. Bu yöntemde tasarlanan model temel açılardan 

şekli çizilir ve şekil dışı malzeme indirilir. İndirme genel biçimin ve detayların belirlemesine 

kadar sürer. Modellemenin devamında plastik şekillendirme yapılır (Resim 1.13.). 

 

Resim 1.13: Kütleden modelleme 

Plaka ile şekillendirme geometrik biçime sahip bibloların yapımında kullanılır. Bu 

modellemede plastik malzeme plaka şeklinde açılır. Böyle açılan plaka üzerine şablonla 

parçalar çizilir. Parçalar kesilir ve tasarlanan şekilde bükülür ve birbirleriyle birleştirme 

yapılır. Detay yapıştırma, düzleme ve yüzeysel işlemlerle model tamamlanır (Resim 1.14.). 
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Resim 1.14: Plaka ile modelleme 

Sucuk şekillendirme, içi boş bir modelin yapımında kullanılır. Bu teknik yöntemde 

yoğrularak kıvama getirilen kil sucuk şeklinde açılır. Kil sucukla modelin kabaca hacimsel 

biçimi yapılır. Yan yana dizilen sucuk şekillerden dikkatli bir sıvama ile bütün bir form 

oluşturulur. Böylece hazırlanan kilden masif formun üzerine detaylar çizilerek plastik 

karakterine göre şekillendirilir (Resim 1.15). 

 

Resim 1.15: Sucuk tekniği ile modelleme 

1.2.4. Teknik Uygulama 
 

Teknik uygulama, bir eşyanın taş, ahşap, kil gibi ara ve asıl malzemeler ile 

yapılmasıdır. Teknik uygulama kendine mahsus donanımı, özellikleri yanı sıra izlenen 

yöntemle de tanımlanır. Teknik uygulama yöntemi estetik etki unsurudur. Bir şeyin neyle 

nasıl yapıldığını ifade eder. Estetik etki, malzemenin plastik özellikleri ve kullanılan teknik 

yöntemde birleşmektedir. Teknik uygulama plastik formda teknik ve estetik bütününü 

oluşturma tavrıdır. Tasarım ilkeleri (konseptleri) doğrultusunda teknik uygulama seçimi 

yapılır. Teknik, tasarım fikri ile birlikte oluşur ve bazı durumlarda ön tasarım unsuru 

olmaktadır. Değişik tekniklerde biblolar farklı form özellikleri taşımaktadır. Teknik 

uygulamaya göre tasarım ve model yapılır. Bu amaçla ön uygulamalarda farklı teknik 

yöntemler de kullanılmaktadır. 
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Uygulama teknikleri ara ve asıl uygulama tekniklerine ayrılmaktadır. Ara uygulama 

teknikleri modellemede kullanılan kil, plasterin gibi plastik şekillendirme teknikleridir. Asıl 

uygulama teknikleri taş, ahşap ve seramik gibi malzemelerle yapılan biblolara denir.  

 

Uygulama tekniklerini temelinde modelaj, döküm ve tesviye teknikleri olarak ayrılır. 

Örneğin seramik döküm tekniğinde çoğaltma için ilk önce kalıptan model hazırlama ile 

başlar. Bu modelden tekniğe uygun alçıdan teksir kalıplar dökülür. Bu teksir kalıplardan 

döküm ile çoğaltması yapılır (Resim 1.16.). 

 

Resim 1.16: Seramik döküm tekniği ile çoğaltma 

Sıvama ile çoğaltma tekniği, alçı kalıplar içine şamotun sıvanması ile yapılmaktadır. 

Form kalıptan çıkarılarak seramik fırında bisküvi pişirimi ile ürün elde edilmektedir. Daha 

sonra sırlama işleri yapılarak ürün tamamlanmaktadır (Resim 1.17.). 

 

Resim 1.17: Seramik sıvama tekniği ile çoğaltma 



 

 13 

Cam ile teknik uygulamalar değişik döküm, baskı, çökertme gibi teknik yöntemleri 

içermektedir (Resim 1.18.). 

 

Resim 1.18: Cam uygulama tekniği 

Polyester döküm tekniği, genelde mermer gibi taş tozlarını dolgu malzemesi olarak 

kullanan bir tekniktir (Resim 1.19.). 

 

Resim 1.19: Polyester döküm uygulama tekniği ile örnek 
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Plastik uygulama tekniği, teknolojinin ilerlemesiyle en yaygın oyuncak ve biblo 

çoğaltma tekniğine dönüştü (Resim 1.20.). Birçok plastik, elastik ve renk özelliklerine sahip 

bu teknoloji, ürünün seri döküme müsait olması tercih unsurunu oluşturmaktadır. 

 

Resim 1.20: Plastik döküm uygulama tekniği ile örnek 

Biblo sanatında kumaş, tel, plastik ve cam gibi malzemeler bir arada kullanılmaktadır. 

Benzeri karışık teknikle daha gerçekçi süs eşyaları yaratılmaktadır (Resim 1.21.). 

 

Resim 1.21: Karışık (ansanblaj) uygulama tekniği 

Biblo uygulamalarında taş yontma ve ahşap oyma teknikleri de kullanılmaktadır. Bu 

tekniklerde elle veya makineyle uygulamalar yapılır. Örneğin karmaşık ve asimetrik form 

çoğaltmalarda elle yontma ve oymalar kullanılır. Simetrik form çoğaltmalarda torna, freze 

gibi makineler kullanılır.  
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Farklı teknik uygulamalarda farklı form plastikiyeti ve stilizasiyonu da yapılır. 

Örneğin, taş eşyalarda taşın kırılganlığından dolayı kompakt form plastikiyeti tercih edilir. 

Bu amaçla tekniğe ve yönteme göre uygun modeller hazırlanır (Resim 1.22.). 

 

Resim 1.22: Taş uygulama tekniği ile çoğaltma 

Ahşap uygulama teknikleri, ürün, araç ve gereç bakımından geniş bir alana sahiptir. 

Bugün masifin yanında sunta, MDF, kontrplak gibi ahşap ürünler kullanılmaktadır. Ahşap 

işleme makineleri yanı sıra seri imalatlarda CNS tezgâhları da kullanılmaktadır (Resim 

1.23.). 

 

Resim 1.23: Osman Sadık’ın ahşap uygulama tekniği ile figür uygulaması 

Metal uygulama teknikleri, döküm ve tesviye tekniklerinden oluşmaktadır. Döküm 

tekniğinde uygulama oval (üç boyutlu) ve rölyef formlarında figüratif biçimler de 

kullanılmaktadır. Stilistik biçimlerde ve taban parçalarda tesviye uygulamaları kullanılır 

(Resim 1.24.) . 
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Resim 1.24: Metal döküm ve tesviye teknikleri ile yapılan biblolar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda biblo modeli tasarlayıp kil ile modelini yapmış 

olacaksınız.  

 

Kullanılacak Araç ve Gereçler 

 
 Resim gereçleri 

 Resim masaları 

 Eskiz kağıtları 

 Kil ve modelaj gereçleri 

 Turnet 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız (Resim 1.25.). 

     

Resim 1.25: Modelaj araç gereçleri 

Biblo konusunu ve örneklerini araştırınız (Resim 1.26.).  

 

 Biblo model tasarımından önce piyasadan, müze ve internetten konu araştırması 

yapınız. 

 Biblo sanatının tarihi gelişmesini, stillerini ve tekniklerini örneklerden 

inceleyiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Biblo ile yakın kullanım amacı olan kalemlik, madalya ve kupa gibi ödül 

eşyalarını da inceleyiniz. 

 

     
 

Resim 1.26: Biblo örnekleri 
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Biblo model taslağı yapınız (Resim 1.27.). 

 

 Biblo araştırmalarını eskizlerle yapabilirsiniz. 

 Şekillendirme çamuruyla da üç boyutlu eskizler yapabilirsiniz. 

 

 

Resim 1.27: Biblo araştırma eskizleri 

Biblonun teknik resmini çiziniz (Resim 1.28.). 

 

 Teknik çizim birçok çalışmada net ölçülerde çalışabilmek için yapılması 

gereklidir. 

 Biblonun temel şeklini önden, yandan ve önemli detaylarını ölçekleriyle çiziniz. 

 Biblonun bütününü oluşturacak olan parçalarını ölçekli olarak çiziniz. 

 

Resim 1.28: Biblo teknik resim çizimi 



 

 20 

Modelaj için kili hazırlayınız (Resim 1.29). 

 

 Modellemede homojen kille çalışma yapmak için kili yoğurup istenilen kıvama 

getiriniz. 

 

Resim 1.29: Kili kıvama getirme 

 

Kil ile şekillendirme yapınız (Resim 1.30). 

 

 Çalışmanın yapısına göre modellemede kitleden şekillendirme veya yığma 

yöntemi seçebilirsiniz. 

 Biblonun tasarımına göre kilden kitle hazırlayarak şekillendirme yapınız. 

 

 

Resim 1.30: Kitleden şekillendirme 
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Detay modelajını yapınız (Resim 1.31). 

 

 Detay modelajı dikkatli ve teknik çizime, kalıplama veya uygulama tekniğine 

göre yapılmalıdır.  

 Detaylar ve tüm model, sanatsal biçimlendirmenin stilistik karakteristiği de 

belirlediğini unutmamak gerekir. 

 

 

 

Resim 1.31: Detay şekillendirme 

 

 

Resim 1.32: Doku yapma 

Doku yapınız (Resim 1.32). 

 

 Doku ve üst yüzeysel şekillendirmeyi tekniğe ve estetik etkiye göre yapınız. 

 Biblo model uygulamalarında yüzey şekillendirmesini sırlama ve oksitleme 

tekniklerinin özelliklerine göre yapınız.  

 

Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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Kontrol Listesi 1 

 

Aşağıda listelenen değerlendirme ölçütlerinin Evet veya Hayır kutucuklarına (X) 

işareti koyarak kontrol ediniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 

1. Biblo model seçiminde araştırmacı oldunuz mu?   

2. Biblo model tasarımında tasarım ilkelerine uydunuz mu?   

3. Uygulama zamanına uydunuz mu?   

4. Simetrik ve asimetrik model arasında farkı gördünüz mü?   

5. Modellemede kütleden modelleme yöntemini kullandınız mı?   

6. Modelin bitimine kadar kilin ıslak kalmasını sağladınız mı?   

7. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mu?   

9. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

Bilgilerinizi değerlendirmeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise 

parantezin içine (D), cümle yanlış ise parantezin içine (Y) harfi yazınız. 

 
1. (   ) Biblo kullanım eşyasıdır. 

2. (   ) Biblo sanatında simge öge olarak kullanılamaz. 

3. (   ) Biblo sanatında stil vardır. 

4. (   ) Seramik tekniği bibloda kullanılan tekniktir. 

5. (   ) Model sadece alçıdan yapılmaktadır. 

6. (   ) Kalıp alçıdan yapılır. 

7. (   ) Teknik uygulamada alçı ara malzemedir. 

8. (   ) Kalıp modelin pozitif şeklidir. 

9. (   ) Model, tasarım aşamasında yapılır. 

10. (   ) Çok parçalı kalıp seri döküm için kullanılır.  

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultursunda donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında modelden teksir kalıp doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından biblo ve yapımı kavramları 

araştırabilirsiniz. 

 Biblo çeşitleri ve yapımı ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. MODELDEN KALIP ALMA 

YÖNTEMLERİ 
 

2.1. Kalıp Alma 
 

Seramik ve polyester tekniklerinde biblo elde etmek için alçıdan klasik teksir kalıp 

kullanılır. Çalışmanın form özelliklerine göre teksir kalıp hazırlanır. Örneğin basit rölyef 

formlar için tek parçalı kalıp yapılır. Karmaşık 3D formlar için çok parçalı kalıplar yapılır. 

Bu kalıplama sistemi heykel biblo çoğaltmalarında ve seramik dökümlerde kullanılır. Tabi 

heykelde kullanılan teksir kalıp ve seramikte kullanılanlar arasında teknik farklar vardır.  

 

Değişik tekniklerde biblo dökümleri için alçı kalıpların dışında polyester ve silikon 

kalıplar kullanılır. Tekniğin özelliklerine göre model ve kalıp hazırlanır. Örneğin seri 

dökümler için sert kalıplarda modelin rahat çıkması için detayda negatif girinti ve çıkıntılar 

olmamasına dikkat edilir.  

 

2.1.1. Kullanılan Teknik Gereçler 

 
Alçı kalıp yapımında alçı harcı hazırlamak için esnek plastik kaplar ve kürekler 

kullanılır. Döküm havuzu yapmak için ahşap çıtalar ve tahtalar kullanılır. Alçının 

şekillendirmesinde ıspatula ve sistre gibi gereçlere de ihtiyaç duyulur. 

 

2.1.2. Modeli Döküme Hazırlama 

 
Modeli döküme almadan önce sabunlu suyla izole edilir. Model formunun simetrisi 

esas alınarak kalıp parçaları çizilir. Döküm gerçekleştirmek amacıyla teknik sırasına ve 

modelin şekline göre setler hazırlanır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.3. Alçı Harç Yapma  
 

Her parça için gerekli miktarda harç hazırlanır ve set yapma hazırlıkları 

tamamlandıktan sonra kalıbın içine dökülür. Parça donduktan sonra rötuşlar ve teknik 

lüzumluluklar yapılır. 

 

2.2. Kalıp Parçalarını Birleştirmek 
 

2.2.1. Kalıp Parçaları 
 

Teksir kalıp temelinde birbirine kenetlenmiş parçalardan oluşur. Bunlar temel (alt), 

taşıyıcı ve kapak parçaları olarak adlandırılır. Kalıbın açılması üstten aşağıya doğru ve 

kapanması da tersine olur (Resim 2.1.). 

 

Resim 2.1: Temel, taşıyıcı ve kapak kalıp parçaları 

2.2.2. Kalıp parçaların Birleştirme Özellikleri 
 

Kalıp parçalarının birbirine kenetlenmesi, girinti ve çıkıntı sistemiyle mümkün olur. 

Bu sistem her parçanın diğer parçalarla birleşme kısımlarında bağlantı şekillerinin oyulması 

ve bir sonraki parçanın dökümüyle oluşan çıkıntılardır. Her parçanın dökümünde döküm 

malzemesi donduktan sonra amaca uygun oyma kalemleriyle oval yada yarı piramidal şekil 

oyulur. Bir sonraki parçanın dökülmesiyle bu negatif girinti pozitif çıkıntıya dönüşür (Resim 

2.2.). 

 

Resim 2.2: Parçaların birleştirme özellikleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda biblo modelinden alçı kalıp yapmış olacaksınız 

(Resim 2.3.). 

 

Resim 2.3: Alçı kalıp 

Kullanılacak Araç Gereçler:  

 

 Alçı ve Gereçleri 

 Ispatula  

 Kilden Model 
 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Modelin kalıplama analizini yapınız (Resim 2.4.). 

 

 Kalıp analizi yaparak parçaları belirleyiniz.  

 Kalıplama prensiplerine göre kalıp parçaların yerini titizlikle çiziniz.  

 

 

Resim 2.4: Modelin kalıplama analizi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kalıp parçalarını dökünüz (Resim 2.5.). 

 

 Parçaların dökümünde bağlaç rolü oynayan negatif ve pozitif girintileri 

yapmaya unutmayınız. 

 

Resim 2.5: Kalıp parçalarının dökümü 

Kalıpları modelden ayırınız (Resim 2.6.). 

 

 Kalıpların dikkatli bir şekilde kırmadan modelden ayırınız.  

 Rötuş yapın ve köşe ve kenarları düzleyiniz. 

 

 

Resim 2.6: Kalıpları modelden ayırma 
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Kalıpların montaj ve demontaj sistemini kontrol ediniz (Resim 2.7.). 
 

 Kalıp parçalarının birbiriyle uyumuna bakınız. 

 Kalıpların montaj ve de montaj sistemini kontrol ediniz. 

 

Resim 2.7: Parçaların yuyumlu birleştirmek 

 
ÖNERİLER 

 

 Çok sayıda çeşitli kalıp montaj sistemlerini inceleyiniz. 

 Uygulamalara hazır kalıplardan döküm yaparak başlayabilirsiniz. 

 

Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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Kontrol Listesi 2 

 

Aşağıda listelenen değerlendirme ölçütlerinin Evet veya Hayır kutucuklarına (X) 

işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 
1. Biblo kalıplama tekniğini araştırdınız mı?   

2. Biblo kalıp teknik ilkelerine uydunuz mu?   

3. Uygulama zamanına uydunuz mu?   

4. Simetrik ve asimetrik modelden kalıp alma farkını gördünüz 

mü? 

  

5. Akıcı karışım hazırlama tekniğini kullandınız mı?   

6. İzolasyon malzemesi olarak sabunlu su mu kullandınız?   

7. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

Bilgilerinizi değerlendirmeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise 

parantezin içine (D), cümle yanlış ise parantezin içine (Y) harfi yazınız. 

 
1. (…) Çok parçalı kalıp seramik tekniğinde kullanılır. 

2. (…) Teksir kalıp seri dökümlerde kullanılmaz. 

3. (…) Her bir kalıp parçası için döküm havuzu hazırlanmaz. 

4. (…) Alçı hazırlama tekniğini bilmeyen de kalıp yapabilir. 

5. (…) Teksir kalıp tek tek dökülmez. 

6. (…) Alçı harcın kalitesi önemli değildir. 

7. (…) Kalıp üzerinde kabarcıkların önemi yoktur. 

8. (…) Kalıplara rötuş yapılır 

9. (…) Alçıdan yapılan kalıp parçaları kırılgandır. 

10. (…).Kalıp parçaları arası tam bir uyum vardır 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında teksir kalıptan model dökümü doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından biblo ve yapımı 

kavramları araştırabilirsiniz. 

 Biblo çeşitleri ve yapımı ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

3. KALIPTAN SERİ DÖKÜM 
 

3.1. Kalıpları Döküme Hazırlama 
 
Seramik ve polyester gibi döküm teknikleri birbirleriyle benzeri teknik özellikler 

taşımaktadır. Bunlar, alçıdan yapılmış kalıplar ve kalıplara döküm malzemesinin 

uygulanmasıdır. 

 

Seramik dökümü için alçı kalıplar döküme hazırlanır. İlk önce kalıp tozdan ve 

kirliliklerden temizlenir. Kalıp parçaları lastik bantlarla birleştirilir ve döküm yoluyla 

şekillendirmeye hazırlanır. 

 

3.2. Döküm Malzemeleri Hazırlama 
 
Seramik döküm çamuru teknik nitelikleri çerçevesinde karıştırılır ve homojen bir 

biçimde döküme hazır tutulur. 

 

3.3. Kalıbın İçine Döküm 
 

Döküm malzemesi yolluk bölümünden dikkatli bir biçimde kabarcıklar oluşmayacak 

şekilde kalıba dökülür. Döküm çamurunun azalması takdirde çamur eklenir. 

 

Alçı kalıplar içine döküm çamurunun dökülmesinden sonra alçı kalıbının çamur 

suyunun emmesi ile duvar tabaka oluşuncaya kadar bekletilir. Tabaka kalınlığı oluştuktan 

sonra kalıplar ters çevrilerek fazla olan çamur temiz bir kaba boşaltılır. Kalıplar dik olarak 

bir süre daha bekletilir ve bir sonraki aşamaya geçilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.4. Kalıptan Modeli Ayırma 
 

Su emici (hidroskopik) niteliklere sahip alçı kalıbın döküm malzemesinin suyunu 

çekmesiyle ve tutulma süresine indeksli teknik kalınlıkta duvar oluşmaktadır. Bu eşya 

dikkatli bir şekilde sökülür. Biblonun kalıplardan çıkması, kalıpların tek tek ayrılması 

sayesinde olur. Dökümün zedelenmemesini göz önünde bulundurularak kalıp parçaları 

sökme aralıklarında bir süre bekleme yapılmalıdır. 

 

3.5. Seri Biblo Dökümleri Yapma 
 
Seri döküm, birkaç kalıptan yukarıda verilen şekilde defalarca gerçekleştirilir. Bir 

kalıptan, prensip olarak su emme niteliklerini kaybetmeyinceye kadar döküm yapılabilir. 

 

3.6. Rötuş ve Doku 
 
Kalıptan ayrılan forma rötuş yapılır. Sistire ve modelaj kalemleriyle dökümde oluşan 

parçalar arasında çapaklar temizlenir. Islak süngerle de rötuş işlerinin izleri düzlenir. 

 

3.7. Fırınlama (Ön fırınlama) 
 
Biblo eşyalar doğal ortamda kurutulduktan sonra fırınlamaya alınır. İlk önce düşük 

derecelerde (200 derece) kurutma yapılır. Bir sonraki adım bisküvi pişirimidir. Bu pişirim 

900 derece civarında gerçekleşir. 

 

3.8. Sırlama ve Boyama 
 
Çalışmalara ilk önce sırlama yapılır. Bu sırlama üzerine desenleme de yapılmaktadır. 

 

3.9. Sır Fırınlama 
 
Sırlanan biblolar kurutulduktan sonra kullanılan sır özelliklerine göre 1000 ve 1200 

dereceler arasında pişirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda teksir kalıptan seri biblo dökümü yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 

 Kalıplar 

 Döküm Malzemesi 

 Ispatula 

 Alçı Gereçleri 

 Lastik bantlar 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Kalıpları döküme hazırlayınız (Resim 3.1.) 

 

 Kalıpların temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Kuru fırça kullanarak temizliği 

yapabilirsiniz. 

 Kalıpları uyumlu bir şekilde birleştirin ve lastik bantlarla sıkınız. 

 

Resim 3.1: Kalıbı döküme hazırlamak 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Seramik çamurunu hazırlayınız. 

 

 Seramik çamur teknik veya kimyasal içeriğine uyunuz. 

 

Seramik çamurunu kalıba dökünüz(Resim 3.2.). 

 

 Çamurun kalıba dökümü kabarcık oluşturmayacak şekilde yapınız. 

 

Resim 3.2: Seramik çamurunu kalıba dökümü 

 

Fazla olan çamuru boşaltınız (Resim 3.3.). 

 

 Dökümde kullanılan artık çamur yeniden kullanmak amacıyla kaplara 

dökebilirsiniz. 

 

 

Resim 3.3: Fazla çamuru boşaltma 
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Kalıpları sökünüz (Resim 3.4.). 

 

 Dökülen biblo çamuru yeterince sertleşince kalıpları sökünüz. 

 Lastik bantları sökerek kalıpların sökülmesine başlayınız.  

 Kalıpların çözümünü yukarıdan aşağıya doğru yapınız. 

 

Resim3.4: Kalıpları çözmek 

Modelin rötuşunu yapınız (Resim 3. 5.). 

 

 Kalıptan ayrılan numuneyi çalışma masasına alınız. Fırınlamada problem 

çıkmaması için temiz ortamda çalışma yapınız.  

 Modelaj kalemleri ve sistire yardımıyla rötuş yapınız. 

 Kalıpların ek yerlerindeki çapakların yerlerini ıslak süngerle düzleyiniz. 

 

Resim 3.5: Modelin rötuşunu yapmak 
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Biblo modelini kurutmaya bırakınız (Resim 3.6.). 

 

 Kurutma sıcaklığın değişmediği bir ortamda yapınız. 

 

Resim 3.6: Kurutmak 

Fırınlama yapınız (Resim 3.7.). 

 

 Bisküvi fırınlamayı ön kurutmadan sonra yapınız. 

 

Resim 3.7: Ön fırınlama yapılmış örnek 
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Sırlama yapınız (Resim 3.8.). 

 

 Sırlamada teknik verilere uyunuz. 

 

Resim 3.8: Sırlama yapılmış örnek 

Sır fırınlama yapınız (Resim 3.9.). 

 

 Sır pişirme zamanına, derecelerine ve diziliş şekline uyunuz. 

 Sırı tanımak amacıyla pişirme denemesi yapınız. 

 

Resim 3.9: Biblo örneği 

ÖNERİLER 

 

 Uygulama faaliyetini polyester döküm tekniği ile gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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Kontrol Listesi 
 

Aşağıda listelenen değerlendirme ölçütlerinin Evet veya Hayır kutucuklarına (X) 

işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seramik döküm tekniğini araştırdınız mı?   

2. Kalıptan döküm tekniğine uydunuz mu?   

3. Uygulama zamanına uydunuz mu?   

4. Seramik çamurunu dikkatle kalıba döktünüz mü?   

5. Seramik çamurunun çekmesini beklediniz mi?   

6. Kalıbı modelden ayırdınız mı?   

7. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?   

9. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Bilgilerinizi değerlendirmeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru 

ise parantezin içine (D), cümle yanlış ise parantezin içine (Y) harfi yazınız. 

 
1. (   ) Kalıplar dökümden önce temizlenir. 

2. (   ) Döküm kuru kalıplar üzerine yapılmaz. 

3. (   ) Döküm çamuru homojen ve belirli kıvamda olmaz. 

4. (   ) Alçı kalıp hidroskopik değildir.  

5. (   ) Dökülen seramik eşyanın duvarı 1cm altında olur. 

6. (   ) Döküm çamuru yeniden kullanılır. 

7. (   ) Bisküvi pişirim 800 derece civarında yapılır. 

8. (   ) Bisküvi pişirme eşyaları kurutmadan yapılır.  

9. (   ) Sırlama bisküvi pişirimden önce yapılır. 

10. (   ) Sır fırınlama 1040 derece ve üstünde yapılır. 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili 

öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Tamamı doğru ise modül değerlendirmesine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Biblo Modeli Uygulaması 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamaları yaparak değerlendiriniz ( 

Resim 1.). 

 

Resim 1:Biblo modeli uygulaması 

Biblo tasarımı yapım resmini temrin defterinizdeki işlem yaprağına çiziniz ( Resim 1.). 

 

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

çiziniz. 

 Yaptığınız deseni işlem yaprağınıza yapıştırınız. 

 

İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Modelden Kalıp Alma Uygulaması 

 

 

Resim 2.: Kalıp örnekleri 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız( Resim 2.). 
 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 
 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 
 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
 

Kalıptan Seri Döküm Uygulaması 

 

Resim 3.: Kalıptan döküm örneği 

Kalıptan seri döküm aşamalarından elde ettiğiniz düzenleme resmini temrin 

defterinizdeki işlem yaprağına yapıştırınız ( Resim 3.). 

 

 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. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 
 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
 

Yukarıdaki işlemleri yaptıysanız değerlendirmeye geçiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yapılan biblo modeli, biblo kalıpları ve uygulamasını değerlendirmek için diziniz ve 

özeleştiri yapınız. Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaşlarınızın ve kendi çalışmanızın 

eleştirisini yapınız.  
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UYGULAMALI TEST 
 

Çeşitli hayvan figürlerinden seçerek 15 cm boyunda kilden biblo modeli yapınız. 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçümleri Evet Hayır 

 

1. Uygulamanın temel formunu verdiniz mi?   

2. Oran ve orantılama yaptınız mı?   

3. Oval şekillendirme (plastikiyet) yaptınız mı?   

4. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Detay ve doku yaptınız mı?   

6. Kil ile modelaj tekniğini doğru kullandınız mı?   

7. Uygulamayı kaliteli şekillendirdiniz mi?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. Çalışma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Doğru ve yanlış cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış 

cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın tamamı doğru ise modülü tamamladınız, tebrik ederiz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  Doğru 

2.  Yanlış 

3.  Doğru 

4.  Doğru 

5.  Yanlış 

6.  Doğru 

7.  Doğru 

8.  Yanlış 

9.  Yanlış 

10.  Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  Doğru 

2.  Yanlış 

3.  Yanlış 

4.  Yanlış 

5.  Yanlış 

6.  Yanlış 

7.  Yanlış 

8.  Yanlış 

9.  Doğru 

10.  Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  Doğru 

2.  Yanlış 

3.  Yanlış 

4.  Yanlış 

5.  Doğru 

6.  Doğru 

7.  Doğru 

8.  Yanlış 

9.  Yanlış 

10.  Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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