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Bu modül ile uygun ortam sağlandığında deseni
hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Deseni kâğıda tekniğine uygun çizebileceksiniz.
2. Deseni folyoya tekniğine uygun aktarabileceksiniz.
Ortam: Aydınlık ortam
Donanım: IĢıklı masa, çeĢitli desen katalogları ve objeler,
makas, cetvel, silgi, kurĢun kalemler, resim kâğıdı, boya (guaj
veya kuru), su kabı, polyester folyo, alkol, rapido kalemi,
tarama ucu, rapido mürekkebi, ıĢık maskeleyici (abdeck),
pamuk, talk pudrası, Ģeffaf bant, maket bıçağı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ayrılmaz bir parçamız olan kumaĢ; dokuma, boya ve baskı teknikleri ile
renklendirilebilir. Dokuma ve boya ile kumaĢın renklendirilerek estetik ve görsel unsurların
kumaĢa aktarılmasının sınırları vardır. Bu sınırlar, baskı iĢlemi ile renklendirmenin önemini
ve kullanımını arttırmıĢtır.
Baskı iĢlemi, desenin tasarlanması ile baĢlar. Tasarımda farklı bir ya da birkaç unsur
ve teknik ile desen oluĢumu sağlanır. Bu süreç sırasında müĢteri istekleri, günün moda
akımı, kullanım yeri, tasarımcının hayal gücü ve baskı tekniği önemli rol oynar.
Desenlendirme sürecinde yararlandığımız unsurlar ve kullanılan teknikler, kumaĢın
albenisini ve iĢlevselliğini arttırmaktadır.
Bu modül sonunda desen tasarımında kullanılan süsleme unsurlarını, tekniklerini
öğrenerek amaca yönelik renklendirilmiĢ tasarımlar yapacak, desenin baskı aĢamasında folyo
hazırlama iĢlemlerini yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceri doğrultusunda, uygun ortam
sağlandığında deseni kâğıda tekniğine uygun çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


ÇeĢitli desen kitaplarını ve objeleri araĢtırabilirsiniz.



ĠĢletmelerin desen bürolarına giderek inceleme yapabilirsiniz.



Desenli kumaĢ örnekleri toplayabilirsiniz.

1. DESENĠ KÂĞIDA ÇĠZME
1.1. Kullanım Alanlarına Göre Desen Seçimi




Desen: Herhangi bir yüzey üzerine bilinen, görülen, tasarlanan ve hayal edilen
bir konuyu, kavramı, duygu ve düĢünceyi çizgi ile ifade etmektir. Bu kavram,
tüm görsel sanatların temelini oluĢturur ve eğitim, desen tasarımı ile baĢlar.
KumaĢta desen: Günün moda etkileri, tasarımcının yaratıcılığı, baskı tekniği,
kullanım alanı, kumaĢ türü ve müĢteri isteklerine bağlı olarak yönlendirilen
önemli bir estetik ögedir. KumaĢ deseni tasarımı yapan kiĢi, kullanım yeri,
amacı, baskı tekniği ve kumaĢ türünü göz önünde bulundurarak tasarım yapar.
Örneğin, kadın giyiminde; bluz, iç çamaĢır, elbise, erkek giyiminde; gömlek,
kravat, pantolon, çocuk giyiminde; gecelik, dıĢ giysi, elbise, pantolon, ev
tekstilinde; perde, masa örtüsü, çarĢaf için farklı nitelikte desenler ve kumaĢlar
kullanılır.

Desen tasarımı yapılırken farklı ögelerden yararlanılır. Tasarımcının iyi bir tasarım
yapabilmesi için bu ögeleri bilmesi gerekir ve bu ögeleri kullanarak yapacağı deseni
kullanım alanına göre tasarlar. Bu ögeler; nokta, çizgi, biçim, hacim, ıĢık, gölge, açık-koyu
tonlar ve renktir.


Nokta: En yalın geometrik ögedir. Herhangi bir ucun bir yüzeyde bıraktığı iz
olarak tanımlanır. Kullanılan ucun geniĢliğine göre noktalarda büyüyüp
küçülebilir. Yüzeyler, aynı aralıkta, aynı büyüklükte noktalarla doldurulunca gri
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değerler elde edilir. Yüzeyde noktaların aralığını, büyüklüğünü değiĢtirerek
açık-koyu dalgalanmalar, ıĢık gölge oluĢturulabilir.

ġekil 1.1: Noktaların bir araya gelmesiyle oluĢturulmuĢ desen örnekleri



Çizgi: Noktaların aynı veya değiĢik yönlerde sınırlı ya da sınırsız olarak ardı
ardına dizilmesinden elde edilen Ģekildir. Çizildiği malzemeye göre eni ve boyu
vardır.

ġekil 1.2: Çizgilerin bir araya gelmesiyle oluĢturulmuĢ desen örnekleri



Biçim: ġekil ve parçaların düzeni, dıĢ görünüĢtür. Ġki boyutludur, uzunluğu ve
geniĢliği vardır. Derinliği yoktur.



Hacim: Biçimin üç boyut kazanması ile hacim oluĢur. Biçim, uzayda hareket
ederek hacim kazanmıĢtır. Hacimler, gözde kütle ve sağlamlık etkisi yaratır.
Desende hacim; ıĢık ve gölge kullanarak girinti, çıkıntı, kabarık özelliklerinin
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belirtilmesi ile sağlanır. Bu iĢlemler yoluyla desene dokunma duygusunu
uyandıracak bir anlam da kazandırılır.


IĢık ve gölge: IĢık, varlıkları görmemizi sağlayan fiziksel güçtür. Gölge, ıĢığın
bir gölge tarafından yolunun kesilmesi ile ıĢıklı yerde oluĢan karaltıdır. IĢık ve
gölge olmadan beyin doğru algılama yapamaz. Desende kullanılan ıĢık ve
gölgeler desenin anlam kazanmasını sağlar.



Açık ve koyu tonlar: Renklerin açık ve koyu değerleriyle ilgili bir kavramdır.
Denge, hareket birlik gibi kompozisyon ilkeleri desenin açık-koyu dağılımı ile
sağlanır.



Renk: IĢığın nesneye çarpmasıyla, yansıyan ıĢınların niteliğine göre gözde
oluĢan duyumların her biridir. Desen tasarımının en önemli ögelerindendir.
Renklerin kullanımı, bağlı olduğu kurallar kadar bireyin duygularına da
bağlıdır. Renk her zaman insanları etkilemiĢ, estetik beğeni ve rahatlık
vermiĢtir.

1.2. Desen Hazırlamada Süsleme Unsurları
Süslemek, birtakım katkılarla bir Ģeyin daha güzel ve göz alıcı olmasını sağlamaktır.
Desenin süslenmesinde de amaç, ürünü güzelleĢtirip ürüne estetik bir değer kazandırmaktır.
Süslemede üç temel unsur vardır. Bunlardan ilk ikisi doğa kaynaklı ve soyut
biçimlerdir. Yeryüzünde var olan biçimlerin bir bölümü insan eliyle üretilenlerdir. OluĢum
farklılıkları dikkate alınarak bunlar ayrı gruplarda incelenebilir. Bir grup da ulusal
motiflerdir.
Süsleme Kaynakları

Doğa Kaynaklı Biçimler

Doğal biçimler
A.Canlı
1.insan

Soyut Biçimler

Soyut biçimler
1.Kare üçgen, daire, nokta,
çizgi vb. soyut biçimler
2. Yazı

2.Hayvan
3.Bitki
B.Cansız
1.Kuru bitki (kabuk, ölü
doğa)
2.Dağ,deniz gibi peyzaj
öğeleri
Yapay biçimler
1.Çeşitli eşyalar
2.Mimari yapılar
3.Sıvılar
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Ulusal motifler

Geleneksel biçimler
Tarihi ve sanat değeri olan
ulusal yapıtla, motifler

Tablo 1.1: Süsleme kaynakları
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1.2.1. Doğa Objelerinden Desen Tasarımı Yapmak
Her tür resim için esin kaynağı doğadır. Doğada bulunan canlı cansız her biçim,
süsleme sanatına girmiĢ ve kaynak olmuĢtur. Doğal kaynaklar arasında en çok kullanılan
yaprak, çiçek gibi bitkiler ve hayvan figürleridir.
Doğadan alınan nesne, süsleme amacına ve ilkelerine uygun olarak; biçim, ölçü, doku
ve renkte belirli bir değiĢiklik yapılmadan, kullanılacak yüzeye olduğu gibi ya da farklı
yöntemlerle biçim değiĢikliğine uğratılarak uygulanır.

ġekil 1.3: Yapraktan etüt edilerek oluĢturulan desen
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ġekil 1.4: Farklı yaprakların etüt edilmesiyle oluĢturulan desen
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ġekil 1.5: Farklı doğa objeleri ile desen örnekleri
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1.2.2. Stilize Yöntemleriyle Desen Tasarımı Yapmak
Stilize yöntemi, yalınlaĢtırma ya da üsluplaĢtırma olarak da karĢımıza çıkar. Stilize;
herhangi bir nesnenin, karakterinin bozulmadan yalınlaĢtırarak veya ilaveler yaparak
süsleyici ve Ģematik biçime getirilmiĢ durumudur. Bu yalınlaĢtırmada nesnenin karakteristik
özelliği olmayan ayrıntılar, girinti çıkıntılar azaltılır.
Stilize yaparken objenin iç ve dıĢ yapısı, dokusu değerlendirilir. Objenin yüzeyindeki
çizgiler ve bölünmeler, dokusundan esinlenerek süsleyici yorumlar ile oluĢturulur. Biçim,
artık tasarımcının duygularına, amaçlarına uygun; daha estetik, etkileyici, kalıcı, özgün bir
değer kazanır. Stilizasyon yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır:







Nesnenin yapısal karakteri bozulmamalı, özünü, kimliğini yitirmemelidir.
Örneğin gül, karanfile benzetilmemelidir.
Detaylardan kurtarılıp yalınlaĢtırılmalıdır.
Süsleyici ögeler kullanılmalıdır. Nesnenin yüzeyindeki çizgilerden,
bölümlerden ve dokusundan esinlenerek çizgisel, lekesel, süsleyici yorumlar
oluĢturulmalıdır.
Nesnenin doğal büyüklüğüne ya da etüt resminin ölçülerine bağlı kalınmaz.
Ġstendiği gibi büyütme küçültme yapılabilir. Bu iĢlem yapılırken dikkat edilmesi
gereken nokta, nesnenin farklı bölümleri arasındaki oranın bozulmamasıdır.
Stilizasyonda aĢırıya kaçılmamalıdır. Aksi hâlde soyutlama yapılmıĢ olur.
Tasarımın renklendirilmesinde doğadan esinlenilebileceği gibi tasarımcı, doğa
dıĢı renk uygulamaları da yapabilir.

ġekil 1.6: Stilize desen örneği
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ġekil 1.7: Stilize desen örneği

ġekil 1.8: Stilize
12 desen örneği

1.2.3. Modernize Yöntemiyle Desen Tasarımı Yapmak
Modernize yenileĢtirilmiĢ, yaĢanan çağa, tekniklere ve zevke uyarlanmıĢ anlamı taĢır.
Modernize desen tasarımı, tarihi ve sanat değeri olan ulusal yapıtların günün sanat anlayıĢına
ve gereksinimlerine uygun biçimde yorumlanmasıdır. Modernizasyon, her dönemde
tasarımcılar tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Modernizasyon yapılırken dikkat
edilmesi gereken en önemli unsur, tasarım yapılırken kullanılan motiflerin karakteristik
yapılarının bozulmadan günün gereksinimlerine uygun hâle getirilebilmesidir.
Modernizasyon yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır:






Motiflerin temel prensibi bozulmadan kompozisyon değiĢtirilebilir. Büyütme
küçültme yapılabilir.
Motifin ayrıntılarında genel yapısını bozmadan değiĢiklik yapılabilir.
Motifteki ayrıntılardan, yeni motifler oluĢturulabilir.
Renklerde değiĢiklik yapılabilir.
Günün beğeni ve sanat anlayıĢını, kaynağın karakteristik özellikleriyle
birleĢtiren özgün ve estetik yapıtlar üretilmelidir.

ġekil 1.9: Modernize
13desen örneği

ġekil 1.10: Modernize desen örnekleri
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1.2.4. Geometrik Biçimlerde Desen Tasarımı Yapmak
Geometrik biçimler, insan zekâsının ürünüdür. Temelde kullanılan biçimler; üçgen,
kare ve dairedir. Diğer biçimler, bunların değiĢik düzenlemelerle bir araya gelmesi ya da
değiĢik yollarla parçalanmasıyla oluĢur. Genellikle geometrik ve simetrik biçimlerin etkisi
daha kesin ve benimsemeleri daha kolaydır. Bunlarda kararlı bir denge vardır. Akılda kalıcı
ve etkileyicidir. Geometrik Ģekillerin psikolojik etkileri değiĢiktir. En durgun biçim kare, en
hareketli biçim ise üçgen olarak gösterilir. Ġkisi arasındaki dairenin ise sözü değiĢik olarak
nitelendirilir.

ġekil 1.11: Geometrik Ģekillerle yapılan desen örnekleri
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ġekil 1.12: Geometrik Ģekillerle yapılan desen örnekleri
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1.2.5. Soyut Kavramlarla Desen Tasarımı Yapmak
Soyutlama, nesnenin aĢırı stilize edilmesidir. Nesnenin bilinen görünüĢüne bağlı
kalmadan yeni bir renk, çizgi ya da biçimle göze hoĢ gelebilecek Ģekilde düzenlenmesidir.
Soyutlamada biçimler parçalanıp yeni biçimler üretilebilir.
Soyut süslemede sembolik ve soyut biçimler kullanılır. Sembolik biçimler
baĢlangıçta doğadan esinlenir, sonuçta ise doğadan tamamen uzaklaĢır ve ayrı bir anlam
kazanır.

ġekil 1.13: Soyut kavramlarla desen örneği
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ġekil 1.14: Soyut kavramlarla desen örnekleri
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1.3. Desen ÇalıĢmalarında Kullanılan Teknikler
1.3.1. Kontur Desen Tekniği
Desende nesneyi ya da motifi belirgin gösteren motiflerin etrafındaki çizgiye kontur
denir. Kontur, desendeki ayrıntıları ortaya çıkarır. Kullanıldıkları orana göre sırma ve tam
kontur olarak iki grupta incelenir.
 Sırma kontur: Bu kontur uygulamasında motifin tamamı kontur içine
alınmayabilir ve motifin tam sınırından çizilmeyebilir.

ġekil 1.15: Motifin kontursuz
görünüĢü

ġekil 1.16: Motifin sırma kontur
uygulanmıĢ görüntüsü
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Tam kontur: Motifin tamamı konturla belirgin hâle getirilir.

ġekil 1.17: Desenin tam
kontur uygulanmamıĢ
görüntüsü

ġekil 1.18: Desenin tam
kontur uygulanmıĢ
görüntüsü
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ġekil 1.19: Desenin tam kontur uygulanmamıĢ görüntüsü

ġekil 1.20: Desenin tam kontur uygulanmıĢ görüntüsü
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1.3.2. Efektli Desen Tekniği
Efekt; desenin zeminine, motiflere hacim ve hareketlilik katabilmek için yapılır.

ġekil 1.21: Efektli desen örnekleri
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1.3.3. Finezli Desen Tekniği
Finez, desende motiflerin detaylarının daha belirgin hâle gelmesi için kullanılır.

ġekil 1.22: Finezli desen örneği
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ġekil 1.23: Finezli desen örneği

1.3.4. Pikolu Desen Tekniği
Bazı kumaĢlara piko makineleriyle yapılan iĢlem sonunda ortaya çıkan iğne
hareketlerinin desende de verilebilmesi için kullanılan yöntemdir. Aynı teknik, dantel
görüntülü tasarımlar yapmak için de kullanılır.

ġekil 1.24: Pikolu desen örneği
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ġekil 1.25: Dantelli desen örneği

1.4. IĢıklı Masa ve Kullanımı
Özellikle renk ayrımı (folyo hazırlama) iĢlemlerinde kullanılan üst yüzeyi cam olan ve
alttan florasan lambalar ile aydınlatılan masadır. Boyutları ve florasan sayıları ihtiyaca göre
farklılık gösterir. Alttan verdiği ıĢık sayesinde folyo hazırlama sırasında desende mürekkep
ile iyi kapatılmamıĢ olan bölgelerin rahatça tespit edilmesini sağlar. Folyo hazırlama iĢlemi
baĢtan sona kadar ıĢıklı masada yapılır.

Resim 1.1: IĢıklı masa
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Resim 1.2: IĢıklı masada çalıĢma

1.5. Renklendirme
IĢığın nesneye çarpmasıyla yansıyan ıĢınların niteliğine göre gözde oluĢan
duyumların her birine renk denir. IĢık, nesneye çarptığında nesne, ıĢıkta bulunan renklerin
bazılarını emer, bazılarını yansıtır. Nesnenin yansıttığı renk ıĢınları gözde o nesnenin rengi
olarak algılanır. Rengi ortaya çıkartan ıĢıktır. IĢık olmayan bir ortamda renk algılanmaz. Her
Ģey siyahtır.

ġekil 1.26: Görme

Renk, tasarımın en önemli ögelerindendir. Çizgi ile baĢlayan tasarımlar, renk ile
sonuçlandırılır. Ġnsanlar üzerinde ruhsal ve görsel etkilere göre sınıflandırılır.
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Ana renkler: GüneĢ ıĢığı, cam prizmadan geçirildiğinde altı renge ayrılır. Bu
renkler, bir çember etrafında dizildiğinde renk çemberi oluĢur.

ġekil 1.27: Prizmadan yansıyan ıĢık

ġekil 1.28: Renk çemberi

Altı renk incelendiğinde bunlardan üç tanesinin temel renk olduğu, diğer üç rengin bunların
karıĢımından oluĢtuğu görülür. Ana renkler kırmızı, sarı ve mavidir. Hiçbir rengin
karıĢımından oluĢmazlar. Doğadaki tüm renkler, bu üç rengin karıĢımıyla elde edilebilir. Üç
ana rengin eĢit oranda karıĢtırılması ile beyaz renk oluĢur.
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ġekil 1.29: Ana renkler

 Ara renkler: Ana renklerin ikiĢer ikiĢer aynı ölçülerde karıĢtırılmasıyla
oluĢan renklerdir.

ġekil 1.30: Ara renk oluĢumu

ġekil 1.31: Ana renklerin oluĢumuyla
ortaya çıkan ara renkler



Tamamlayıcı renkler: Renk çemberinde karĢılıklı yer alır. Ġki tamamlayıcı
renk eĢit oranda karıĢtırıldığında kahverengi elde edilir.
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Sıcak-soğuk renkler: Renkler Ģiddetlerine ve insan üzerinde bıraktıkları
etkilere göre sıcak ve soğuk olarak sınıflandırılır. Sarı, kırmızı ve turuncu sıcak;
mavi, mor ve yeĢil soğuk renklerdir. Doğada sıcak ve soğuk renkler, büyük bir
uyum içindedir. Daima sıcak soğuğu, soğuk sıcağı davet eder.
ġekil 1.32: Sıcak renkler

ġekil 1.33: Soğuk renkler









KarĢıt renkler: Renk çemberinde karĢılıklı yer alan renklerdir. Yan yana
geldiklerinde birbirlerinin etkisini arttırır. Bir rengin yüzeydeki etkisinin
kuvvetli ve belirgin olması istenirse, o rengin yanına karĢıtı ya da bütünleyicisi
kullanılır. KarĢıt renklerin etkisini yumuĢatmak ve uyum sağlamak için birinin
renginden diğerine bir miktar katmak gerekir.
Uygun renkler: Renk çemberinde birbirine bitiĢik olan renklere denir. Özelliği,
bu renklerin arasında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve yeĢil
bitiĢik iki renktir. YeĢilde sarı bulunduğundan ikisinin ortak rengi sarıdır.
Uygun renkler birbirinin kuvvetini kırarak birbirlerini olduklarından zayıf
gösterir. Fazla çarpıcı olmayan, ağırbaĢlı bir etki yaratır.
Uygunsuz renkler: Renk çemberinde birbirine uygun ya da karĢıt olmayan
renklere, uygunsuz renkler denir. Örneğin, sarı ve kırmızı arasında uzak ya da
yakın bir iliĢki yoktur; ancak bu renkler yerinde ve gerektiği ölçüde
kullanılabiliyorsa baĢarılı sonuçlar alınır.
Tarafsız (nötr) renkler: Herhangi bir cisim güneĢ ıĢığından aldığı renkleri
yansıtmayıp yutuyorsa o cismi siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengi
karıĢtırdığımızda gri renk ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve gri, renk sayılmaz. Bu
üç renge nötr renkler denir. Ayrıca herhangi bir rengi açmak ya da
koyulaĢtırmak için siyah ve beyaz renk kullanılır.

ġekil 1.34: Nötr renkler

Renkle ilgili yukarıda belirttiğimiz unsurları temel olarak öğrendikten sonra,
tasarımını yaptığımız deseni farklı boya grupları (guaj-sulu boya-kuru boya) ile
renklendirebiliriz. Renklendirme yaparken bu desenin nerede kullanılacağı, müĢteri istekleri
gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.
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ġekil 1.35: Sıcak ve soğuk renklerin kullanımıyla oluĢturulan desen

ġekil 1.36: Tamamlayıcı renklerin kullanımıyla oluĢturulan desen
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1.6. Desen Hazırlamada Perspektif Unsurlar
Desende perspektifi kullanabilmemiz için perspektifin ne olduğunu bilmemiz gerekir.
Perspektif, çevremizdeki varlıklar bizden uzaklaĢtıkça gözümüze küçük görünürler renkleri
donuklaĢır, grileĢir ve gerçekte oldukları gibi algılanamazlar. Bu görünümler, çizgi ve renk
ile ifade etmek istendiğinde bazı kurallar ve kavramlar vardır. Bu kuralları açıklayan bilim
dalına perspektif denir. Perspektif ikiye ayrılır.
 Çizgi perspektifi: Nesnelerin biçimleriyle, çizgilerin bağlı olduğu kurallarla
ilgilidir. Bizden uzaklaĢan nesnelerin olduğundan küçük görünmesi, nesneyi sınırlandıran
çizgilerin kaçar gibi bir etki yapması, çizgi perspektifi ile açıklanır.
 Renk perspektifi: Renklerle ilgilidir. Nesneler bizden uzaklaĢtıkça atmosferin
etkisiyle daha silik ve donuk görünmektedir. Havanın yoğunluğu içindeki toz zerreleri,
buharı, günün değiĢik saatleri, renklerin görünümünü etkiler. Renklerin ve biçimlerin net ve
parlak algılamamıza izin vermez. Aynı Ģiddetteki iki renkten bize yakın olanı daha parlak ve
net, uzak olanı daha donuk ve mat görünür. UzaklaĢan nesnelerin kenar çizgileri (konturları),
açık-koyu etkileri de yumuĢayarak netliğini yitirir.
Desende perspektif kullanılan motifin hacimsel nitelik kazanması için kullanılır.
Ancak resimde algıladığımız etkiyi bire bir desende bulamayız. Bunun nedeni, desenin
kumaĢa basıldıktan sonra insanla beraber hareket ederek bakıĢ noktasının sabit olmamasıdır.
Desenin hacimsel nitelik kazanması için tonlamalı ve finezli tekniklerle çalıĢmakta fayda
vardır.

ġekil 1.37: Perspektif etkisi verilmiĢ desen örneği
normal hali
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ġekil 1.38: Perspektif etkisi verilmiĢ
32 desen örnekleri

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir mutfak masa örtüsünün desen tasarımını yaparak renklendiriniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Aydınlık bir ortamda desen hazırlama için gerekli
olan malzemeleri temin ediniz.
 Doğal objeler
 Farklı yumuĢaklıkta kurĢun kalem
 Silgi
 Cetvel
 ġeffaf bant
 Makas

 YumuĢak silgi kullanınız.
 Resim kâğıdının parlak
yüzeyine çalıĢma yapınız.
 Renklendirmede kullanılan
fırçaların kaliteli olmasına
dikkat ediniz.
 Etrafınızda
yararlanabileceğiniz
doğal
objeler araĢtırınız.

 Desen çizimi yaparken yararlanacağınız objeyi
seçiniz.

 Obje seçimi yaparken
kullanım
yerinin
uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Seçtiğiniz objeyi resim kâğıdı üzerine çiziniz.
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 Seçtiğiniz
objenin
etüt
görüntüsünü tüm ayrıntılarıyla
çiziniz.
 IĢık ve gölge yansımalarına
dikkat ediniz.
 IĢık ve gölge efektleri için
farklı
yumuĢaklıkta
kalem
kullanınız.
 Net ve temiz çizim yapmaya
dikkat ediniz.

 Stilizasyon ilkeleri doğrultusunda seçtiğiniz
objenin etüt resmini resim kâğıdına kurĢun kalemle  IĢıklı masa kullanınız.
çiziniz.
 Nesnenin
detaylarını
yalınlaĢtırınız.
 Nesnenin
yüzeyindeki
çizgilerden, bölümlerden ve
dokusundan esinlenerek çizgisel,
lekesel,
süsleyici
yorumlar
katınız.
 Nesnenin doğal büyüklüğüne
ya da etüt resminizin boyutlarına
bağlı kalmayabilirsiniz. Aynı
nesneyi farklı boyutlarda bir
arada kullanabilirsiniz.
 IĢık ve gölge efektleri için
farklı
yumuĢaklıkta
kalem
kullanınız.










 Net ve temiz çizim yapmaya
dikkat ediniz.
farklı
kaba
su
Renklendirmede
kullanacağınız
malzemeleri  Ġki
hazırlayınız.
hazırlayınız.
(Birini
kirli
Guaj boya
fırçalarınızı temizlemek için
diğerini guaj boyayı istediğiniz
DeğiĢik numaralarda fırça
Su kabı
kıvama
getirmek
için
Boya paleti
kullanınız.)
Resim kâğıdı
 Guaj
boyalarınızın
boyamaya
yeterli
olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Renk seçiminizi deseninizin
kullanım yerini dikkate alarak
yapınız.
 Ana renklerin yardımıyla ara
renkler elde ediniz.
 Deseni
renklendirmeden
önce kullanacağınız renkleri
küçük bir resim kâğıdı üzerinde
Deseni renklendirirken kullanacağınız renkleri
deneyiniz. Ġstediğiniz renk
belirleyiniz ve kullanılacak miktara göre önceden
hazırlayınız.
değilse farklı renkler deneyiniz.
 Desende kullanmaya karar
verdiğiniz
renkleri
palet
üzerinde tüm desende kullanım
miktarına göre palet üzerinde
yeterli oranda hazırlayınız.
 Guaj boyanın kıvamına
dikkat ediniz.
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 Renklendirmeyi yapınız.

 Boyama sırasında temiz ve
düzenli çalıĢınız.
 Boyama sırasında mümkün
olduğunca fırça darbelerinin
belirgin olmamasına dikkat
ediniz.
 Renk dağılımına dikkat
ediniz.
 KurĢun kalem çalıĢmada
verdiğiniz ıĢık ve gölge
efektlerini
renk
tonlarını
kullanarak veriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendi kendinize ya da
arkadaĢınızla birlikte değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygulama için gerekli olan tüm araç gereç ve çalıĢma ortamını
hazırladınız mı?
2. Desen çizimi yaparken yararlanacağınız objeyi seçtiniz mi?
3. Desen çizimi yaparken kullandığınız obje kullanım yerine uygun
mu?
4. Seçtiğiniz objeyi resim kâğıdı üzerine çizdiniz mi?
5. Stilizasyon ilkeleri doğrultusunda seçtiğiniz objenin etüt resmini
resim kâğıdına kurĢun kalemle çizdiniz mi?
6. Renklendirmede kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı?
7. Renklendirmede seçtiğiniz renkler kullanım yerine uygun mu?
8. Deseni renklendirirken kullanacağınız renkleri kullanılacak
miktara göre önceden hazırladınız mı?
9. Renklendirme yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ilgili öğrenme faaliyetine
dönerek iĢlemi tekrar ediniz. Verdiğiniz cevapların hepsi doğruysa bir sonraki öğrenme
faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri Doğru (D)- YanlıĢ (Y) olarak değerlendiriniz.
1

Herhangi bir yüzey üzerine bilinen, görülen, tasarlanan ve hayal edilen bir
konuyu, kavramı duygu ve düĢünceyi çizgi ile ifade etmeye desen denir.

9

Doğal biçimler, soyut biçimler ve ulusal biçimler süsleme kaynağı olarak
alınamaz.
Stilize; herhangi bir nesnenin, karakterinin bozarak, yalınlaĢtırarak veya
ilaveler yaparak süsleyici ve Ģematik biçime getirilmiĢ durumudur.
Modernize desen tasarımı; tarihi ve sanat değeri olan ulusal yapıtların günün
sanat anlayıĢına ve gereksinimlerine uygun biçimde yorumlanmasıdır.
Soyutlama nesnenin aĢırı stilize edilmesidir. Nesnenin bilinen görünüĢüne
bağlı kalmadan yeni bir renk, çizgi ya da biçimle göze hoĢ gelebilecek
Ģekilde düzenlenmesidir.
Sırma kontur uygulamalarında motifin tamamı konturla belirgin hâle
getirilir.
Efekt desenin zeminine ve motiflere hacim katabilmek için yapılan
uygulamalardır.
IĢığın nesneye çarpmasıyla, yansıyan ıĢınların niteliğine göre gözde oluĢan
duyumların her birine renk denir.
Sarı kırmızı, mavi ana renklerdir.

10

Kırmızı sarı, turuncu soğuk renklerdir. Mavi, mor, yeĢil sıcak renklerdir.

11

Desende perspektif kullanılan motifin hacimsel nitelik kazanması için
kullanılır.

2
3
4
5
6
7
8

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceri sonunda uygun ortam
sağlandığında deseni tekniğine uygun olarak folyoya aktarabileceksiniz.

ARAġTIRMA


ÇeĢitli desen örnekleri araĢtırma yapabilirsiniz.



ĠĢletmelerin desen bürolarına giderek inceleme yapabilirsiniz.

2. DESENĠ FOLYOYA AKTARMA
2.1. Folyo Temizleme


Folyo: Desenin renklerinin aktarılacağı saydam tabakadır. Üç çeĢit folyo vardır.




Selüloit folyo
Asetat folyo
Polyester folyo

En yaygın olarak polyester folyo kullanılır. Bunun nedenleri Ģunlardır;




Kolayca yırtılmaz ve esneme yapmaz.
Rulodan açıldığında kıvrılma yapmaz.
Çizim ve saklanabilme kolaylığı vardır.

ĠĢin gerektirdiği duruma göre incelik ve kalınlıkları numaralandırılmıĢ olan bu
folyoların en uygunu seçilmelidir. Folyo inceldikçe esnemesi ve etkilenmesi artar. Folyo
kalınlaĢtıkça renk ayrımı sırasında üst üste konulduklarında, alttaki desenin ayrıntılarının
görülmeleri güçleĢebilir.
Seçilen folyo ile çalıĢmaya baĢlamadan önce; üzerinde olabilecek yağ tabakası ve
mürekkebin tutunmasını engelleyecek pisliklerin giderilebilmesi için her iki yüzeyi de
alkolle temizlenir. Temizlemeden sonra her iki yüzey pudra ile pudralanır. Pudralama
iĢleminin nedenleri;




Mürekkebin folyo üzerinde kolayca tutunmasını sağlar.
Desendeki her rengin negatifi ayrı ayrı folyoya çalıĢılır ve pudralanır. Yapılan
bu pudralama alttaki folyo üzerinde bulunan mürekkebin üstteki folyoya
yapıĢmasını önler.
Pudralama, negatifi çalıĢılan alttaki rengin mürekkebine matlık verir. Böylece
daha önce çalıĢılan renk ayırt edilir.
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2.2. Aks ve Aks Alma
Raport, kumaĢ üzerindeki desen motiflerinin eĢit aralıklarla enine ve boyuna tekrar
etmesidir. Aks ise birim raport ölçülerini belirleyen çizim araç- gereçleri ile çizilen, düĢey ve
yatay doğruların bir birlerine 90° açı ile kesen artı iĢaretidir.
Akslar raport tekrarının yapıldığı bölgelere konur. Tekrarlar aks yardımıyla yapılır.
Akslar çizilirken dikkat edilmesi gereken kurallar:




EĢit kalınlıkta ve boyutta olmalıdır.
Temiz ve net bir Ģekilde çizilmelidir.
Raport sınırlarının tam oturması için çizim araç gereçleri kullanarak
çizilmelidir.

Aks, önce resim kâğıdı üzerinde folyoya aktarılmadan önce alınmalıdır. Sonra folyo
üzerine akslar düzgün olarak çizilmelidir.

Resim 2.1: Aks örneği

2.3. Folyo Hazırlamada Gerekli Araç ve Gereçler


Makas: Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiĢ,
birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluĢmuĢ, arasına yerleĢtirilen
herhangi bir Ģeyi kesmeye yarayan araçtır.



Rapido kalemi: Farklı incelik ve kalınlıkta uçlara sahip olan, dolmakaleme
benzeyen özel mürekkebi ile doldurulan kalemlerdir.



Rapido mürekkebi: Rapido kaleminin içine konarak kullanımı sağlayan siyah
renkte mürekkeptir.
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Rapido
mürekkebi

Resim 2.5: Rapido takımı

Resim 2.4: Rapido kalemi



Rapido kalemleri

IĢık maskeleyici (Abdeck): Organik bir bileĢik olup, negatifin kenar
kapamalarında kullanılan mürekkeptir. Kızıl kahve renge sahiptir.

2.4. Deseni Folyoya Aktarma
Negatif hazırlama da denen renk ayrım iĢlemi, bir desenin her rengine ait biçimlerin,
ayrı ayrı Ģeffaf folyolar üzerine ıĢık geçirmeyen mürekkeple kapatılmasıdır.

2.5. Kenar Kapama
Kenar kapama; bir raport karesinin teksir dilerek (çoğaltılarak) bir Ģablon (kalıp) alanı
kadar çoğaltılması sırasında, raport karesi alanını aĢan motiflerin karĢı kenardaki yerlerinin
pozlandırma iĢlemindeki ıĢıktan korunabilmesi için abdeck ile kapatılmasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Çizdiğiniz deseni folyoya aktararak renk ayrım iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Uygulamayı yapabilmek için uygun ortamda
malzemelerinizi hazırlayınız.

Desen

Cetvel

ġeffaf bant

Makas

Polyester folyo

Alkol

Pamuk

Pudra

Rapido kalemi ve mürekkebi

IĢık maskeleyici (Abdeck )

IĢıklı masa
 Deseninizin her kenarından pay koyarak folyo
ölçünüzü belirleyiniz.

 Deseninize uygun rapido ve
tarama uçları seçiniz.
 Tüm malzemelerinizi eksiksiz
hazırlayınız.

 Belirlediğiniz ölçüde folyo kesiniz.


Folyonuzu önce alkolle temizleyiniz.

 Temizleme
sırasında
folyonun
kıvrılıp
kırılmamasına dikkat ediniz.
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 Folyonuzu pudralayınız.

 Folyonuzu pudralarken az
miktarda pudra kullanınız.
Fazla
gelen
miktarı
pamukla
yardımıyla
folyodan uzaklaĢtırınız.

 Desen kâğıdınızı ıĢıklı masanın üzerine Ģeffaf
bant ile sabitleyiniz.

 Aks çizgilerinizin birbirine
 Folyo üzerine çizim araç gereçleri ile akslarınızı
çiziniz.
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90° dik, boyutlarının ve
kalınlıklarının aynı olmasına
dikkat ediniz.
 Akslarda kayma sapma olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Temiz ve düzenli çalıĢınız.

 Folyonun sağ üst köĢesine akstan uzak bir yere
raport türünü, çalıĢılan rengi, renk sayısını ve
raport ölçülerini yazınız.

 Ġlk rengi kontur Ģeklinde iç kısımdan çiziniz.

 Raport türü ve ölçülerini

öğretmeninizle belirleyiniz.

 Ġlk renk ya desendeki
konturdur ya da desenin
iskeletini belirten renktir.
Bu saptamayı doğru yapınız.
 Desende kontur yoksa
motifin biçim ve sınırlarını
en iyi belirleyen rengi
kontur olarak çizilir.
 Ġç kısımları çizilip sınırları
belirlenen renk için sonra
doldurulacağını belirten bir
iĢaret koyunuz. Bu iĢaret x
olabilir. Bunun amacı; diğer
renkler doldurulurken
aradaki bindirme oranlarının
daha sağlıklı kontrol
edilmesidir.

 Folyo kuruduktan sonra
 Folyonuzu çizim iĢlemi bitince pudralayınız.
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pudralayınız. Aksi takdirde
çiziminiz bozulacaktır.
 Pamuğa az miktarda pudra
döküp folyoda çizim
yaptığınız yerlerin üzerinde
hafifçe gezdiriniz.

 Her renk için aynı iĢlemi folyoları üst üste
koyarak tekrarlayınız.

 Folyoların her birini iyice

temizleyerek pudralayınız.

 Folyoları katlayarak

kırılmasına izin vermeyiniz.

 Folyoların üzerine
 Folyo üzerinde daha önce iĢaretlenen ve

bilgilerini doğru ve eksiksiz
biçimde yazınız.

doldurulması gereken yerleri doldurunuz.

 Doldurulan bölgelerin ıĢık

geçirmeyecek biçimde
olmasına dikkat ediniz.
 Renkler kapatılırken eksik
motifin kalmamasına dikkat
ediniz.
 Renklerde üst üste
çakıĢmaların olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Raport karesini aĢan motif

 Folyo üzerinde

yoksa akslar merkezinden 2
cm kadar dıĢarıdan cetvelle
çerçeveleyiniz.
 Raport karesini aĢan motif
varsa akslar merkezinden 2
cm kadar dıĢarıdan cetvelle
çerçeveleyiniz.

akslara paralel birer
çizgi çizerek negatifi
çerçeveleyiniz.

 KarĢılıklı kenar aksları birbiri üstüne getirerek
folyoyu rulo hâline getiriniz.

 Rulonun üstte olan
kısmına alttan
görülen motiflerin
kapladığı alanı iki
aks arasına kabaca
çiziniz.
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 Rulonun üstte

kalan kenarını alta
alıp alt kenarı üste
çıkarınız ve iki aks
arasını altta
görülen motifler
içeride kalacak
Ģekilde kabaca
çiziniz.

 Aynı iĢlemi yan
kenarlara, altlı
üstlü değiĢtirerek
uygulayınız.

 Motiflerin kapladığı alanın

çerçeveye alınmıĢ olduğuna
dikkat ediniz.

 Çizilen çerçevenin
dıĢında kalan
yerleri ıĢık
abcdeck
(Maskeleyici) ile
kapatınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendi kendinize ya da
arkadaĢınızla birlikte değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Değerlendirme Ölçütleri
Uygulamayı yapabilmek için uygun ortamda malzemelerinizi
hazırladınız mı?
Deseninizin her kenarından pay koyarak folyo ölçünüzü
belirlediniz mi?
Belirlediğiniz ölçüde folyo kestiniz mi?
Folyonuzu temizlediniz mi?
Desen kâğıdınızı ıĢıklı masanın üzerine Ģeffaf bant ile sabitlediniz
mi?
Folyo üzerine çizim araç gereçleri ile akslarınızı çizdiniz mi?
Folyonun sağ üst köĢesine akstan uzak bir yere raport türünü,
çalıĢılan rengi, renk sayısını ve raport ölçülerini yazdınız mı?
Ġlk rengi kontur Ģeklinde iç kısımdan çizdiniz mi?
Folyonuzu çizim iĢlemi bitince pudraladınız mı?
Her renk için aynı iĢlemi folyoları üst üste koyarak tekrarladınız
mı?
Folyo üzerinde daha önce iĢaretlenen ve doldurulması gereken
yerleri doldurdunuz mu?
Folyo üzerinde akslara paralel birer çizgi çizerek negatifi
çerçevelediniz mi?
KarĢılıklı kenar aksları birbiri üstüne getirerek folyoyu rulo hâline
getirdiniz mi?
Rulonun üstte olan kısmına alttan görülen motiflerin kapladığı
alanı iki aks arasına kabaca çizdiniz mi?
Rulonun üstte kalan kenarını alta alıp alt kenarı üste çıkarıp iki
aks arasını altta görülen motifler içeride kalacak Ģekilde kabaca
çizdiniz mi?
Aynı iĢlemi yan kenarlara, altlı üstlü değiĢtirerek uyguladınız mı?
Çizilen çerçevenin dıĢında kalan yerleri ıĢık abdeck (Maskeleyici)
ile kapattınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ilgili öğrenme faaliyetine
dönerek iĢlemi tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine
geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri Doğru (D)- YanlıĢ (Y) olarak değerlendiriniz.
1

Desenin renklerinin aktarılacağı saydam tabakaya folyo denir.

2

En yaygın olarak kullanılan folyo asetat folyodur.

3

Folyo çalıĢmaya baĢlamadan önce üzerindeki pislikler alkolle temizlenir.

4
5
6

Raport kumaĢ üzerindeki desen motiflerinin eĢit aralıklarla enine ve boyuna
tekrar etmesidir.
Negatif hazırlamanın diğer adı renk ayrımıdır.
Kenar kapama; bir raport karesinin teksir dilerek (çoğaltılarak) bir kalıp
alanı kadar çoğaltılması sırasında, raport karesi alanını aĢan motiflerin karĢı
kenardaki yerlerinin pozlandırma iĢlemindeki ıĢıktan korunabilmesi için ıĢık
m abdeck (maskeleyici) ile kapatılmasıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri Doğru (D)- YanlıĢ (Y) olarak değerlendiriniz.

1
2
3

4
5

KumaĢta desen; günün moda etkileri, tasarımcının yaratıcılığı, baskı tekniği,
kullanım alanı, kumaĢ türü ve müĢteri isteklerine bağlı olarak yönlendirilen
önemli bir estetik ögedir.
Desenin süslenmesinde de amaç; ürünün iĢlevini değiĢtirmek, ürünü
güzelleĢtirip estetik bir değer kazandırmaktır.
Süsleme kaynakları; doğal kaynaklı biçimler, soyut biçimler ve ulusal
motiflerdir.
Doğadan alınan nesne, süsleme amacına ve ilkelerine uygun olarak; biçim,
ölçü, doku ve renkte belirli bir değiĢiklik yapılmadan, kullanılacak yüzeye
olduğu gibi ya da farklı yöntemlerle biçim değiĢikliğine uğratılarak
uygulanır.
Kontur desen tekniği sırma ve tam kontur olarak ikiye ayrılır.

9

Finez yaptığımız desende motiflerin detaylarının daha belirgin hâle gelmesi
için kullanılan tekniğe denir.
Sarı ve mavinin birleĢiminden mor, mavi ve kırmızının birleĢiminden de
turuncu oluĢur.
Aks: KumaĢ üzerindeki desen motiflerinin eĢit aralıklarla enine ve boyuna
tekrar etmesidir.
Aksla farklı kalınlıklarda ve boyutta çizilmelidir.

10

Desen hazırlandıktan sonra baskı iĢlemi için renk ayrımına gerek yoktur.

6
7
8

11

12

Kenar kapama; bir raport karesinin teksir dilerek (çoğaltılarak) bir kalıp
alanı kadar çoğaltılması sırasında, raport karesi alanını aĢan motiflerin karĢı
kenardaki yerlerinin pozlandırma iĢlemindeki ıĢıktan korunabilmesi için
abdeck ile kapatılmasıdır.
Renk ayrım iĢlemi, bir desenin her rengine ait biçimlerin, ayrı ayrı Ģeffaf
folyolar üzerine ıĢık geçirmeyen mürekkeple kapatılmasıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
Y
D
D
D
D

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D
Y
D
D
D
D
Y
Y
Y
Y
D
D

49

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


AKER APARSLAN Sabiha, Tasarım Mesleki Resim, YA-PA Yayınları,
Ġstanbul, 2003.



BALCI Yusuf Baytekin, Nuray SAY, Temel Sanat Eğitimi, YA-PA Yayınları,
Ġstanbul, 2003.



ETĠKE Serap, Desen, Millî Eğitim Yayınları; Ġstanbul, 2006.



GÜL Emine, Baskı Teknolojisi, Millî Eğitim Yayınları, Ankara, 2002.



PEKMEZCĠ Hasan, Desen ÇalıĢmaları, Millî Eğitim Yayınları, Ankara, 2006.



www.tdk.gov.tr

50

