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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Kartonpiyer 

MODÜLÜN TANIMI 

Modüler kompozisyon tasarlama ve plastik Ģekillendirme 

olanakları inceleme bilgileri, modül Ģekillendirme, modül 

modelinden alçı kalıp alma ve seri döküm öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Üç boyutlu modül yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kartonpiyer modül ve modüler 

kompozisyon tasarımı yaparak, kartonpiyer modüler 

kompozisyonunun kilden modelini ve alçıyla seri dökümünü 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Üç boyutlu geometrik formları analiz ederek 

kartonpiyer modül ve modüler kompozisyon tasarımı 

yapabileceksiniz. 

2. Kilden plaka yaparak kartonpiyer modül kompozisyonu 

modeli yapabileceksiniz. 

3. Modül modelinden alçı kalıp yapabileceksiniz. 

4. Modül kalıplarından seri alçı döküm yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı tasarım ve döküm atölyesi, modelaj gereçleri, 

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

görsel kaynaklar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli, 

doğru yanlıĢ vb.) uygulayarak modül uygulamalarıyla 

kazandığınız bilgileri değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Üç boyutlu plastik Ģekillendirme bilgisine sahip olan kiĢi çağdaĢ sanat görüĢü 

kazanmıĢ demektir. Sanat tasarımı üç boyutlu Ģekillendirme, üç boyutlu formlar, üç boyutlu 

formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. 

Tasarım Uygulama dersi modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir öğrenci yaĢamında üç 

boyutlu formlara ve Ģekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde 

olacaktır.  

 

Tasarım uygulama belirli kurallara dayalı çeĢitli tasarım gereçleri ve teknik 

uygulamanın araç ve gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanarak, istenilen 

Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra, çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve 

uygulamalar daha da 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 çizebilmek 

yararınıza olacaktır. Taslak yapım resmini okuyarak ve Ģekillendirme iĢlem sırasını takip 

ederek doğru Ģekillendirme ile kaliteli bir iĢ yapmıĢ olacaksınız. 

 

Hazırlanan bu modülde tasarım uygulama alanını, modüler kompozisyon 

kavramlarını, üç boyutlu modül  tasarımlarını, Ģablon desenleri, kil ile modelaj ve seri alçı 

döküm uygulamalarını ele alacağız. Tasarım gücünü geliĢtirerek,  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 
 

 
 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında üç boyutlu geometrik formları analiz ederek kartonpiyer modül ve modüler 

kompozisyon tasarımını doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından tasarım ve uygulama, 

endüstriyel tasarım, sanatsal tasarım, estetik ve tasarım kavramlarını 

araĢtırabilirsiniz. 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından modüler kompozisyon 

kavramları araĢtırabilirsiniz. 

 Modüler kompozisyon ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 Çevrenizde bulunan kartonpiyer örneklerini inceleyebilirsiniz. 

 

1. MODÜL VE KOMPOZĠSYON TASARIMI 
 

Alçı rölyef süsleme sanatı (kartonpiyer), klasik tekniklerle birlikte, çağdaĢ tasarım ve 

uygulama teknolojileri de kullanılmaktadır. Yapısal açıdan yeni form ve kompozisyon 

anlayıĢı ile “modüler tasarım” adı alır. Bu açıdan kartonpiyer iĢlerini tasarımın estetik ve 

teknolojik boyutları içinde görmemiz gerekiyor. 

 

Mimari tasarım ve uygulamalarda kartonpiyer iĢlerinde alçı yanında plastik, strafor 

gibi yeni teknolojiler de kullanılmaktadır. Kartonpiyer iĢleri, duvar resim, mozaik vb. 

süsleme sanatlarındaki aynı geleneksel, strüktürel yapıya sahiptir. Strüktürel temel, düzenek 

olarak açık, friz ve rozet gibi temel üç türe ayrılır. Strüktürel yapının yapı taĢları geleneksel 

tanımlarıyla motif ve ornamenttir. ÇağdaĢ tasarımda bu kavramlar modül adını alır. 

Strüktürel yapı da modüler sistem adını alır, yapısal prensipler üzerine kurulur. 

 

Asıl konumuz olan “modül ve kompozisyon tasarımını” ilk önce tasarımın genel 

tanımı içinde ele almak gerekiyor. Konu böyle ele aldığında tasarımın özgün, orijinal bir 

faaliyet olduğu görülmektedir. Tasarım faaliyeti, bir projeye göre fikir ve form 

geliĢtirmektir. Fikir geliĢtirme konu araĢtırmalarından geçer. Bu konu araĢtırmaları, iki ve üç 

boyutlu taslaklarla ve form araĢtırmalarıyla yapılır. Form araĢtırmaları form etütleri ve 

onların neticesinde soyutlamalar yapılır. Bu soyutlamalar modülün formunu belirlemeye ve 

estetik değerler kazandırmaya dönüktür.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Estetik etki, amacı da belirlemektedir. Tasarımın amacı, farklı kompozisyon ilkeleri ve 

teknik  yöntemlerle, özgün ve fonksiyonel formlar kurmaktır. Form tasarımı 2D ve 3D 

(boyut) taslaklarla geliĢtirilir. Onlara göre plastik malzemeyle model yapılır. Kil modelden 

alçı model dökülür. Bu modelden değiĢik tekniklere göre çoğaltma kalıbı hazırlanır ve 

üretime geçilir ( ġekil 1.).  

 

ġekil 1: Tasarım aĢamaları 

Fonksiyonel tasarım, iĢlevi (fonksiyonu) olan bir eĢyanın estetik formunun da 

tasarlanmasıdır. Bir eĢyanın iĢlevinin yanı sıra estetik görüntüsü de önemlidir. Görüntü ayrı 

bir estetik fonksiyona sahiptir. Bütün araç-gereçler, makine-teçhizat fonksiyonel tasarım 

ürünüdür ( ġekil 2.). 
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ġekil 2 : Özgün ve fonksiyonel tasarım 

1920'lere kadar bir eĢya sanatçılar tarafından tasarlanmadan, sanat eseri kimliği 

verilmeden üretiliyordu. Bauhaus okulunun kurulmasıyla birlikte bir eĢyanın tasarımı 

zorunlu kılınarak tasarımcı kimliği ortaya çıktı. Endüstriyel geliĢme, yeni tekniklere ve 

teknolojilere dayalı ürün üretimi, fonksiyonel tasarım anlayıĢını getirdi. Endüstrinin 

üreteceği her tür eĢyanın tasarlanma gereği, kalite ve piyasa rekabet ortamı endüstri tasarımı 

alanını doğurdu. Endüstriyel üretim, tasarım, finansman, programlama, projelendirme, tiraj 

(çoğaltma) gerektiren faaliyetlere dönüĢtü. Günümüzde sanatsal boyuta ulaĢan endüstriyel 

tasarım, dinamik arayıĢlar içinde bir sektör oldu ve üretim alanından tamamen ayrıldı. 

Endüstri ürünleri moda haline gelir ve endüstri sektörüne sanat elemanları yetiĢtirmek de 

önem kazanarak yeni eğitim anlayıĢı ortaya çıktı. Bu etkileĢim, estetik form anlayıĢının 

sürekli yenilenmesine neden olmuĢtur. Uzay, otomobil ve beyaz eĢya sektörleri endüstriyel-

fonksiyonel tasarımın tipik örnekleridir. 

 

1.1. Modül ve ÇeĢitleri 
 

Modül, fonksiyonel tasarımda kompozisyonun yapı birimidir. Modüler kompozisyon 

modüllerden oluĢan sistem bütünüdür. Kompozisyon, ağ içinde modülün diziliĢ 

kombinasyonlarıyla oluĢur. Modül kartonpiyer, döĢeme ve kaplama tasarımlarında iĢlevsel 

(fonksiyonel) rol üstlenmektedir.  
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ÇağdaĢ tasarım, yeni form ve kompozisyon anlayıĢını Türk ve Ġslam sanatı gelenekleri 

üzerine ve Batı sanatının etkileriyle geometrik modüler sistemi geliĢtirir. Bu sistemin 

temelinde ki yapı elemanı modüldür. Stilistik açıdan çok geniĢ çeĢitlik vardır. Yapısal açıdan 

modüller, basit-karmaĢık, statik-dinamik, simetrik-asimetrik, bağlantılı ve bağlantısız 

Ģeklinde gruplandırılabilir. Geometrik modülün içindeki formların düzenlemesine göre 

simetrik ve asimetrik modül çeĢitleri belirlenir ( ġekil 1.1.b.). 

 

ġekil 1.1.b:Simetrik ve asimetrik ve merkezi modül çeĢitleri 

1.1.1. Simetrik Modül 
 

Simetri, modülde yapısal veya geometrik bir eksene göre ikili, dörtlü gibi karĢıt 

iliĢkileri ifade eder. Simetri, bir Ģeklin eksen ve eksenlere göre karĢı pozisyona eĢit, aynı 

ölçüde aynasal aktarılıĢı, yansımasıdır. Simetri düzgünlüğün ifadesidir. Doğada kar 

tanelerinde çiçeklerde, canlıların çift organlarında ve bir çok olayda görülür (Resim 1.1.1). 

 

Resim 1.1.1:Kare içinde simetrik modül 
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1.1.2. Asimetrik Modül  
 

Asimetrik modül, Ģeklinin herhangi bir eksenine göre detayları arasında serbest 

geliĢmeyi, aynasal karĢıtlığı, eĢitliği ve tekrarsızlığı ifade eden modüle denir. Bu tür 

modüllerle daha hareketli kompozisyonlar oluĢturulmaktadır. Kompozisyonun içinde simetri 

, ritim gibi unsurlar kullanarak değiĢik versiyonlar elde edilir.Örneğin aĢağıda görülen dörtlü 

kompozisyonda asimetrik modülle simetrik kompozisyon oluĢturulduğu görülür (Resim 

1.1.2.).  

 

Resim 1.1.2:Kare içinde asimetrik modül 

1.1.3. Merkezi Modül 
 

Merkezi modül çoklu simetrilerle oluĢturulan bir modüldür. Çoklu simetri bir kare 

içinde merkeze odaklı dörtlü, sekizli modüler oluĢumdur. Bu yöntemle daha karmaĢık modül 

çeĢitleri elde edilir.(Resim 1.1.3.). 

 

Resim 1.1.3:Kare içinde merkezi modül 
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1.2. Modüler Kompozisyon Prensipleri 
 

Uygulamalı denemelerle modüler kompozisyonun yapısal özellikleri ve kurgu 

yöntemleri, ilkeleri analiz edilir. Modüler kompozisyon uygulamalarıyla modülün kurgusal 

ve teknik özellikleri öğrenilir. 
 

Uygulamada iki temel yöntem kullanılır. Birincisi, “tümden detaya varım’’, ikincisi , 

”detaydan bütüne varım’’. BaĢka deyiĢle uygulamalarda basitten karmaĢığa ve tersine 

yöntemler kullanılmaktadır. 
 

Modüler kompozisyon; oran/orantı, simetrik/asimetrik, denge, ritim, statik/dinamik 

ilke veya prensipler üzerine kurulur. Modüler kompozisyon yapısal açıdan, basit ve 

karmaĢık, düzgün ve yamuk türlerine de ayrılmaktadır.  
 

Modüler kompozisyon düzenlemelerinin boyutsal geliĢmesi, hacim ve stilistik 

unsurları esas alınarak 2D ve 3D kompozisyon belirlenmeleri yapılır. 2D modüler 

kompozisyon, iki boyutlu tek plan üzerine geliĢen, çizgi, renk ve doku düzenlemesidir. 3D 

modüler kompozisyon ise üç boyutlu çok planlı, kabartma ve hacimsel biçimlendirmedir. 
 

Modüler kompozisyon, strüktürel yapıya sahip olan düzenlemedir. Strüktürel yapı, 

modülleri belirli düzen içinde kurgulayıcı geometrik ağ sistemi yardımıyla oluĢturulur. Bu 

modüler ağ, modülle paralel tasarlanır. Modüler ağ düzgün veya yamuk geometriye sahip 

olabilir. Düzgün modüler kompozisyon eĢit boyda, kare, dikdörtgen gibi düzgün geometrik 

modüllerden veya ağ ve kafesten oluĢan sistemdir. Düzgün olmayan(yamuk) modüler 

kompozisyon, yamuk geometriye sahip modüllerden ve ağdan oluĢan düzenlemedir (ġekil 

1.2.a ). 

 

ġekil 1.2.a:Düzgün ve yamuk modüler kompozisyon  

Modüler kompozisyon modüler ağ ve eleman bütünüdür. Modüler eleman, 

kompozisyonu oluĢturan strüktürel birim veya modüldür. Bu uygulamada elemanlar kare ve 

küptür. Modüler ağ, modüler elemanların Ģekline uyan ve kompozisyonun düzenini sağlayan 

geometrik sistemdir ( ġekil 1.2.b.). 
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ġekil:1.2.b. Modüler ağ ve eleman 

Modüler kompozisyon, modüllerin sayısına, Ģekline ve sistem içinde iliĢkilerine göre 

basit ve karmaĢık olabilir (ġekil 1.2.c.). 

 

ġekil 1.2.c:Basit ve karmaĢık modüler kompozisyon 

1.2.1. Merkezi Kompozisyon 
 

Merkezi kompozisyon, bir merkeze bağlı, daire içinde modül rotasyonu ile oluĢan 

kompozisyona denir. Merkezi kompozisyon çoklu simetri ile oluĢan kompozisyondur ( ġekil 

1.2.1.). 

 

ġekil 1.2.1: Merkezi (rozet ) modüler kompozisyon 



 

 10 

1.2.2. Açık Kompozisyon 
 

Açık kompozisyon, iki boyutlu plan, duvar üzerinde enine ve boyuna geliĢen modüler 

kompozisyondur. Bu kompozisyon, modülün ve modüllerin sistem içinde her yönde 

tekrarlanmasıyla oluĢmaktadır (ġekil 1.2.2.). Bu kompozisyon yapısı bakımından düzgün-

yamuk, basit-karmaĢık olabilir. Boy ve boyut açısından 2,3 boyutlu veya monumental – 

minimal olabilir. 

 

ġekil 1.2.2: Açık modüler kompozisyon 

1.2.3. Friz Kompozisyon 
 

Friz kompozisyon, iki yönde geliĢen modüler kompozisyondur. Modüler 

kompozisyonda çerçeve, Ģerit rolü üstlenmektedir ve kenar süsleme elemanıdır (ġekil 1.2.3). 

 

 

ġekil 1.2.3: Friz modüler kompozisyon 

1.3. Modüler Kompozisyon Yapım Resmi Çizimi 
 

Modüler kompozisyonun yapım resminin çizimi modülün ve ağının tasarlamasıyla 

baĢlar. Bu tasarım aĢamasında amaca uygun konu araĢtırmalar, form araĢtırmaları ve 

neticede belirlenmesidir. Bu modül ve kompozisyonundan çalıĢma ebatlarına göre yapım 

resmi yapılır. 
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1.3.1. Modüler Kompozisyonun Geometrik Analizi 
 

Uygulamada modül ve modüler kompozisyon ele alınır. Modülün geometrik analizi, 

simetrisi ve asimetrisi, versiyon diziliĢi, statiği (durgunluk) ve hareketi incelenir ( ġekil 

1.3.1). 3D plastik nitelikli bu uygulama çağdaĢ sanat açısından farklı plastik ve stilistik 

problemler sunmaktadır.  

 

ġekil 1.3.1: Modülün geometrik analizi 

1.3.2. Modüler Kompozisyonun Kontürel ġekil Analizi 

 
Kontürel Ģekil ve çizgi modüler kompozisyon içinde yapı elemanları arasında sınırları, 

Ģekillerini ve detay özelliklerini belirleyen unsurdur ( ġekil 1.3.2.). 

 

ġekil 1.3.2: Modül ve kompozisyonun çizgisel analizi 

1.3.3. Modüler Kompozisyonun Plastikiyet Analizi 
 

Plastikiyet, modüler formun stilistik yorumuna bağlı Ģekilsel ve biçimsel 

karakteristiğidir. Sanatsal formun okunuĢu veya üstün teknik beceri ile gerçekleĢmesidir. O 

tasarımın etkin biçimde malzemeye uygulanmasıdır. 
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Stilizasyon, natürel formun özelliklerini kullanarak, sanatsal form tasarlama 

yöntemidir. Bu yöntemde doğal objelerin etütleri üzerine öz form, doku ve renk gibi 

özelikleri  iĢleyerek orijinal, estetik nitelikli, stilistik modül geliĢtirilir. GeliĢtirilen modülden 

de kompozisyon geliĢtirilir. Kabarıklığın yüksekliğin, planların açıları, girintileri ve 

çıkıntılarına göre modülün plastik Ģekli belirlenmektedir (ġekil 1.3.3.). 

 

ġekil 1.3.3: Modüler kompozisyonun çizgisel (kontürel) ve plastik analizi 

1.3.4. Yapım Resmi ġablonu Çizimi 
 

Yapım resminden uygulama formatına göre Ģablon çıkartılır. Bu Ģablon çalıĢmanın 

modelaj aĢamasında kullanılma amacı taĢır. Tasarlanan modülün uygulama ölçüleri belirlenir 

ve çizgisel modül deseni büyütülerek çizilir. Desen naylon veya ince resim kağıdına çizilir. 

Bu Ģekilde yapılan hazırlıktan sonra modülün modelajına geçilir (ġekil 1.3.3.). 

   

ġekil 1.3.3: Yapım resme göre Ģablon çizimi 
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UYGULAMA FAALĠYET 

  
Modül ve Kompozisyon Tasarımı 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda modül ve kompozisyon tasarımı yapmıĢ 

olacaksınız (Resim 1.1.). 

 

Resim 1.1: Yapım resmi taslak kâğıdı 

UYGULAMA FAALĠYET 
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Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Resim ve teknik resim gereçleri 

 Resim masası 

 Cetvel, pergel 

 Eskiz ve bristol kâğıtları 

 IĢıklı masa  

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

Uygulamayı aĢağıdaki iĢlemlerin sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Modül araĢtırması yapın (Resim 1.2.). 

 

 Sanat kitaplarından modül ve kompozisyon kavramlarını araĢtırmanızda fayda 

olacaktır. 

 ÇeĢitli örnekleri fotokopi Ģeklinde çalıĢma öncesi analizlerde kullanmak üzere 

derse getirebilirsiniz. 

 

Resim 1.2.: Modül araĢtırması 

Kare içinde modülün geometrik analizini yapın (Resim 1.3.). 

 

 Karenin dıĢında olan bir Ģekil de kullanabilirsiniz. 

 Kareli kâğıtların modül araĢtırmalarda kullanımı çok pratiktir. 
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Resim 1.3.: Modülün geometrik analizi 

Modül çeĢidini belirleyin ve teknik resim gereçleriyle çizin (Resim 1.4.). 

 

 Düzgün çizim elde etmek için yaptığınız araĢtırmaları teknik resim 

yöntemleriyle çizin.  

 

Resim 1.4: Modülü teknik resim gereçleriyle çizimi 

Modülün üç boyutlu gölgelendirmesini yapın (Resim 1.5.). 

 

 Temel tonlamadan sonra plastik detaylamaya geçin. 

 Form kontrastları, dokusal yapı gibi unsurları vurgulayarak üçboyutlu form 

kurun.  
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Resim 1.5 : Modülün üç boyutlu gölgelendirmesini yapın 

Modüler kompozisyon araĢtırmaları yapın (Resim 1.6.). 

 

 Modüler ağ içine modül döĢenir ve kompozisyon çizgisel olarak çizilir.  

 Modüllerin kompozisyon içinde bağlantı, simetri ve rotasyon Ģekillerini çizerek 

bir modülle ne kadar çok varyant elde edebileceğinizi görebilirsiniz.  

 

Resim 1.6: Modüler kompozisyon araĢtırmaları  

Modüler kompozisyonu teknik resim gereçleriyle çizin (Resim 1.7.). 

 

 Modülle yapabileceğiniz modüler kompozisyon çeĢitlerinden seçerek taslak 

kağıdınıza teknik resim yöntemleriyle çizin. 

 Çizgilerin düzgün olmasına özen gösterin. 
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Resim 1.7: Modüler kompozisyonun teknik resim gereçleriyle çizimi 

 

Modüler kompozisyonun üç boyutlu gölgelendirmesini yapın (Resim 1.8.). 

 

 Stilistik ve teknik özelliklere açık koyu tonlarla modüler kompozisyonun dört 

modülünün tonlamasını yapın. Bu Ģekilde modülün alçak, yüksek değerleri 

belirlenir.  

 

Resim 1.8: Modüler kompozisyonun üç boyutlu gölgelendirilmesi 

Taslak kağıdınızı düzenleyin ve konu baĢlığını yazarak tamamlayın (Resim 1.9.). 

 

 Bu düzenlemede çeĢitli fon kâğıtları ve resim gereçleri kullanabilirsiniz.  
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Resim 1.9: Taslak kağıdı örneği 

Uygulama ölçeğini belirleyin ve Ģablon desenini çizin (Resim 1.10.). 

 

 ġablon desenini ince kâğıt veya naylona uygulama ölçülerinde çizin.  



 

 19 

 

  
Resim 1.10.: ÇalıĢma formatına göre Ģablon  

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 
 

 

1. (   ) Estetik değerde tasarım yapan profesyoneller yaptıkları tasarımın niteliğine göre 

mimar, ressam, endüstri tasarımcısı (designer) gibi unvanları alırlar. 

2. (   ) Tasarımlar fonksiyonel ve özgün çeĢitlerine ayrılır. 

3. (   ) Tasarım sadece mimari alanında yapılır. 

4. (   ) Fikir, proje ve model tasarımın aĢamalarındandır. 

5. (   ) Modül, özgün resimde kullanılan bir terimdir. 

6. (   ) Modüler kompozisyon, modüllerden oluĢan bir düzenlemedir. 

7. (   ) Plastikiyet, stilistik yoruma bağlı modüler formun kontürel, Ģekilsel ve dokusal 

karakteristiği değildir.. 

8. (   ) Bristol kâğıdın üzerine kurĢun kalemlerle serbest desenler yapılır. 

9. (   ) Modülün geometrik analizi, simetrisi ve asimetrisi, versiyon diziliĢi, statiği 

(durgunlık) ve hareketi inceler. 

10. (   ) Bu uygulamaya araĢtırma eskizleri yapılmadan baĢlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili 

öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınız doğru ise değerlendirme kriterlerine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Modül konusunda araĢtırmacı oldunuz mu?   

2. Modül tasarlama iĢlem sırasına uydunuz mu?   

3. Modüler kompozisyon uygulamasında yaratıcı oldunuz mu?   

4. Kaliteli çizgisel çizimler yaptınız mı?   

5. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

6. Plastik analizleri kaliteli olarak yaptınız mı?   

7. Kaliteli modül taslağı elde ettiniz mi?   

8. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mu?   

9. Öğrenme sorularının hepsini doğru cevapladınız mı?   

10. Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme ölçütlerinde iĢaretlediğiniz “Evet” ler kazandığınız becerileri ortaya 

koyuyor.”Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınız hepsi doğru ise bir 

sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı tasarım atölyesi ortamı 

sağlandığında kilden plaka yaparak kartonpiyer modül kompozisyonu modelini doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından modüler kompozisyon 

kavramları araĢtırabilirsiniz. 

 Modüler kompozisyon ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. MODÜL MODELAJ YÖNTEMLERĠ 
 

2.1. Modelaj Gereçleri Kullanma 
 

Kilin (Ģekillendirme hamuru, çamuru) heykel çalıĢmalarında iĢlenilir kıvamda olması 

yeterlidir. Elle veya modelaj kalemleriyle kolay Ģekillendirilebilir olma özellikleri aranır. 

 

Modelaj kalemlerinin yuvarlak, köĢeli, sivri ve metal telli olan çeĢitleri kullanılır. 

Modelaj kalemleri modelcilikte temel Ģekillendirme gereci olmaktadır. Bu uygulamada 

modelaj kalemleri kilden objeleri çıkarmak, düzeltme yapmak için kullanılır. 

 

Masalar, kilin homojenliğini vermek ve çeĢitli iĢlemler için üst yüzeyleri pürüzsüz ve 

düzgün olma özellikleri taĢır. Mermer yüzeyli masanın üzerinde kil yoğurma ve homojen 

hale getirme iĢleri yapılır. Alçı yüzeyli masa ise kilin fazla neminin alınmasında kullanılır. 

Bunların yanı sıra standart masalar da kullanılır. 

 

2.2. Modelaj Yöntemleri 
 

Modelaj, 3D form yapımında plastik malzemelerle yapılan Ģekillendirmedir. Modül de 

3D form olduğuna göre modülün yapımında teknik yöntemler kullanılmaktadır. Modelaj, 

çalıĢma formatında yapılan kütleden yapılır. Bu amaçla kütlenin üzerine Ģablonla yapılan 

desen aktarımından sonra kütleden oymaya geçilir. Temel planlara göre kütle kesilir ve 

biçim çıkartılır. Bu yapıldıktan sonra ara yüzey ve düzeyler kesilir. Bu aĢamadan sonra 

tekniğe uygun detay Ģekillendirmeye geçilir. 

 

2.2.1. ġasi Yapma 
 

Kilin homojen bir Ģekilde yoğrulmasından sonra düzgün bir plaka açmak için masa 

üzerinde çıtalardan modülün Ģekline ve ölçülerine göre Ģasi yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2.2. Kil ile Plaka Yapma 
 

Kil kütlesi çıtalardan yapılan Ģasi içine doldurulur. Merdane kullanarak ve Ģasinin 

yardımıyla eĢit kalınlıkta kilden plaka açılır. Fazla kil alınır eksikler ilave edilerek 

tamamlanır. Sistire veya ıspatula yardımıyla çıtaların seviyesine göre düzlenir. 

 

2.2.3. Plakanın Üzerine ġablon Çizimi 
 

Modül deseninden hazırlanan Ģablon kil plaka üzerine düzgünce yerleĢtirilir. ġablon 

kâğıdını ve kil plakayı yıpratmayacak Ģekilde bir modelaj kalemiyle Ģablondan plaka üzerine 

desen çıkartılır.  

 

2.2.4. Modül Özelliklerine Göre ġekillendirme 
 

Modül modelajında prensip olarak kütleden form çıkarma yöntemi kullanılır. Bu 

amaçla ilk önce plaka üzerine aktarılan desene göre kabartı seviyeleri indirilir. Devamında 

dik ve yatay kesiĢlerle detay planları çıkarılır. Modül detaylarının girinti ve çıkıntılarının 

Ģekilde olduğu gibi meyilli veya yuvarlatılmıĢ olmasına özen gösterilir.  

 

ġekil 2.1: Modül detay girinti ve çıkıntılarının Ģekil örnekleri 

2.2.5. Detay ve Doku Modelaj 
 

Ana ve detay planlarından sonra plastik ve stilistik özelliklerine göre yüzeysel 

Ģekillendirme yapılır. Formun karakterine bağlı detayları plastik bütünlük içinde detay 

incelikleri analiz edilerek belirlenir. Son iĢlem olarak da varsa doku veya ideal bir biçimde 

düzeyler köĢeler düzlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Modül Modelajı  

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda  üç boyutlu kartonpiyer modül modeli yapmıĢ 

olacaksınız (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Modül modelajı 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Modelaj kalemleri 

 Kil  

 Masa 

 Tahta altlık 

 ġablon  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapın (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Modelaj araç ve gereçleri 

Kili kıvama getirin ( Resim 2.3.). 

 

 Sulu kili, kıvama getirmek için alçı masasında suyunu emdirin, sert kili 

sulandırarak mermer masasında homojen hale getirin.  

 

Resim 2.3: Kili kıvama getirmek 
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Kilden plaka hazırlayın (Resim 2.4.). 

 

 Plakanın eĢit kalınlıkta olması için çıtalardan yapılan Ģasi kullanabilirsiniz.  

 

Resim 2.4: Kilden plaka hazırlamak 

ġablonu plakaya çizin (Resim 2.5.) 

 

 ġablonu plakaya aktarırken sivri ve delebilecek uçlar kullanmayın. ġablonun 

delinmemesine dikkat edin.  

 

Resim 2.5: ġablonu plakaya çizmek 
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Kabartma temel Ģekillendirmesini yapın (Resim 2.6.). 

 

 Kabartmanın 2cm’den yüksek olmamasına ve kenar diklerinin meyilli (dıĢa 

açık) olmasına dikkat edin. 

 

Resim 2.6: Kabartmanın temel Ģekillendirmesi 

Detay modelajı yapın (Resim 2.7.). 

 

 Ispatula ve sistre ile yüzey ve düzlemleri pürüzsüz Ģekle getirin.  

 

Resim 2.7: Detay modelajı yapmak 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 
 

 

1. (   ) ġasi, kilden plakanın düzgün Ģekilde yapılması için kullanılır. 

2. (   ) ġablon küçük ölçekli resimdir. 

3. (   ) Modül detay kenarları 90 derece dik olmalıdır. 

4. (   ) Mermer masa, suyun emilmesi için kullanılır. 

5. (   ) Modülün yüzey ve düzlemleri pürüzsüz Ģekle getirmek için ıspatula kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili 

öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınız hepsi doğru ise kontrol listesine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Kil hazırlama iĢlem sırasına uydunuz mu?   

2. ġablon desenini plakaya dikkatli aktardınız mı?   

3. Kabartma özelliklerine uydunuz mu?   

4. Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?   

5. Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti ”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında modül modelinden alçı kalıp alma iĢini doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından modüler kompozisyon 

kavramlarını araĢtırabilirsiniz. 

 Modüler kompozisyon ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

3. MODELDEN KALIP  
 

3.1. Kalıp Alma 
 

Kalıp, bir modelin kalıplama yöntemiyle elde edilen negatif Ģeklidir. Kalıp almak için 

çeĢitli malzemeler kullanılır. Alçı ve polyester en sık kullanılanlardandır. Bir, iki ve çok 

parçalı kalıpların yanı sıra teksir kalıplar da kullanılır. Teksir kalıplar seri ve çok üretim 

yapmak için yapılır. ġekil ve formların yapılması hangi kalıp çeĢidinden yapılacağı bilinmesi 

gerekir. Kalıpçılık tecrübeyle kazanılan bir meslektir. Formların çok iyi analiz edilmesi, 

kalıplama iĢinin de kaliteli olması demektir. 
 

3.1.1. Kullanılan Teknik Gereçler 
 

Kalıp almada klasik teknik olarak alçı kullanılmaktadır. Alçı harç hazırlamak için 

çalıĢmanın büyüklüğüne göre değiĢik boyda esnek plastik kaplar kullanılmaktadır. Bunların 

yanında ıspatula, ahĢap çıta, fırça gibi gereçler kullanılır ( Resim 3.1.1). 

 

Resim 3.1: Alçı ve kullanılan gereçler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 



 

 31 

3.1.2. Modeli Döküme Hazırlama 
 

Modelaj iĢlemlerini bitirdikten sonra modül modeli döküm için hazırlanır. AhĢap 

çıtalardan kalıp seti hazırlanır. Modülün yüzeyine fırça yardımıyla ayrıĢtırıcı malzeme 

sürülür. AyrıĢtırıcı malzeme olarak makine yağı veya arap sabunu kullanılır. 

 

3.1.3. Alçı Harç Yapma 
 

Ġlk önce kalıbın tek defada dökümü için yeterli büyüklükte plastik kap alınır. Ġçine 

yarısına kadar su dökülür. Sol elle toz alçı alınır ve suya serpiĢtirilir. Aynı zamanda sağ elle 

homojen hale getirmek için karıĢtırılır. Bu alçı harcın döküm kıvamına uygun hale gelinceye 

kadar devam edilir. AkıĢkan kıvam elde edildikten sonra fazla beklemeden uygulanacak yere 

dökülür. 

 

3.1.4. Alçıyı Sıvama 
 

Homojen biçimde hazırlanmıĢ alçı modelin üzerine eĢit kalınlıklarda sıvanır. 

ÇalıĢmanın ölçülerine göre öğretmenin yardımıyla belirlenecek 3–5 cm arası kalınlık oluĢana 

kadar alçı uygulanır. Masanın altına çekiçle hafifçe vurularak hava kabarcıkların yüzeye 

çıkması sağlanır. Çevre düzeltmesi yapılır ve alçının donması için bekletilir. 

 

3.2. Kalıpları Sökme 
 

Kalıpları sökme kilden olan modelin kalıplaması yapılıp soğumasını bekledikten sonra 

yapılan iĢlemlerdir. 

 

3.2.1. Kalıp Setlerini Sökme 
 

Kalıbın donup soğumasından sonra kalıp setleri sökülür. Sökme iĢleminde ıspatula ve 

çekiç kullanırken kalıbın zedelenmemesine dikkat edilir. 

 

3.2.2. Kalıbı Temizleme 
 

Kalıbın içinde bulunan killer ıspatula ve modelaj kalemleriyle dikkatli Ģekilde alınır. 

Alçı kalıp çapaklardan ve kalıntılardan ıspatula yardımıyla zedelenmeden temizlenir. Alçı 

kalıp fırça ve su ile yıkanır. Suyun süzülmesi için lavabo içine dik olarak bırakılır. 

 

Alçı kalıbın karakterini kaybetmeden sistire gibi aletlerle içten ve dıĢtan rötuĢlanır 

(düzeltme yapılır).  

 

Alçı kalıbın su emme özelliği (higroskopik) olduğu için taylak, epoksi boya türleriyle 

izole edilir. Bu iĢlemleri yaparken fırça boyama yöntemi kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Modelden Kalıp Alma 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda kartonpiyer modül modelinden alçı kalıp 

yapmıĢ olacaksınız (Resim 3.1.). 

 

Resim 3.1: Modelden alçı kalıp ve model örneği 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 
 

 Alçı ve gereçleri 

 Ġzolasyon malzemesi 

 Set malzemesi 

 Fırça 

 Ispatula 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapın. 

 

Modeli izole edin 

 

 Fırça ile izolasyon uygulamasında izolasyon malzemesinin fazla olmamasına ve 

köpürmemesine dikkat edin. 

 AhĢap Ģasi izolasyonunu unutmayın. 

 

Set yapın (Resim 3.2.). 

 

 Modül ve Ģasinin kenarına ahĢap veya fayans plakalarıyla set ( havuz) yapın.  

 Setin ayrılmaması için alçı, çivi veya lastiklerle bağlayın. 

 

Resim 3.2: Kil modeline set yapma 

Kalıp kalınlığını belirleyin. 

 

 Kalıp kalınlığını setin üzerine iĢaretleyin. 
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Alçı harç yapın (Resim 3.3.). 

 

 Modülün döküme hazırlama, izolasyon ve setin yapım etaplarından sonra harç 

hazırlayın. 

 Homojen ve kaliteli alçı harç hazırlayın.  

 

Resim 3.3 : Alçı harç yapmak 

Alçı harcı modelin üzerine dökün (Resim 3.4.). 

 

 ĠĢaretlediğiniz kalınlığa kadar alçı dökün.  

 Yüzeyde hava kabarcıkları kalmaması için masanın altına vurun. 

 

Resim 3.4: Alçı harcı modelin üzerine dökmek 
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Kalıbı kil modelinden ayırın (Resim 3.5.). 

 

 Kalıbın kaliteli olması için alçının donma ve soğumasından sonra kalıbı sökün. 

 Kili kalıptan ayırırken alçı kalıbın zedelenmemesine özen gösterin. 

 

Resim 3.5: Kalıbı kil modelinden ayırma 

Kalıbı yıkayın (Resim 3.6.). 

 

 Kalıbın yüzeyini zedelemeden fırçayla yıkama yapın. 

 

Resim 3.6: Alçı kalıbı yıkamak 
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Kalıbın çapaklarını temizleyin (Resim 3.7.). 

 

 Döküm esnasında oluĢan çapakları temizleyin ve yüzeyi düzleyin. 

 

Resim 3.7: Alçı kalıp çapaklarını temizlemek 

Kalıba Ģellak sürün. 

 

 Kalıbın döküm yüzeyini fırça yöntemiyle Ģellak ile geçin. 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 
 

 

1. (   ) Modülü çoğaltmak amacıyla kalıp alınır. 

2. (   ) Modelin etrafına kalıp seti oluĢturulur.  

3. (   ) Alçı karıĢımı hazırlanmasında kaba ilk önce alçı dökülür. 

4. (   ) Alçı karıĢım ısınıncaya kadar karıĢtırılır. 

5. (   ) Alçı karıĢımı dökmeden önce model izole edilir. 

6. (   ) Kalıp ısınıp soğuduktan sonra hazır olduğu anlaĢılır. 

7. (   ) Kil kalıptan metal kalemlerle ayrılır. 

8. (   ) Kalıbın yıkanmasında fırça kullanılır. 

9. (   ) Alçı kalıplar kuruduktan sonra Ģellak ile geçilir.  

10. (    ) Döküm öncesi kalıp yağlı maddelerle izole edilmez. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili 

öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınız hepsi doğru ise kontrol listesine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Kartonpiyer kalıp örneklerini incelediniz mi?   

2. Kalıp alma hazırlığı yaptınız mı?   

3. Alçı harç hazırladınız mı?   

4. Kalıp döküm setini hazırladınız mı?   

5. Kalıbı kabarcık oluĢmayacak Ģekilde döktünüz mü?   

6. Kalıptan kili temizlediniz mi?   

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?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti ”ne geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında modül kalıplarından seri alçı döküm doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından modüler kompozisyon 

kavramlarını araĢtırabilirsiniz. 

 Modüler kompozisyon ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

4. KALIPTAN SERĠ DÖKÜM 
 

4.1. Kalıpları Döküme Hazırlama 
 

Teksir alçı kalıp önce temizlenir. Toz vb. kalıntılardan temizlenen kalıplar vaksa ve 

yağ temelli maddelerle izole edilir. AhĢap çıta ve amaca uygun malzemelerle döküm havuzu 

( set ) hazırlanır. Kalıbın hazırlanmasından sonra alçı döküm malzemeleri de hazırlanır. 

Döküm masası üzerine plastik kap, su ve alçı dizilir. Bunların yanına kendir iplerinden ince 

tabakalar hazırlanır. 

 

4.2. Alçı Harç Hazırlama 
 

Kalıp hazırlıkları tamamlandıktan sonra alçı döküm harcının hazırlığına geçilir. 

Dökülecek parçaya yetecek miktarda bir plastik kap içine su dökülür. Bu suya alçı tozu 

serpiĢtirilerek ilave edilir. Teknik açıdan yeterli miktar serpiĢtirildikten sonra karıĢım 

homojen hale getirilinceye kadar karıĢtırmaya devam edilir.  

 

4.3. Kalıbın Ġçine Döküm 
 

Hazırlanan akıĢkan kıvamda alçı harç kalıbın içine ilk kat ( 0,5- 1 cm ) olarak dökülür. 

Biraz çektikten sonra üzerine kendir ipleri döĢenir. Son kat olarak alçı harçla sıvanır. Elde 

edilen 1 – 1,5 cm kalınlıkta alçı model donmaya bırakılır. 

 

4.4. Kalıptan Modeli Ayırma 
 

Modelin alçısı donduktan sonra model ve döküm ayırım çizgisini bulmak için ıspatula 

ile temizlenir. Ayırım çizgisi üzerine belirli noktalardan ıspatula ve çekiçle vurularak 

çatlaması sağlanır. Kalıptan model ayrılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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4.5. Seri Modül Dökümleri Yapma 
 

Bir üst maddelerde anlatılan döküm sırasının tekrarıyla gerekli miktar ( 4 adet ) modül 

dökülür. Resimde gösterilen döküm aĢamaları dikkatli Ģekilde uygulanır (Resim 4.5.). 

 

Resim 4.5: Kartonpiyer modül modeline Ģasi yapma, kalıp alma ve kalıptan seri döküm 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kalıptan Seri Döküm 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda modül kalıbından seri alçı döküm yapmıĢ 

olacaksınız ( Resim 4.1. ). 

 

Resim 4.1: Kartonpiyer modülerin seri dökümleri ile düzenlemek 

Kullanılacak araç ve gereçler: 
 

 Alçı ve gereçleri 

 Ġzolasyon malzemesi ve fırça 

 Set malzemesi  

 Ispatula, zımpara 

 Plastik boya 

 Tutkal yapıĢtırıcı 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 42 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Kalıpları temizleyin. 

 

 Kaliteli döküm yapmak için temizliği kesinlikle yapın. 

 

Kalıpların izolasyonunu yapın (Resim 4.2. ). 

 

 Kalıplardan sorunsuz döküm almak için kesinlikle yağlı maddelerle izole edin. 

 

Resim 4.2: Kalıbın izolasyonunu yapmak 

Döküm seti yapın ( Resim 4.3. ). 

 

 Döküm setinde kullanılan çıta ve plakalar temiz ve düzgün olmalıdır. 



 

 43 

 

Resim 4.3: Döküm seti yapmak 

Alçı harcı yapın ( Resim 4.4. ). 

 

 Alçı harç yapımında teknik önerilere uyun.  

 

Resim 4.4: Alçı harç yapmak 

Alçı ile modeli dökün ( Resim 4.5 ). 

 

 Alçının akıĢkan kıvamda olmasına dikkat edin.  

 Alçının eĢit kalınlıkta olmasını sağlayın.  

 Hava kabarcıklarını gidermek için masanın altına çekiçle vurun. 

 Birinci alçı katmanını ince dökün. 
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Resim 4.5: Alçı ile modeli dökmek 

Kendir iplerini hazırlayın. 

 

 Ġplerinin aynı kalınlıkta ve ince olmasına dikkat edin. 

 

Alçıyı sıvayın ( Resim 4.6 ). 

 

 Kendir iplerini alçıya batırın ve birinci katın üzerine döĢeyin.  

 Modül dökümüne teknik kalınlığını elde edinceye kadar kat kat alçı sıvamayı 

unutmayın. 

 Kartonpiyer modülünün, duvara monte edileceğinden kenarlarını daha kalın 

yaparak düzleyin. 
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Resim 4.6: Alçıyı sıvamak 

Alçı modeli kalıptan ayırın ( Resim 4.7.). 

 

 Kalıp soğuduktan sonra sökme iĢlemine baĢlayabilirsiniz. 

 Bu iĢlemin uygulama özellikleri konusunda öğretmeninize danıĢın.  

 

Resim 4.7: Alçı modeli kalıptan ayırmak 
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Kalıbı temizleyin. 

 

 Döküm kalıntılarından ve izolasyon malzemesinden kalıbı arındırın. 

 

Seri döküm yapın ( Resim 4.8. ). 

 

 ÇalıĢmada teknik devamlılık gösterin. 

 4 model elde edene kadar yukarıdaki iĢlemleri tekrar edin. 

 Model döküm kalınlıklarını eĢit olarak uygulayın. 

 Ġnce ve kaliteli döküm uygulayın.  

 

Resim 4.8: Seri döküm yapmak 

Elde edilen alçı modülleri rötuĢlayın. 

 

 Dökümde oluĢan çapakları temizleyin. 

 

Düzenleme yapın (Resim 4.9.) 

 

 Modül dökümlerini yaptığınız kompozisyon taslağına göre düzenleyin.  
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Resim 4.9.: Kompozisyon taslağına göre modül dökümlerini düzenlenmek 

Bu düzene göre modülleri duvara monte edin. (Resim 4.10.a,b.) 

 

 AĢağıdaki iĢlemleri uygulayın. 

 Montaj yerini belirleyin ve ölçüleri çizin. 

 Çizilen montaj yerini tırtıklayın. 

 Modülleri ve montaj yerini ıslatın. 

 Alçı harç hazırlayın ve modüllerin arkasına sıvayarak duvara monte edin.  

 Modül aralarını alçı ile sıvayın. 

 RötüĢ ve düzeltmeleri yapın.  
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Resim 4.10.a: Modüllerin duvara montajı 

 

Resim 4.10.b: Kartonpiyer modüllerini duvara düzenlemek 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise ‘D’ yanlıĢ ise ‘Y’ yazınız. 
 

1. (   ) Döküm öncesi kalıplar temizlenir. 

2. (   ) Modül, döküm seti yapmadan dökülür. 

3. (   ) Alçı karıĢımı karıĢtırmadan hazırlanır. 

4. (   ) Alçı, kalıba izolasyon yapmadan dökülür. 

5. (   ) Model dökümünde kendir kullanılmaz. 

6. (   ) Modülün sağlam olması için kalın bir döküm yapılır. 

7. (   ) Dökülen alçı ısındıktan sonra kalıptan ayrılmaz. 

8. (   ) Dökülen modüle rötuĢ yapılır. 

9. (   ) Teksir kalıptan tek bir modül dökülür. 

10. (   ) Alçı kalıbın kalınlığı önemlidir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili 

öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınız hepsi doğru ise kontrol listesine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Modül kalıbını seri döküme hazırladınız mı?   

2. Alçı harcı doğru hazırladınız mı?   

3. Alçı ile model dökümü uygulamasını yaptınız mı?   

4. Dört adet modül modeli seri dökümü uyguladınız mı?   

5. Kartonpiyer modüler kompozisyonun duvara montaj 

hazırlığını yaptınız mı? 
  

6. Modüler kompozisyon düzenleme ve montajını yaptınız 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?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül ve Kompozisyon Tasarımı 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yapıp öğretmeninize 

değerlendirmek üzere sunun ( Resim 4.11.). 

 

Resim 4.11: Modül ve kompozisyonu taslağı  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Modül ve kompozisyon tasarımı yapım resmini temrin defterinizdeki iĢlem 

yaprağına çizin ( Resim 4.11.). 

 

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

deftere yapıĢtırın. 

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazın. 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazın. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazın. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Modül Modeli Uygulaması 
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Resim 4.12: Modül örnekleri 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazın ( Resim 2.). 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazın 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazın. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Modelden Kalıp Uygulaması 

 

Resim 4.13: Modül kalıp örnekleri 
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ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazın. 

 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazın. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazın 

(Resim 4.13.). 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.  

 

Kalıptan Seri Döküm Uygulaması 
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Resim 4.14: Modül kompozisyon düzenleme örnekleri 

Kalıptan seri döküm aĢamalarından elde ettiğiniz düzenleme resmini temrin 

defterinizdeki iĢlem yaprağına yapıĢtırın ( Resim 4.14.). 

 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz 

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

 

ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazın. 

 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazın. 

 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazın. 

 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Yapılan modüler kompozisyon yapım resmi ve uygulamasını değerlendirmek için 

dizin. Öğretmeniniz sizden eleĢtiri ve özeleĢtiri yapmanızı isteyecektir. Değerlendirme 

kriterlerine göre arkadaĢlarınızın ve kendi çalıĢmanızın eleĢtirisini yapın.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

ÇalıĢmanızın uygunluğunu öğretmeninize kontrol ettiriniz. Uygulamayı 

tamamlamamıĢ iseniz takıldığınız Öğrenme Faaliyetlerini tekrar ediniz. ÇalıĢmanız uygun 

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 
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