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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat Ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Metal Heykel 

MODÜLÜN TANIMI 

Model yapım resmini okuyup, standartlarına göre mum 

model, döküm ve toparlama yapabilme öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Metal heykel yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç :Gerekli ortam sağlandığında model 

yapım resmini okuyup standartlarına göre mum model 

ve döküm işlerini  yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yapım resmini okuyup, mum model yapabileceksiniz. 

2. Mum modelinin dökümünü yapabileceksiniz. 

3. Metal dökümümün toparlamasını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı heykel ve döküm  atölyesi, modelaj 

gereçleri, şekillendirme kili, alçı ve gereçleri, sanat ile 

ilgili basılı ve görsel kaynaklar. 

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. 
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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 üç 

boyutlu 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 istediklerini 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 uygulamanın model yapım resmini okuyup mum 

model, döküm ve model toparlama uygulamalarını ele alacağız. Tasarlama gücünü 

geliştirerek tasarım uygulama alanına adım atmış olacaksınız. Modülü başarı ile 

tamamladığınızda tasarım uygulama temel şekillendirme olanaklarını öğrenmiş olup sanat 

alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında yapım resmini okuyup mum modeli doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından döküm, negatif ve 

pozitif kalıplamayı araştırabilirsiniz. 

 Mum ve kum dökümlerle ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz 

(Resim1). 

1. MUMDAN MODEL 

 

Resim 1.1.: Bronz heykel 

1.1. Balmumu ile Tunç Döküm Teknolojisi 
 

Tunç (bronz) döküm teknolojisi farklı döküm tekniklerini, malzemelerini, donanımını 

ve bunlarla ilgili bilgileri içermektedir(Resim 1.1.). Heykel sanatında ve tasarımda temel 

olarak balmumu, sanayi kumu ya da döndürme (santrifuj) tunç döküm teknikleri 

kullanılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. Balmumu Döküm Tekniği 

 

Resim 1.1.1.a :Mumdan model yapma 

Klasik heykel dökümde ilk önce alçı model hazırlanır. Bu modelden kalıp alınır ve 

ondan da çalışmanın ebatlarına göre içi boş ve döküme uygun kalınlıkta mum modeli 

hazırlanır (Resim 1.1.1.a).  Balmumu modeli, biçimine göre tek ve birkaç parçadan 

oluşabilir. Örneğin tek parçalı boş döküm için çelik telden iç kalıbı (maçayı) ve dış kalıbı 

tutacak askılıklar yapılır. Modele ilaveten mumdan döküm ve hava yollukları yapılır. Bu 

hazırlık işleri tamamlandıktan sonra temelinde seramik ve alçı karışımından oluşan kalıp 

dökülür (Resim 1.1.1.b).  

 

Resim:1.1.1.b: Mum döküm tekniği 

Bu şekilde hazırlanan kalıp kurutulur ve neticede 75-80 derecelerde balmumunu 

boşaltmak amacıyla ısıtılır. Bu işleme mum indirme denilir ve ısıyla ya da buharla yapılır. 

Balmumunun tamamen yok edilmesi kalıp pişirimi sırasında gerçekleşir. Kalıp pişirimi 600-

750 derece aralarında yapılır. Kalıp pişirildikten sonra metalin dökümüne geçilmektedir. 
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Döküm metalin eritilmesi ile başlar. Eritme (grafit) potalarında tunç eritilir ve kalıbı 

döküm pozisyonuna alındıktan sonra kalıba dökülür. Dökümden sonra kalıp soğutulmaya 

bırakılır. Soğuduktan kalıp kırılır ve temizlenir. Asıl şekilden yolluklar kesilir, eğelenir ve 

zımparalanarak rötuş edilir. Böyle temizlenen heykel oksitlenir ve neticede de verniklenir.  

 

1.1.2. Diğer Tunç Döküm Teknikleri 
 

Tunç eşyalar, aksesuar ve makine parçaları dökümünde kum ile döküm teknikleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntem temelinde sanayide seri döküm için kullanılır. Heykel sanatı da 

basit, konstruktif ve simetrisi olan tasarım eşyaları dökümlerinde de kullanılmaktadır. 

(Resim 1.1.2.a) 

 

 Resim 1.1.2.a :Mum ve kum döküm  

Kum tekniğinde döküm için tasarıma göre katı (ahşap) model hazırlanır (Resim 

1.1.2.b.). Bu modelin simetrik yarısı bir çelik kasa içinde yaş kum ile sıkıştırılır. İkinci bir 

kasa ilave edilerek modelin ikinci yarısı da yolluklarla birlikte kalıplanır. Model kalıpların 

içinden ayrılır. Kalıplar kurutulur ve neticede döküm gerçekleşir. 
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Resim 1.1.2.b: Kum ile döküm 
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1.2.Model Yapma Teknikleri 
 

1.2.1. Model Taslağı 
 

Model taslağı, eserin yapımında rehberlik edecek ön çalışma veya ön görüşünün 

çıkarılmasıdır (Resim 1.2.1.). 

 

Modelin tasarımı değişik kaynaklardan konu ve örnek incelemeleriyle başlar. Bunların 

neticesinde kroki ve eskizlerle form araştırmaları yapılır. Tasarımda araştırmaları neticesinde 

taslak veya yapım resmi ile uygulanacak olan eşya belirlenir. Bu taslakta form ve yapım 

tekniği, iskelet ve modelleme malzemesi, format gibi unsurlar belirlenir.  

 

Resim 1.2.1.: Modelin yapım resmi yada taslağı 

1.2.2. Modelin Modelajı 
 

Modelin modelajı, ara, plastik malzemelerle modelin hacimsel biçimini 

şekillendirmesidir. Heykelde ve tasarımda kil, mum ve plasterin gibi malzemelerden üç 

boyutlu modelleme yapılır. Modelleme çalışmanın ebatlarına göre kaide üzerinde, karkassız 

veya karkaslı  yapılır. Taslakta öngörülen prototip şekillendirme yapılarak kilden model 

hazırlanır (Resim 1.2.2). 

 

 Resim 1.2.2.: Yapım taslağından form modelajı 
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1.2.3. Döküm Modeli Hazırlama 

 

Resim 1.2.3.a:  Mumdan döküm modeli 

Döküm modeli hazırlama temelinde modelaj (Resim 1.2.3.a) ve tesviye (Resim 

1.2.3.b) yöntemleriyle gerçekleşir. Modelaj bittikten sonra kil modelden alçıdan patlama 

veya silikon kalıp alınır. Silikon veya alçı kalıptan alçı model dökülür. Alçı model rötuşlanır 

ve pürüzsüz hale getirilir. 

 

 Resim 1.2.3.b: Tesviye ile yapılan katı döküm modeli 
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Modelaj ile model yapma, kil model, kalıplama, alçı model (Resim 1.2.3.c) ve döküm 

kalıplama gibi aşamalardan oluşur. Bu teknik çalışmanın ebatlarına göre modelin yapımı 

farklılık gösterir. Küçük boy modeller tel iskeletli ve dolu düküm ile yapılır. Büyük boyda 

modellerde de iskelet ve kendirle desteklenmiş boş döküm yapılır.  

 

Silikon kalıplama günümüzde plastik özelliklerinden dolayı alçı kalıplamadan daha 

çok tercih edilir. Silikon kalıplamanın birkaç türü vardır. Silikon kauçuk eski bir tekniktir ve 

model kaplandıktan sonra ısıtılarak kalıp kıvamına getirilir. Kalıp silikon, katışığı karıştırılır 

ve 25 derece civarında donarak esnek bir kalıba dönüşür. 

 

Resim1.2.3.c : Alçı model dökümü 

Dişçilikte kullanılan silikon kaba ve ince türlerinden oluşur. Bu tür silikonlarında katkı 

maddeleri ilave edilerek karıştırılır ve kısa bir süre içinde teknik kıvama gelir. Kalıbı almak 

için modelin üzerine ilk kat çok hassas silikon karışımı sürülür. Bu katın üzerine de daha 

kaba silikon kat sürülerek kalıp şekillendirilir. Gerek duyulursa, alçıdan katı astar kalıp da 

yapılır. Bu şekilde hazırlanan kalıp kesme ile kil modelden ayrılır. Kalıp temizlendikten 

sonra birleştirilir ve içine alçı dökülür.  
 

Tesviye yöntemleriyle model yapma kumla döküm işlerinde kullanılır. Modelin 

yapımında kolay işlenir, alçı kütleler, stradafor ve ahşap gibi malzemeler kullanılır. Yontma, 

kesme, törpüleme ve zımparalama ile model yapılır.  

 

Heykel döküm işlerinde doğrudan mumdan şekillendirme ile model de yapılabilir. 

Çağdaş heykelde bu benimsenen bir yöntemdir. Sanatçı hayal gücünü ve teknik becerilerini 

kullanarak ilk önce plakalar yardımıyla içi boş temel bir şekil kurar ve onun üzerine 

şekillendirme yaparak mumdan model çıkartır. Bu modelden doğrudan döküm kalıbı yaparak 

dökümü gerçekleştirir. 
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1.3. Kalıplama Tekniği 
 

Kalıplama işi (mulâj tekniği), bir şeyin aslından alınan kalıplara alçı veya maden 

dökmek suretiyle o şeyin aslı gibi yapılan eserlerdir (Resim1.3.). Mulâj kalıplama işi, 

kopyalama ile çoğaltılan heykellere denir. 

 

Heykel sanatında klasik alçı, jelatin tekniklerinin yanı sıra çağdaş kauçuk, polyester ve 

silikon teknikleri kullanılmaktadır. Alçı ve polyester sert kalıp teknikleridir. Jelatin, kauçuk 

ve silikon kalıplar ise esnek kalıp tekniklerindendir. Kalıp işlerinde sökme kalıp ve bozma 

kalıp kullanılır. Heykelde kabartma ve oval modelden kalıp alma işleri yapılır. 

 

Oval modelden kalıp alma prensip olarak daha karmaşık işlemler bütünü içermektedir. 

İki tür kalıplamada da tek parça ve çok parçalı döküm kullanılır veya bir eşya tek parçada ya 

da parçalar şeklinde dökülerek sonradan birleştirilir. 

 

 Resim 1.3: Model kopyalama 

1.3.1. Modelden Kalıp Alma 
 

Alçı modelden balmumu modelini dökmek amacıyla alçıdan veya silikondan kalıp 

alınır. Teksir kalıp alınacaksa model kurutulur sonra da gomalak ve yağlı maddeyle izole 

edilir. İzolasyon işlerinden sonra teksir kalıp yapılır (Resim 1.3.1.). Bu kalıp da kuruduktan 

sonra gomalakla geçilir ve mumun yapışmaması için pudralanır. 

 

 Resim 1.3.1: Modelden kalıp alma 
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1.3.2. Silikon kalıba mum dökme 
 

Balmumu modeli yapımında teksir kalıbın (Resim1.3.2.) bir alternatifi olarak esnekliği 

ve kullanım kolaylığı kalıplamada yeni teknoloji ürünü olan silikon kullanılır.  

 

Resim 1.3.2: Mumdan modelin dökümü 

1.4. Balmumu Modeli Şekillendirme 
 

1.4.1. Kalıptan Mum Dökümleri Çıkarma  

 

Resim 1.4.1.: Mum model çıkarma 

Kalıp kurutulup gomalak ile izole edilir ve sonra da mumun yapışmasını önlemek için 

talk pudra ile geçilir. (Resim 1.4.1.) Balmumu modeli döküm ve plaka şekillendirme 

teknikleri ile yapılabilir. Küçük ve büyük boy çalışmalarda döküm farklılık gösterir. Küçük 

boy (25-30cm) çalışmalar tek parça dökülür ve malzeme kalınlığı 5 mm civarındadır. Büyük 

boy çalışmalar dökümhanenin kapasitesine, heykelin şekline göre tek ve parçalı döküm 

yapılır. Heykelin boyuna göre malzeme kalınlığı (0,5-2cm) arasında doğru orantıda 

değişmektedir. 

 

Tek, iki ve çok parçalı kalıpların içine mum şekillendirdikten sonra kenar kısımları 

temizlenir ve birleşmek için hazırlanır. 
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1.4.2. Parçaları birleştirme 
 

Bu aşamada iki veya çok parçalı mum model şeritlerle ve ısıtılarak birleştirilir. 

Modele mumdan hazırlanan yolluklar döküm tekniğine uygun biçimde montajı yapılır 

(Resim 1.4.2). Yollukların yapımında modelle birleşme kalınlıklar ve yeri önemlidir. 

Yollukların şeklinde de keskin şekillerden kaçınmak gerekir. 

 

 Resim 1.4.2:  Döküm parçalarını modele ekleme  

1.4.3. Rötuş Yapma 
 

Tasarımda ön görülen ve alçı modelden aktarılan mum modelin dokusu veya yüzey 

plastikiyeti rötuş ile pürüzsüz hale getirilir (Resim 1.4.3). Rötuş işleri için ispirto lamba ve 

metal aletler kullanılır. Aletler ispirto lambasında ısıtılır ve gereken bölgelerde düzeltmeler 

ve doku yapılır. 

 

 Resim 1.4.3.: Mum modeline rötuş yapma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda doğal ve yapay dokulardan negatif doku baskısı 

alıp, alçı ile pozitif  rölyefini yapmış olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 Balmumu veya suni döküm mumu 

 Mum  işleme kalemleri 

 Kurutma ve pişirme fırını 

 Alçı ve döküm araçları 

 Silikon ve kalıp araç gereçleri 

 Kil veya plasterin 

 Modelaj kalemleri 

 Ahşap kaide 

 Metal karkas  

 Kaynak ve tesviye araçları 

 

Resim 1: Mum model hazırlamada kullanılan araçlar 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına dizin. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.(Resim 1) 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Alçı modelden kalıp alınız. (Resim 2) 

 

 Uygulamada yeni teknoloji ürünü olan silikon teksir kalıbı tercih ediniz. 

 

 Resim 2: Modelden kalıp alma 

Mumu su banyosu tekniği ile eritiniz.(Resim 3) 

 

 Mumu eritilirken yanmaması için kesinlikle su banyosu yöntemini kullanınız 

 

Resim  3:Mum eritme 
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Kalıba mum malzemesini dökünüz.( Resim 4) 

 

 Kalıptan sıcak ve akışkan durumda mumun akmaması amacıyla kalıbı emniyetli 

biçimde kapatınız. 

 

 Resim 4: Mumun kalıba dökümü 

Teknik kalınlıkta duvarların donmasını bekleyiniz.(Resim 5) 

 

 Mumdan modelin yapımında döküm yöntemini kullanınız. 

 

Resim 5: Mum model yapma  



 

16 

Artan akışkan mumu boşaltınız. (Resim 6) 

 

 Artan mumu boşaltırken modelin duvar kalınlığına dikkat ediniz. 

 

 Resim 6: Artan akışkan mumu boşaltma 

Mum modeli kalıptan alınız. (Resim 7) 

 

 Modeli ya da parçalarını kalıptan bozulmadan dikkatli bir şekilde ayırınız. 

 

Resim7: Mum modeli kalıptan alma 
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Döküm ve hava yollukları yapınız. (Resim 8) 

 

 Döküme uygun şekilde ve boyutlarda olmalarını sağlayınız. 

 

 Resim 8: Döküm yolluğunu ve hava bacasının yapımı 

Yollukları modele monte ediniz.  (Resim 9) 

 

 Yollukların kesinlikle sağlam montajı yapıldığını kontrol ediniz. 

 

Resim 9: Olukları modele monte etme 
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Göbek (maça) tutucu askılarını yapınız. (Resim10) 

 

 Tutucular için şekilleri etkilemeyecek çelik tel kullanınız. 

  

Resim 10:Göbek tutucu askıları yapımı 

Rötuş yapınız. (Resim 11) 

 

 Rötuş işlerini modelin dokusuna ve şekline uyarak yapınız. 

 

Resim 11: Rötuş yapma 
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ÖNERİLER: 

 Mum döküm için basit ve girintisi-çıkıntısı fazla olmayan model 

hazırlayabilirsiniz (Resim 12). 

 

Resim 12: Mum model 

 Kum döküm için ahşaptan katı model hazırlayabilirsiniz (Resim 13). 

 

 Resim 13: Ahşaptan katı model 

Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz.  
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KONTROL LİSTESİ-1 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mum dökümü ile ilgili bilgi topladın mı?   

2. Mum dökümü araştırdınız mı?   

3. Mumun özelliklerini tanıdın mı?   

4. Alçı model yaptınız mı?   

5. Silikon kalıp aldınız mı?   

6. Mumu su banyosu yöntemiyle erittiniz mi?    

7. Mumu kalıbın içine döktünüz mü?   

8. Artan mumu boşalttınız mı?   

9. Döküm yolluklarını modele monte ettiniz mi?   

10. Modele rötuş yaptınız mı?   
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bilgilerinizi belirlemeniz için doğru yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise 

parantezin içine D, yanlış ise Y harfi yazınız. 

 

1. (   ) Mumla dökümde alçı model yapımına gerek duyulmaz. 

 

2. (   ) Mum model alçı modelsiz direkt şekillendirmeyle yapılır. 

 

3. (   ) Mum modelin duvar kalınlıklarının önemi yoktur. 

 

4. (   ) Mumdan model dökümünde form duygusu gerekir. 

 

5. (   ) Kumla tunç döküm mumla dökümden sanatta daha uygundur. 

 

6. (   ) Silikon kalıptan mum model yapımında plaka ile şekillendirme kullanılmaz. 

 

7. (   ) Mum model kalıptan daima arızalı ayrılır. 

 

8. (   ) Silikon kalıba izolasyon yapılır. 

 

9. (   ) Döküm oluklarının şekli ve boyu önemlidir. 

 

10. (   ) Çalışmanın sonunda rötuş yapılmaz. 

 

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 heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında mum modelinin dökümünü doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde Heykel Sanatı kitaplarından metal döküm 

kavramları araştırabilirsiniz. 

 Metal döküm ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. METAL DÖKÜM 
 

2.1. Döküm Kalıbını Döküme Hazırlamak 
 

Mum modelin üzerine döküm kalıbı yapılır (Resim 2.1.). Bu kalıp klasik olarak ¾ 

tuğla veya ateş tuğlası tozu ve ¼ alçıdan ibaret hamur yapılır ve su ile cıvık hale getirilir. 

Döküm kalıbı kurutulur. Kurutulduktan sonra içindeki mum dışarı almak amacıyla belirli 

derecede ısıtılır ve indirme yapılır. Bundan sonra içindeki suyu ve mumu yok etmek için 

düşük derecelerde fırınlanır. Döküm sıcağı sıcağına yada soğuk kalıp içine yapılır. 

 

Resim 2.1.: Döküm kalıbını döküme hazırlamak 

Döküm esnasında 600-750 dereceler civarında karbon kalıntının etkisiyle kalsiyum 

sülfat ayrışabilir. Bunun neticesinde kumlu yüzey olayı gerçekleşir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Tunç Alışımı Hazırlama 
 

Heykel dökümlerde alaşım akışkanlığı esas alınarak yapılan orantısal farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık çalışmanın ebatına ve tunçcun özelliklerine göre değişir. 

Çalışmaya ve tekniğe göre tunç alaşımın bakır ve kalay oranları ayarlanır.  

 

2.3. Tunç Alışımı Eritme 
 

Tunç grafit potalarda ve ocaklarda eritilir Homojen çalışmanın büyüklüğüne, şekline 

ve duvar kalınlığına göre bir alaşım hazırlamak önemlidir. Bu amaçla  bakır çubuklar, kalay 

ve diğer katkıların ne şekilde ve zamanda potaya konulacağı önemlidir. Karıştırma amacıyla 

kullanılan karbon çubuğun temiz olması ve oksit ayrılmaması için boraks (tenikel) 

kullanılması gerekir. Tunç soğuduğunda eritilmiş halinden %1,5 oranında çökme (büzülme) 

yapar. Bunu hesaba katarak metal alışımın miktarı yüksek tutulur. Metal eritilirken de yanma 

yapar ve bu durumda da miktar ayarlaması yapılır. 

 

Gereken miktarlarda alışım orantılaması yapıldıktan sonra eritme potasına konularak 

ocağa verilir.  

 

2.4. Dökümü Gerçekleştirme 
 

Pişirilen kalıp sıcak sıcağı kuma sıkıştırılarak gömülür ve  döküm pozisyonuna alınır. 

Taşımalarda kalıp darbelerden korunmalıdır. Dökümün başarılı olması için eritilen alışım 

homojen olması, döküm derecelerinin erime derecelerinde kalması ve dökümde çabuk 

davranılması ve kesintisiz yapılması gerek.  

 

Eritilen alışımın dereceleri çok yüksek ise metalin yanmasına ve yüzey de çatlaklar 

oluşmasına sebep olur. Gaz sıkışmasından dolayı metal kaynama yapar ve metalin rengi 

siyahlaşır. Bu koyulukları temizlemek için %25’lik nitrik asite, soda içeren suya ve son 

olarak sülfürik asite batırılır.  

 

Metal alaşım döküm derecelerinden düşük ise tıkanmalara veya boşlukların 

oluşmasına sebep verir. Bu amaçla döküm sıcak kalıptan gerçekleştirilir. Kalıp açısından 

pürüzsüz döküm kalıbın tekniğe uygun yapıda olması ve modelle eklemlerin yeterince 

besleyecek kalınlıkta ve pişirilmiş olması yani kesinlikle rutubet ve mum kalıntılardan 

arındırılmış olması gerekir. Yollukların düzgün ve yeterince kalın olması, döküm yolluğuna 

yatak açılması ve çıkış yapılması, metalin sıkışmadan ve donarak tıkanmaya sebep olmaması 

gerekir. Metal eritildikten sonra döküm kanalından ayarlı ve kesintisiz şekilde dökülür 

(Resim 2.4.). 
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Resim 2.4.: Dökümü gerçekleştirme 

2.5. Kalıbı Kırma  

 

Döküm gerçekleştikten sonra metalin soğumasıyla birlikte kalıp kırılır (Resim 2.5). 

Metal eşyaya zarar verilmeden kalıp malzemesi dikkatle temizlenir.  

 

Kalıp ya da metal 24 saat bırakılır ve soğuduktan sonra suya batırılır ve kırılır. 

 

 Resim 2.5: Kalıbı kırma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda metal heykel dökümü işleri ve işlemlerini yapmış 

olacaksınız. 

Kullanılacak Araç Gereçler: 

 Metal döküm atölyesi 

 Pota 

 Koruma araçları (emaye eldiven, maşa) 

 Metal 

 Ocak 

 Derece 

 Alçı 

 Kum 

 Eritme potası 

 Seramik 

 Boraks 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edin ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

 

Döküm kalıbını döküm kumuna gömünüz.(Resim 1) 

 Kalıbı kuma gömmeden önce tel ağı ile sargılayın ve alçıyla sıvayınız. 

 

Resim 1: Döküm kalıbını döküm kumuna gömün 

Tunç alışımı belirleyiniz. 

 Alışımı hazırlarken kesinlikle miktar ve orantı ölçümlendirmesini yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Tunç alışımı potaya koyarak ocakta eritiniz.(Resim 2) 

 Eritme işini teknik verilere göre yapınız. 

 

Resim 2: Tunç alışımı potaya koymak ve eritmek 

Dökümü gerçekleştiriniz.(Resim 3) 

 Dökümde koruma tedbirlerini alınız. 

 Yolluk ağzından erimiş metali dökünüz ve hava yolluğundan metal çıkana kadar 

uygulayınız. 

 

Resim 3: Dökümü gerçekleştirme 
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Kalıbı kırınız.(Resim 4) 

 Kalıp kırma işini metal soğuduktan sonra yapınız. 

 

Resim 4:Kalıbı kırmak 

ÖNERİLER 

 Mum döküm teknolojisiyle tunç döküm yapabilirsiniz. (Resim 5). 

 

Resim 5: Mum döküm teknolojisiyle tunç döküm 
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 Kum döküm teknolojisiyle tunç döküm yapabilirsiniz. (Resim 6). 

 

Resim 6: Kum döküm ile dökülen tunç heykel 

Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ-2 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konuyu araştırdınız mı?   

2. Döküm denemeleri yaptınız mı?   

3. Kalıbın içine mum model yaptın mı?   

4. Döküm kalıbını hazırladın mı?   

5. Metal alışımı hazırladın mı?   

6. Metali erittiniz mi?   

7. Kalıbın içine döktünüz mü?   

8. Kalıbı söktünüz mü?   

9. Metal eşyayı temizledin mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇE VE DEĞERLENDİRME 
Bilgilerinizi belirlemeniz için doğru veya yanlış cümleler verilmiştir. Cümle 

doğru ise parantezin içine D,  yanlış ise Y harfi yazınız. 

1. (   ) Döküm kalıbı alçıdan hazırlanır. 

 

2. (   ) Döküm kalıbı çok parçalı kalıptır. 

 

3. (   ) Mum kalıptan eritilerek çıkartılır. 

 

4. (   ) Döküme geçmeden önce kalıp fırınlanır. 

 

5. (   ) Tunç alışım tekniğe ve çalışmanın ebatlarına göre hazırlanır. 

 

6. (   ) Döküm sırasında metalin alışkanlığı önemlidir. 

 

7. (   ) Tunç 1750 derecede erir. 

 

8. (   ) Metal potalarda eritilir. 

 

9. (   ) Kalıp metal soğuduktan sonra sökülür. 

 

10. (   ) Kalıp sonunda temizlenir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı 

sağlandığında metal toparlama işlerini doğru olarak uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından metal 

toparlama kavramları araştırabilirsiniz. 

 Metal toparlama ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

3. METAL TOPARLAMA 
 

3.1. Metal Teknolojisi 
 

Metal teknolojisi siyah, beyaz ve renkli metallerin madenden metalin elde edilmesi, 

yapısı, alaşım dökümü, sıcak ve soğuk işlenmeleriyle ilgili bilgiler ve uygulamalar 

bütünüdür. Metal toparlama işleri de bu uygulamaları kapsayan işlemlerdir. Toparlama bir 

işin bitiminde, dökümünden sonra yapılan kesme, düzeltme, eğeleme, zımparalama, polisaj 

ve vernikleme işlemleri veya işleridir. 

 

Toparlama işlerinde tesviye işlerinde mekanik el aletleri ve elektrikli aletler 

kullanılmaktadır. Kesme işleri talaş çıkartılarak bir parçanın ikiye bölünmesidir. 

 

3.1.1. Kesme Makinesi Kullanımı 
 

Metal toparlama işlerinde elektrikli makineler kullanılır. Bu makinelerden en 

önemlileri taşlama, dekupaj ve polisaj el makineleridir. Çeşitli boyda bulunan bu makineler 

zaman tasarrufu sağlamaktadır.  

 

Dikkat: Bu elektrikli el alet ve makineleri kullanmadan önce kullanma kılavuzlarını 

okuyarak bilgilenmek önemlidir. 

 

3.1.2. Metal Yüzey işleri 
 

Metal yüzey işlemleri kaba ve ince işlemlere denilmektedir. Kesme işleminden sonra 

elle eğeleme veya makineyle taşlama yapılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

32 

3.2. Döküm Yüzey İşleri 
 

3.2.1. Çapakları Kesme 
 

Çapaklar döküm sırasında metal kalıpların birleştiği yerlerde veya kalıbın yüksek 

derecelerde çatlaması neticesinde boşlukların metalle dolmasından oluşan çıkıntılardır. 

Döküm, yardımcı parçaların kesiminden sonra döküm esnasında oluşan çapakların 

kesilmesiyle devam eder. Bu işlem normalde taşlama makinesiyle yapılır. 

 

3.2.2. Çapakları Düzleme 
 

Kesme işlemleri düzleme ya da taşlama ile devam eder. Bu amaçla metale uygun 

kesme taşlarından daha kalın taşlar kullanılır. 

 

3.2.3. Zımparalama 
 

Taşlama işlerinden sonra zımparalama yapılır. Zımparalama ilk önce kalından 

başlayarak, orta ve ince zımparayla biter. Teknik açıdan bu sıra takibi önemlidir ve titizlikle 

yapılması gereklidir. 

 

3.2.4. Polisaj Yapma  
 

İlk aşamada polisaj makinesi, keçe ve pastayla yapılır. İkinci aşamada detay ve 

yüzeylere göre zemin parlaklık kazanıncaya kadar elle yapılır. 

 

3.2.5. Patina Yapmak 
 

Patina metalin üst yüzeyine estetik etki ve plastik bütünlük kazandırmaktır. Çalışma 

homojen bir biçimde primüsle ısıtılır. Oksit, geniş fırça ve bez yardımıyla lekesiz bir şekilde 

sürülür. 

 

3.2.6. Vernik Yapmak 
 

Vernik metal çalışmayı dış etkenlerden korumak amacıyla yapılır. Metalin 

korozyonunu engeller. Vernikleme, su veya terebentin bazlı verniklerle yapılır. Patinayı 

etkilemeyecek vernikle yapılması önerilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda metal dökümün toparlama işlerini yapmış 

olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç ve Gereçler (Resim 1, 2) 

 Metal kesme makinesi 

 Zımparalama makinesi 

 Taşlama makinesi 

 Polisaj  

 Keçe 

 Zımpara plakaları 

 Vernik  

 Oksit çeşitleri 

 

Resim 1,2:El testeresi ve törpüler 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Metal modelin olluk ve çapaklarını kesiniz. (Resim 3). 

 Olluk ve çapakları keserken çalışmanın yüzey seviyesinin altına inmeyiniz. 

 

Resim 3:Çapaklarını kesmek 

Yüzeyi zımparalayınız.(Resim 4). 

 Zımparalama işlemlerini eğeleme ve taşlama işlemlerinden sonra 

gerçekleştiriniz. 

 Zımparalama iri yapılı zımparadan başlayarak inceye doğru gidildiğini 

unutmayın. 

 

Resim 4: Yüzeyi zımparalama 
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Polisaj yapınız.(Resim 5). 

 Polisaj pastasını sürün ve makineyle yüzeyi parlatınız. 

 

Resim 5: Polisaj yapma 

Patina yapınız. 

 Patina yapımında düz ve lekesiz bir yüzey oluşturmaya gayret gösteriniz. 

Vernik yapınız. 

 Verniklemeyi boş yüzeyler bırakmadan yapınız. 

 

ÖNERİLER 

 Parlak yüzeyli heykel çalışması yapabilirsiniz. (Resim 6). 

 

Resim 6: Vernik-parlak yüzeyli heykel  
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 Oksitli patina yapabilirsiniz.(Resim 7). 

 

Resim 7: Oksit patinalı heykel 

Çalışmalarınızı kontrol listesiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ-3 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

veya Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Toparlama işlerini araştırdınız ma   

2. Toparlama işleri izledin mi   

3. Çapakları tıraşladın mı   

4. Eğeleme yaptın mı   

5. İri zımparalama yaptın mı   

6. Orta zımpara ile zımparalama yaptın mı   

7. Polisaj yaptın mı   

8. Oksitleme yaptın mı   

9. Vernikleme yaptın mı   

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. Tamamı doğru ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bilgilerinizi belirlemeniz için doğru ve yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru 

ise parantezin içine D, yanlış ise Y harfi yazınız. 

 

1. (   ) Toparlama işlerinde form duygusu gerekir. 

 

2. (   ) Toparlama işlerinde teknik beceri yeterlidir. 

 

3. (   ) Kesme, eğeleme işlerinde tasarımcının direktiflerine uyulur. 

 

4. (   ) Toparlama işlerinde yaratıcı düşünce gerekir. 

 

5. (   ) Toparlama işlerinde her bir ön işlem bir sonraki işlemin tabanını oluşturmaktadır. 

 

6. (   ) Polisaj zımparalamadan sonra yapılır. 

 

7. (   ) Toparlama işlerinde makineler kullanılmaz. 

 

8. (   ) Polisaj tüm çalışmalarda yapılır. 

 

9. (   ) Polisaj sadece makinelarla yapılır. 

 

10. (   ) Heykel çalışmalarını vernikleme ile tamamlamak şarttır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

1. Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamaları yaparak öğretmeninize 

değerlendirmek üzere sununuz.( Resim 1.) 

 

MUMDAN MODEL 

 

Resim 1.: Heykel taslağı 

Metal model yapım resmi çiziniz. 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda teknik resim ve gereçlerini kullanarak 

çiziniz.  

 Yapılan çizimi temrin defterine veya taslak kağıdına 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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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METAL DÖKÜM MODELİ 

 

Resim 2: Mumdan heykel modeli 

METAL TOPARLAMA 

 

Resim 3: Metal dökümden sonra toparlama 
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Yaptığınız metal döküm uygulamasının resmini temrin defterinizdeki işlem 

yaprağına yapıştırınız  

 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 gereçleri yazınız. 

Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 

 Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 

Yukarıdaki işlemleri yaptıysanız değerlendirmeye geçiniz. 

 

2. Mumdan heykel model tasarlayın ve metal döküm aşamalarını çiziniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mumdan heykel model için form tasarımı yaptınız mı?   

2. Tasarladığınız mum modelei üç yönden çizdiniz mi?   

3. Modelin döküme hazırlanma şemasını çizdiniz mi?   

4. Modelin döküm için kalıpama şemasını çizdiniz mi?   

5. Model kalıplarına metal döküm şemasını çizdiniz mi?   

6. Şemaları kaliteli biçimde teknik resim yöntemleriyle yaptınız 

mı? 
  

7. Taslak sayfanızı estetik biçimde düzenlediniz mi?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. Çalışma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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