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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Grafik 

MODÜLÜN ADI  Şablon Baskı 

MODÜLÜN TANIMI  
Gerekli ortam sağlandığında şablon baskı tekniğini 

uygulama becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL 
Temel tasarım, temel desen, desen dersi modüllerini 

başarmış olmak 

YETERLİK Şablon baskı tekniği ile yüzey üzerine baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında şablon baskı tekniği ile 

yüzey üzerine baskı yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Belirlenen bir konuda tekniğe uygun desen 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Desenin baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe 

uygun baskısını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve pencereleri sola bakan geniş sanatsal 

mimariye sahip sınıflar 

Donanım: Çizim masası, resim kağıdı, resim kalemi, silgi, 

bristol, parşomen, maket bıçağı, sünger, sprey boya  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.      

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüz çağdaş sanatında çok değişik malzeme ve teknikler kullanılmaktadır. Çok 

eski bir tarihe dayanan Baskı resim teknikleri aslında deneyselci ve özgün yapısıyla 

günümüz sanatçı adaylarını için yaratıcı, geliştirici ve öğreticidir. Baskı resmin olanaklarını 

gören sanatçı adayı aynı zamanda öğrendiği tekniklerle resim sanatının ne kadar geniş bir 

yelpazede ürün verebileceği bir dal olduğunu kavrayacak, öğretilen tekniklerinde dışına 

çıkarak kendine has teknikler üretebilecektir. 

 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında; baskı sanatlarının temel tekniklerinden biri 

olan şablon baskı tekniğini uygulamalı olarak yapabilecek beceriyi kazanacaksınız. 

 

 

 

 

GİRİŞ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, belirlenen 

bir konuda şablon baskı tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Şablon baskı tekniğine uygun hazırlanmış örnekleri arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 Piyasada hazır olarak satılan şablon baskı kalıplarını inceleyiniz. 

 

1. ÖZGÜN BASKI TEKNİĞİ 
 

1.1. Tanımlar 
 

Sanatçının kendisi tarafından çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan veya kalıplar 

yapmak yoluyla kağıda veya benzeri malzeme üzerine, sanatçısı tarafından yapılıp basılan 

resimlere “özgün baskı resim” denir. Özgün baskılar sanatçı eliyle numaralanır ve 

imzalanır, daha sonra kalıplar iptal edilir.  Bu teknikler görsel grafik öğelerin çok çeşitli 

etkiler ve anlatımlar verecek çeşitlilikte kağıda geçirilmelerini sağlarlar. Özgün baskı sanatı 

çalışmalarında bugün en çok yararlanılan teknikler, özeliklerine göre sınıflandırılabilir.  

 

1.2. Özgün Baskının Tarihi Gelişimi 
 

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına kazı resim (gravür) denir. 

Sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert çizimler üzerine desen 

oyma eğilimi Paleolitik dönemden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi 

malzemeler üzerine sivri bir aletle çekilerek meydana getirilen çizgiler bugünkü baskı 

sanatının ilk örnekleri olarak kabul edilir. 

 

Sümerler oyulmuş silindir mühürleri kil üzerinde döndürerek baskı tekniğini 

kullanıyorlardı. Tarih boyunca metal ustaları silah, zırh, at koşumları, çeşitli ev aletleri ve 

takı gibi altın, gümüş veya bronzdan yapılmış değişik madenleri oyarak süslemişlerdir. 

 

Asıl baskı sanatı, kağıdın icadıyla önem kazanmaya başlamıştır. Kağıdın bulunuşuyla 

bugünkü baskı sanatının temelleri atılacak, dolgun el yapısı kağıt, yoğun siyah mürekkep 

gibi malzemelerle yapılan baskılar çelik kalem ile çalışan ustalar için yepyeni bir yol 

olacaktır. 

 

Baskı sanatı Avrupa'da 15. yüzyıldan sonra çeşitli ustaların resimlerini kopya yoluyla 

çoğaltmaya başlamasıyla daha da önem kazanmıştır. Bu anlayış o çağda başlayan Rönesans 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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akımının etkisiyle sanatçıların eski Yunan ve Roma heykellerine duydukları ilgiden 

doğmuştur. Baskı sanatının en büyük ustalarından birisi Albrecht Dürer (1471-1528) dir. 

Tahta baskı, bakır üzerine kuru kazı ve asitle yedirme tekniklerini kullanmış baskı sanatı 

onun elinde bambaşka anlam kazanmıştır. Çizgi, nokta ve çapraz taramanın bütün 

imkanlarını kullanan Dürer, ayrıntıları büyük bir titizlik ve incelikle oymuş, doku ile renk 

etkisi verecek kadar ileri gitmiştir. 

 

Kazı resim kısa sürede birçok sanatçı tarafından benimsenmiş, sanatçılar artık bu 

tekniği ustaca kullanarak ünlü gravür ustalarının tablo ve baskılarını taklit edip çoğaltmaya 

başlamışlardır. Baskı sanatının ilk olarak okulu İtalya'da Rafael tarafından kurulmuştur. Bu 

okulda öğrenciler Rafael'in eskizlerini kopya ederek gravür yapmışlardır. Gravür sanatın da 

17. yüzyıldan. 20. yüzyıla kadar yağlıboya tabloları kopya ederek çoğaltma yöntemleri ağır 

basmıştır. 17. yüzyılda Flandr da Rubens Okulunun kazı ressamları, Rafael Okulunda olduğu 

gibi ustalarının yağlı boya ve eskizlerini madeni levhaya aktarma çabalarını sürdürmüşlerdir. 

17. ve 18. yüzyıllarda resimden çoğaltma amacını aşarak baskı sanatına da yenilikler getiren 

ustalar yetişmiştir. Bu ustaların en ünlüsü Rembrand'dır (1606-1669). Asitle yedirme 

tekniğini kullanarak portrelerinde insan yüzünün ifadelerini araştırmış, dini konularda ise 

kuvvetli bir ışık - gölge yaratmıştır. 

 

Resim1.1: Rembrand’a ait gravür baskı  

Rengi siyah-beyaz valörlere aktarabilme yöntemleri geliştikçe fırça darbelerine kadar 

kopya etme olanağı doğmuş ve bunun sonucunda resmin bütün değerlerini levhaya 

aktarabilmek için bir kaç levha yardımı ile renkli baskı yapma metodu gelişmiştir. Daha 

sonra bu yeniliklere renkli tozlama (color acguatinta) tekniğinin katılmasıyla fotoğraf 

baskıları kadar başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tekniği en ustaca kullanan sanatçı 

Francisco GOYA'dır (1746-1828). Goya duygu ve istemlerini levhaya aktarma yolunu 

izleyerek en başarılı çalışmalarını yapmıştır. Baskı tekniklerini geliştirenlerden biri de 
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İngiltere de William Blake (1775-1827) olmuştur. Blake teknik yönden araştırmalar yaparak 

kazı resmine yenilikler getirmiştir. 

 

Resim1.2: Francisco Goya renkli tozlama tekniği ile yapılmış gravür (Boğa Güreşi) 

 

Resim 1.3: Philibert-Louis Debucourt, Gravür, gravür ve Aquatint renkli baskılı 

19. yüzyılda fotoğrafın bulunuşu ile halkın çoğaltma tekniğine karşı doğan ilgisizliği 

baskı resim sanatçılarını yeni araştırmalara yöneltmiştir. Bu yüzyılın sonlarında bilimsel 

alanda yapılan yenilikler ve bunların insan yaşamına uygulanması sonucu toplumda sosyal 

bir değişim olmuştu. Bu değişim şüphesiz sanatçıları da etkileyecekti. Bu sıralarda James 
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Ensor Rensır gibi usta sanatçılar çağın yeniliklerinden faydalanarak kendi üsluplarında 

çeşitli tekniklerle baskı resim çalışmaları yapmışlardır. 

 

20. yüzyıl baskı resmindeki ustaları Villon, Max Ernst,Alexander Calder, Jackson 

Pollack, Joan Miro, Alberto Giacometti gibi sanatçılardır. Baskı resim sanatı çağımızda 

büyük önem kazanmıştır. Her çeşit doku ve değerler bu yöne verilmiştir. Gelişmeye ve 

yeniliğe açık olan baskı sanatlarında daha denenmemiş bir çok yollar vardır ki, malzemelerin 

vereceği beklenmedik sonuçlar sanatçılara yeni araştırma olanakları sağlayacaktır. Deneme 

ve araştırmalara açık olan baskı sanatları zamanımızın en önemli anlatım yollarından biri 

durumundadır. 

 

Teknolojinin yeni teknik imkânlarından faydalanan sanatçılar sanatta yapacakları 

kökten değişmeler için devamlı araştırma ve çalışma içindedirler. Bu çalışma yolu ise bütün 

teknolojik malzemelerin kullanılmasına elverişli çoğaltma, yayma ve her türlü boyutta imkân 

veren sonsuz deney olanakları bulunan baskı sanatlarıdır. Gelişmiş ülkelerin üniversite ve 

yüksekokullarında baskı sanatlarına eskisinden daha fazla önem verilmektedir. Hatta sadece 

baskı ile ilgili sanat merkezleri kurulmakta ve çağımıza uygun olan bu sanat dalının 

olanakları zorlanmaktadır. 

 

1.3. Özgün baskı çeşitleri 
 

Özgün baskı teknikleri yüksek baskı, çukur baskı ve düz baskı olarak üç ana gruba 

ayrılır. 

 Yüksek baskı çeşitleri 

 Ağaç Baskı 

 Linol Baskı 

 

 Çukur baskı çeşitleri 

 Gravür (Çinko, alüminyum, bakır vb.) 

 

 Düz baskı çeşitleri 

 Litografi (Taş Baskı) . 

 Serigrafi (İpek baskı) 

 Şablon Baskı 

 Mono Baskı 

 

1.4. Şablon Baskı Tekniği 
 

Baskı atölyesinde uygulanan tekniklerden şablon baskı tekniği (stencil), çizilen şeklin 

şablondan çıkarılarak çoğaltıldığı basit bir baskı metodudur. Şablon baskı; baskı sanatlarının 

temel tekniklerinden biridir. Stencil kelimesi bir görselin dış hatları demektir. Pencere, 

duvar, zemin, kumaş, mobilya ve hemen hemen tüm yüzeylerde baskı üretmek isteyen kişiler 

için basit fakat etkili bir yöntem olarak tanımlanabilir.  
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Resim 1.4: Şablon baskı 

 

Resim 1.5: Şablon baskı 
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Resim 1.6: Tek ve iki renkli Şablon baskı 

 

Resim 1.7: Tek ve iki renkli şablon baskı 
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Resim 1.8: Tek ve iki renkli şablon baskı 

1.5. Şablon Baskı Tekniğinin Kullanım Alanları 
 

Şablon baskı tekniği iki yüzü parlak karton, ahşap yüzeyler, kumaş vb. düz yüzeyler 

üzerine uygulanabilir. Röntgen kağıdı kullanılarak, şekilleri gretuvar ucuyla kesip, kalıplar 

kaydırılarak iki veya daha fazla renklerle boyandığında, püskürtme yapıldığında, diğer baskı 

teknikleriyle bir arada kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.1: Şablon hazırlama 
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Resim 1.9: Osmanlı desenleri ile bordür şablon baskı örnekleri 

     

Fotoğraf 1.2: Kitap kapağı üzerine şablon baskı örneği 

 

Resim 1.10: Kağıt üzerine şablon baskı örneği 
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1.5. Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri 
 

Desen hazırlamak için resim kağıdı kullanılacak malzemelerin başında gelir. Kalıp 

hazırlamak için neme dayanıklı karton ya da asetat türü malzeme bulunmalıdır. Röntgen 

filmleri de kalıp hazırlamak için kullanılabilecek uygun malzemelerdendir. Kalıpta gerekli 

yerleri çıkarmak için maket bıçağı ya da kretuar gibi keskin ve rahat hareket ettirilebilecek 

kesici aletler kullanılır.  Boya malzemesi olarak baskı yapılacak yüzeye uygun farklı boyalar 

kullanılabilir. Matbaa boyası, guaj boya, sprey boya, sentetik boyalar, plastik boya, akrilik 

boyalar gibi boyalar kağıt yüzeyler için uygundur. Kumaş yüzeylere suya dayanıklı ve 

kalınlık yapmayacak boyalar kullanılabilir. Örneğin emprime ve plastik boya gibi. Ahşap, 

metal ve duvar yüzeyler için daha dayanıklı boyalar kullanılmalıdır. Boyayı sürmek için 

fırça, sünger, airbrush ve rulo fırçalar kullanılır. 

 

1.6. Baskıya Desen Hazırlama 
 

Yapılacak baskının sayısına ve uygulanacak yüzeye göre şablon malzemesi 

seçilmelidir. 

 

1.6.1. Deseni Şablon Baskı Tekniğine Uygun Lekesel Çalışma 
 

Baskı yapılacak objenin çizimine başlamadan önce modeli iyi incelemek gerekir. 

Şablon baskı, örneklerde de görüldüğü üzere tek renklidir. Modeli incelerken açık ve koyu 

olarak görmek gerekir. Bu sebeple objenin yapısal özelliklerini bozmadan ayrıntıları 

azaltılarak sadeleştirilme yöntemiyle çizim yapılmalıdır. Modelin bölümlerinden ve 

dokusundan yola çıkarak yorumlar da katabilirsiniz.   

 

Resim 1.11: Şablon baskı için desen çalışma aşamaları 

Şablon baskı genel itibariyle daha yalını, daha sadeyi açığa vuran yapısıyla 

bakma/görme şekillerimizi geliştirirken, ince çalışma gerektiren yapısıyla da sanatçıyı 

disipline eder. Bu baskı tekniğinde dikkat edilmesi gereken, desenin fazla ayrıntılı 

olmamasıdır. Geniş yüzeyler ve keskin kenarlar daha uygundur. 

 

Kalıbın tek parçalı ve dayanıklı olması için desen çiziminde boya almayacak alanlar 

arasında bağlantılar yapılmalıdır. Bu nedenle hangi alanların boyanacağı desen çizerken göz 

önüne alınmalıdır. 
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Aşağıdaki şablon baskı örneğinde siyah alanlar boyanmış beyaz alanlar ise kağıdın 

beyaz alanıdır. Deseni çizerken çıkarılmayacak yani boya almayacak alanların birbiri ile 

bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.12: Şablon baskıda bağlantı yerleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda istenilen modelin şablon baskı tekniğine 

uyarlanabilecek desenini çizebileceksiniz. 

 

 Kullanılacak araç ve gereçler 

 Doğal veya yapay objeler 

 Sivri uçlu kurşun kalem 

 Silgi 

 Resim kâğıdı  

 Guaj boya ve gereçleri veya marker kalem. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 
 Atölye önlüğünüzü giymeyi 

unutmayınız. 

 Modelinizi hazırlayınız.  

 Modeli hazırlarken doğal ve 

yapay objeler kullanabilirsiniz. 

 Modelin sizden uzaklığına dikkat 

ediniz.  

 Baskıyı uygulayacak alanı dikkate alarak kağıt 

ölçünüzü belirleyiniz. 

 Kağıt ölçüsüne göre çiziminiz 

orantılı olmalıdır. 

 Modelinizi çizime başlamadan önce inceleyiniz. 
 Modelin yapısal özelliklerini 

dikkate alınız. 

 Modelin yapısal özelliklerini ve açık koyu 

değerlerini dikkate alarak çizime başlayınız. 

 Baskının siyah ve beyazdan 

oluşacağını unutmayınız. 

 Boya almayacak alanların 

bağlantılı olmasına dikkat ediniz. 

 Eskizlerinizden birini seçiniz. 

 Şablon tekniğine uygun ve 

ayrıntılardan arındırılmış olanı 

tercih ediniz. 

 Çiziminizi tamamlayınız.  

 Çizim üzerinde boya alacak alanları siyah 

renkte istediğiniz boyama tekniği ile boyayınız.  

 Kesip çıkarılacak yerlerde hata 

yapmamanız için bu işlemi 

yapmanız faydalı olacaktır. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
İstediğiniz modeli şablon baskı tekniğine uyarlayarak desenini çiziniz. 

 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Modelinizi hazırladınız mı?   

3. Kağıt ölçüsünü belirlediniz mi?   

4. Modelinizi yapısal özelliklerini ve açık koyu değerlerini dikkate 

alarak incelediniz mi? 
  

5. Bağlantı noktalarını dikkate aldınız mı?   

6. En az üç tane eskiz çizdiniz mi?   

7. Seçtiğiniz eskizi siyah ve beyaz olarak renklendirdiniz mi?   

8. Temizlik- düzene dikkat ettiniz mi?   

9. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

10. Çalışmanızdan memnun kaldınız 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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 15 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Desenin baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun baskısını yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Farklı yüzeylere yapılmış örnek şablon baskı çalışmalarını inceleyiniz. 

 

2. ŞABLON BASKI TEKNİĞİNİ UYGULAMA 
 

2.1. Kalıp Hazırlama 
 

Hazırlanan resim, kalıp üzerine kopya edildikten sonra, boyanacak kısımlar keskin 

çakı ya da maket bıçağı ile oyulup çıkartılır.  

 

Şablon baskılarda başarı sağlamak için kalıbın iyi hazırlanması gerekir. Kalıp olarak 

seçilen malzeme boyayı çekmemeli ve kuruduğu zaman da kıvrılmamalıdır. Bezir yağı 

sürülerek kurutulan iki yüzü parlak (bristol) karton, bu şartlara uygundur. 

 
 Şablon baskıda kalıp iki şekilde  hazırlanır. 

 Hazırlanan resim içi boyanacak biçimde (dişi kalıp) 

 Hazırlanan resim dışı boyanacak biçimde (erkek kalıp) 

 

Resim 2.1: Dişi ve erkek kalıba göre basılmış şablon baskı örnekleri 

 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Baskı yapma 
 

Desenin, boyanmasını istediğimiz yerlerinin oyulması bittikten sonra şablon, 

uygulanacak yüzey üzerine bantlanır ve toplu iğne ile sabitlenir.  Daha sonra tampon yardımı 

ile boyanır. Tampon, ufak parçalar halinde kesilmiş naylon çorapların içine küçük sünger ya 

da pamuk parçaları koyularak yapılır. Tampon, su ile nemlendirilerek boyaya batırılır. Bu 

çalışmada gölgelendirme pek kolay olmadığı gibi süngere boya az alınırsa, kullanılan rengin 

daha açık tonu elde edilir. Kullanılan her renk için ayrı tampon hazırlanmalıdır veya sert kıllı 

fırça ile çok az sulandırılan guaş boya, seri darbelerle kalıbın boyanacak kısımlarına vurulur. 

İlk vurulan darbeler fazla boya akıtacağı için, önce gereksiz bir kağıtta deneme yapılmalıdır. 

Boyama işlemi, boyayı çeşitli tekniklerde püskürtmek yoluyla da yapılabilir. 

     

Fotoğraf 2.1: Tişört üzerine şablon baskı örneği 

Şablon baskı tekniği airbrush kullanılarak da yapılabilir. Airbrush (hava tabancası) 

içine konulan boya istenilen oranda (ince, kalın, geniş) püskürterek yüzeye verilir. Bu 

nedenle geniş toplama özelliğine sahiptir ve airbrush’ın içine koyulacak boyanın 

sulandırılması gerekir.  

 

Kumaş üzerine uygulamada boya kuruyunca tersinden ütülenip, fikse (sabitleme) 

edilir. Şablon baskı tekniği yazı kalıpları için de kullanılır.  

 

Şablon baskının en güzel yönü, tek bir şekil ile istenilen kompozisyonun yapılmasıdır. 



 

 17 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, hazırladığınız desenin kalıbını hazırlayarak 

kağıt üzerinde baskısını yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 

 

 Atölye önlüğünü giymeyi 

unutmayınız. 

 Deseni kalıp alacağınız kağıt üzerine 

sabitleyiniz. 

 Sabitleme işlemini bantla 

yapabilirsiniz. 

 Deseni ışıklı masada kalıp alacağınız kağıt 

üzerine çiziniz. 

 Çizgilerinizin düzgün ve tek çizgi 

olmasına dikkat ediniz. 

 Siyah alanları kesici aletler ile kesip 

çıkarınız. 

 Kesmek için maket bıçağı 

kullanabilirsiniz. Kesme aletlerini 

dikkatli kullanınız. 

 Kalıbı baskı yapacağınız kağıt üzerine 

sabitleyiniz. 

 Sabitleme işlemini bantla 

yapabilirsiniz. 

 Boyayı hazırlayınız. 
 Boyanın kıvamının çok akıcı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Hazırladığınız boyayı sünger yardımı ile 

tamponlayarak uygulayınız. 

 Süngere çok fazla boya almayınız ve 

ilk denemeyi bir kağıt üzerinde 

yaparak sonucuna göre şablon 

üzerinde uygulayınız. 

 Kalıbı dikkatlice çıkarınız. 
 Boyanın dağılmaması için kenarlarda 

boya kalmadığına emin olunuz.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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UYGULAMALI TEST 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bir önceki öğrenme faaliyetinde hazırladığınız desenin kağıt üzerinde kalıbını 

hazırlayarak baskısını yapınız. 

 

  

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

3. Deseni kağıda geçirdiniz mi?   

4. Kesici aletlerle çıkarılması gereken yerleri kestiniz mi?   

5. Kalıbı baskı yapacağınız kağıt üzerine bantla sabitlediniz 

mi? 
  

6. Sünger ile tamponlayarak boyama yaptınız mı?   

7. Kalıbı dikkatlice kağıt üzerinden çıkardınız mı?   

8. Kuruduktan sonra paspartu yaptınız 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 19 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz. 

 

Şablon baskı tekniğine uygun desen çizerek kalıbını hazırlayınız ve istediğiniz yüzey 

üzerine baskısını yaparak çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre 

değerlendiriniz. 
 

   

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.     
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Konuya karar verdiniz mi?   

3. Kağıt ölçüsünü belirlediniz mi?   

4. Konu ile ilgili araştırma yaptınız mı?   

5. Şablon baskı tekniğine uygun desenler çizdiniz mi?   

6. Çalışmanızdan birini seçtiniz mi?   

7. Deseni kalıp kağıdına geçirdiniz mi?   

8. Kesme aletleri ile gerekli yerleri çıkardınız mı?   

9. Kalıbı baskı yapacağınız yüzey üzerine sabitlediniz mi?    

10. Boyama yaptınız mı?   

11. Kalıbı dikkatlice çıkardınız mı?   

12. Kuruduktan sonra paspartu yaptınız mı?   

13. Çalışmanızdan memnun kaldınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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