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AÇIKLAMALAR 
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi 

DAL/MESLEK Çinicilik 

MODÜLÜN ADI Dik Form Deseni Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Dik formlara file çekilmesi, birim şablonların çıkartılması 

ve uygun desenlerin çizilmesi, hazırlanan desenlerin 

delinmesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Karo Fayans Ulama Deseni Hazırlamak modülünü 

başarmış olmak. 

YETERLİK Dik formlara desen hazırlamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Dik formlara tekniğine uygun olarak filelerini 

çekebilecek, desenlerini hazırlayarak delme işlemini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Dik formlara tekniğine uygun olarak file çekerek, 

form birimlerin şablonlarını çıkartabileceksiniz.  

2. Dik formların şablonlarına, tekniğine uygun desen 

hazırlayabilecek ve delebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çalışmaya uygun havalandırma ve ışıklandırılma 

düzeni oluşturulmuş, temiz ve düzenli atölye ortamı  

Donanım: Dekor atölyesi, çizim masası, turnet, fırça, sır 

altı boyaları, eskiz kâğıdı, 0.5 kalem, 2B kalem ucu, 

gönye, cetvel, boncuk iğnesi 

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.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Çinicilik ve seramik sanatı insanlık tarihi ile beraber var olmuş ve günümüze kadar 

pek çok çeşitlilik ve boyut kazanmıştır. Mimariye bağlı olarak gelişen çini sanatı, çeşitli 

tekniklerle en güzel ve başarılı örneklerini vermiştir. 
 

Tasarımdan üretime uzun bir yol gerektiren seramik, sır altı tekniği ile çini ürünlere 

dönüşmektedir. Çini ürünlerin desenlerinde, Türk süsleme sanatı motifleri kullanılmaktadır. 

Çinicilikte kullanılan motif ve desenlerin, uygulanması yöresel motiflerin gelişmesine imkân 

sağlar, kültür değerlerimizi geliştirir. 
 

Çini sanatında, yüzeylerin süslemesinde birbirinden farklı şekil ve biçimlere sahip 

çeşitli formlar kullanılmaktadır. Bunlar arasındaki bir grubu da dik formlar oluşturur. Dik 

formlar tornada el ile şekillendirildikleri için, bütün formlar yuvarlak ve simetrik bir yapıya 

sahiptir. Motif ve desen bilgisi ile bu formlara başarılı desenler hazırlanabilir.   
 

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda, dik formlara tekniğine uygun olarak filelerini 

çekebilecek, desenlerini hazırlayarak delme işlemini yapabileceksiniz.  
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; dik 

formlara tekniğine uygun olarak file çekerek, form birimlerin şablonlarını 

çıkartabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 İznik klasikleri içinde, dik formlar üzerinde yer alan fileleri inceleyiniz. File 

kalınlıkları ve sayılarındaki farklılıkların nedenini araştırınız. 

 İznik klasikleri içinde, dik formlar üzerinde yer alan desenleri inceleyiniz. 

Desen çizimlerinde kullanılan şablon birimlerini bulmaya çalışınız.  

 Çini ile ilgili kitap, katalog ve broşürlerden ve internet sitelerinden dik form 

desenlerini inceleyiniz.  

 Çevrenizdeki çini satış mağazalarında bulunan dik mamul birimlerini 

gözlemleyiniz. 

 Çini atölyelerinde yapılan dik form desenlerini inceleyerek Türk süsleme 

sanatlarında kullanılmış ve kullanılmakta olan “klasik dik form desen örnekleri” 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip örnek desenlerin bulunduğu 

bir dosya hazırlayınız.  

 

1. DİK FORMLARA, FİLE ÇEKMEK VE 

BİRİM ŞABLONLARINI HAZIRLAMAK 
 

1.1. Kullanılan Araç Gereç ve Malzemeler 
 

 Turnet: Turnetler elle döndürülen küçük araçlardır. Çini ve seramikçilerin en 

çok kullandığı araçlardandır. Yuvarlak objelerin üzerine yatay çizgiler ve 

boyamalar yapmaya yarar. Ağır ve dengeli bir kaidenin üzerine dikey konumda 

yerleştirilmiş bir mil üzerinde, boşluksuz serbest dönen bir tabladan 

oluşmaktadır. Dik formlara file çekme işlemi, turnet üzerinde yapılır. Dik 

formlar; turnetin merkezine oturtularak turnet, bir elle kendi ekseni etrafında 

döndürülür. Bu arada diğer elle kendi ekseni etrafında dönen ve file yerleri 

tespit edilen dik forma fileleri çekilir. İki türü bulunmaktadır. Masa üzerinde 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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kullanılan ayaksız turnetler ve yere oturtulan ayaklı turnetler. Yapı bakımından 

aralarındaki tek fark, tabla ile kaide arasındaki milin ayaksız turnetlerde kısa, 

ayaklı turnetlerde ise uzun olmasıdır. Resim 1.1’de ayaksız turnet 

görülmektedir.  Mamullerin boylarına göre ayaklı veya ayaksız turnet 

kullanılması gerekir. Turnet kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli 

konu; formu turnetin tam merkezine oturtmaktır. Fırça ile file çekilirken fırça 

tutan elin altında mutlaka bir destek bulunmalı, diğer el ile turnet 

döndürülmelidir. Vazolara file çekerken file çeken elin ayaksız turnet yüksekliği 

ile aynı düzeyde olması sağlanmalıdır. Bunun için yardımcı malzemeler 

kullanılır. El malzeme yüzeyinde sabit durur ve destek alır.  

 

Resim 1.1: Ayaksız turnet 

 

Resim 1.2: Elin sabitlenmesi 

 Fırça: Dik formlara file çekme işleminde genellikle özel olarak hazırlanmış kıl 

fırçalar kullanılır. Bu fırçalar, eşeğin iki kulağı arasında kalan yele kıllarından 

yapılmaktadır. Bu tür fırçalarda boyayı depolayan hazne ve çizme işlemini 
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gerçekleştiren kalem kısmı bulunmaktadır. Doğal olmayan sentetik fırçalar 

boyayı bünyelerinde istenilen şekilde tutmadıklarından dolayı tercih edilmez. 
 

 Boya: File çekiminde özel olarak hazırlanmış tahrir boyaları kullanılır. File 

çekiminde en fazla tercih edilen ve kullanılan renkler siyah ve kobalt mavisidir. 

Desen özelliklerine uygun olarak farklı renklerde tahrir boyaları kullanılabilir. 

File çekimine başlamadan boya kıvamı ayarlanmalıdır. 
 

 Eskiz kâğıdı: Desen çizimi için kullanılan en önemli malzeme, eskiz kâğıdı 

olarak kullanılan parşömen kâğıdıdır. Kâğıdın istenen ölçülerde kesilip 

hazırlanabilmesi için cetvel veya gönye kullanılır. Çizim yapmak için ise 0,5 

numaralı ve 2B uçlu kalem kullanılır. 
 

1.2. Dik Formlara File Çekmek 
 

Çini sanatında, yüzeylerin süslemesinde birbirinden farklı şekil ve biçimlere sahip 

çeşitli formlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında bir grubu da dik formlar oluşturur. Dik 

formlar tornada el ile şekillendirildikleri için bütün formlar yuvarlak ve simetrik bir yapıya 

sahiptir. Bununla birlikte çini sanatında, çok çeşitli dik form biçimleri kullanılmaktadır. Bu 

çeşitler arasında vazolar, ibrikler, sürahiler ve küpler sadece birkaçıdır. Resim 1.3’te file 

çekimleri ve tahrirleme işlemi yapılmış olan küp görülmektedir.  

 

Resim 1.3: Küp 

File; desen ve form özelliklerine uygun olarak gerek fırça ve pergel yardımı ile 

gerekse düz yüzeylerin üzerine cetvel yardımı ile çekilen ince çizgilere verilen isimdir. Aynı 

zamanda çini desenlerinde, desen birimlerini birbirinden ayıran sınır çizgisidir. Dik 

formların fileleri turnet üzerinde fırça yardımı ile çekilir. Resim 1.4’te turnet üzerine 

yerleştirilmiş vazo görülmektedir.  
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Resim 1.4: Turnete yerleştirilmiş vazo 

Dik formların üzerine çekilecek filelerin yerleri ve sayıları, form üzerine 

uygulanılması tasarlanan desenin özelliklerine (simetrik, asimetrik, çok eksenli, ulama, 

serbest desenler) ve birim desen ölçülerine (kenar suyu ölçüleri, birim şablon ölçüleri) bağlı 

olarak tespit edilmelidir. Bununla birlikte fileler desende genellikle  kenar suyu ile ana 

desenin ayrımında ve desenlerin bitim yerlerinde kullanılır.  
 

Genel bir kural oluşturmamakla birlikte kenar suyu ile ana desen arasına çekilen file 

çoğunlukla birbirine paralel iki çizgiden oluşur. Tek çizginin kullanıldığı da görülür. 

Birbirine paralel iki çizgiden oluşan filelerde, çizgilerin birbirine olan mesafesi önemlidir. 

İki file arasındaki ölçü, file çekilen formun büyüklüğü ve kullanılacak desenin özelliklerine 

uygun olarak 3 ile 5 mm arasında olmalıdır. Resim 1.5’te kenar suları ve ana desenlerin çift 

file ile sınırlandırıldığı vazo formu görülmektedir. Resim 1.6’da tek ve çift file kullanılan ve 

tahrirleme işlemi bitmiş olan vazo formları görülmektedir.  
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Resim 1.5: Çift file kullanılan vazo formu 
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Resim 1.6: Tek ve çift file kullanılan vazo formları 

Dik formlara file çekme işlemi turnet üzerinde, özel olarak hazırlanmış kıl fırçalar 

yardımı ile yapılır. Tahrir boyası ile file çekmeden önce kurşun kalem ile file çekilmeli ve 

filelerin yerleri netleştirilmelidir. Turnet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli 

konu; formu turnetin tam merkezine oturtmaktır. Form, merkez dışına kayarsa çekilen file 

çizgilerinde bütünlük sağlanamaz. Dik formların üzerine file çekilirken fırça tutan elin 

altında mutlaka bir destek bulunmalı, bu şekilde el sabitlenerek oynaması engellenmelidir. 

Bu arada diğer el ile turnet döndürülmelidir. Kullanılacak boyanın kıvamı iyi ayarlanmalıdır. 

Fırça üzerine yeteri kadar boya depolanarak mümkün olduğu kadar tek seferde file 

çekilmelidir. Boya ile file çekiminde herhangi bir hata yapılırsa, hatalı kısımlar jiletle 

temizlenmeli, gerekirse yeniden file çekimi yapılmalıdır. 
 

Dik formlarda, öncelikle ürünlerin karın ve alt kısmında bulunan file çekimleri yapılır. 

Daha sonra formlar turnetin üzerinde ters çevrilerek ağzının üzerine oturtulur ve merkeze 
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getirilir. Desen özelliğine bağlı olarak formun boyun ve ağız kısmında yer alan filelerin 

çekimleri yapılır. 
 

Dik form üzerine file çekme aşamalarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: 

 Araç, gereç ve malzemeleri hazırlamak 

 Hazırlanacak desenin özelliklerine ve ölçülerine uygun, file yerlerini ve 

sayılarını belirlemek 

 Turnet üzerinde kurşun kalem ile tespit edilen yerlerden fileleri çekmek 

 Turnet üzerinde tahrir boyası ile fileleri çekmek 

 Hataları rötuşlamak 
 

Resim 1.7 ve 1.8’de desen özelliğine uygun olarak kenar suyu ile ana desen arasına 

çekilen fileleri görüyorsunuz. 

 

Resim 1.7: File ve tahrirleri yapılmış olan dik formlar 
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Resim 1.8: File ve tahrirleri yapılmış olan dik formlar 

1.3. Şablon Çıkarmak  
 

Şablon, tasarıma uygun olarak hazırlanan formun dışında kalınlık oluşturacak şekilde 

değişik malzemelerden yapılan saç, mukavva, film, kağıt ve yüzeylerdir.  Değişik alanlarda 

düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme işlerinde kullanılan ve işlevine göre yapısı değişen 

araç veya aygıt diye de tanımlayabiliriz. Körü körüne, üzerinde hiç düşünmeden onaylanan, 

öykünülen, çok kez tekrarladığından kanıksanmış, basmakalıp örneklerdir. Şablonlar tekrar 

tekrar kullanılan yazı, tablo, desen vb. şeylerin bir kere hazırlanıp kullanılabilmesini sağlar. 

Bir şablonda sağladığınız her türlü bilgi, bildiklerinizin ölçüsünde en doğru bilgi olmalıdır. 
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Form üzerine uygulanılması tasarlanan desen özelliklerine ve birim desen ölçülerine 

(kenar suyu ölçüleri, birim şablon ölçüleri) bağlı kalarak dik formların üzerine file çekimleri 

yapılır.  

 

File çekimlerinden sonra, fileler arasında kalan kısımlarda aşağı yukarı yapılması 

planlanan desenin özelliğine uygun olarak birim bölme işlemleri yapılır.  Bu işlem formun 

bütününde eşit bölme işlemi olabileceği gibi fileler arasındaki kısımlarda da ayrı ayrı eşit 

parçalara bölünme olabilir.  

 

Formların ağız ve ayak kısımlarındaki dairesel kısımlar gönye ve cetvel yardımı ile 

eşit parçalara bölünür. Üçe, dörde, beşe, altıya, sekize bölünebilir. Bu sayı formun 

büyüklüğü ve hazırlanacak desenin özelliklerine göre belirlenir. Aynı zamanda dik formun 

ağız ve ayak çapı ölçüleri önemlidir. 

 

Ağız ve ayak kısımlarında eşit bölünen ve işaretlenen kısımlar formun gövdesi 

üzerinde cetvel ve kurşun kalem yardımı ile birleştirilir. Çizimler hafif olarak yapılmalı, 

sağlamaları yapılarak çizgiler netleştirilmelidir. 

 

Dik formlar eşit parçalara bölündükten sonra, parça ölçülerine uygun şablonlar 

hazırlanır. Fileler arasında kalan ve eşit parçalara bölünen birimlerin şablonlarını çıkartmak 

gereklidir. Bu birimler üzerine eskiz kâğıtları yerleştirilerek çalışılmaya başlanır.  Bu işlem 

çok zordur. Hem dik formun ölçü özellikleri, hem de formun dairesel olması işi 

güçleştirmektedir. Bölünen birimlerin küçüklük ve büyüklüklerine göre şablonlar 

oluşturulur. Eskiz kâğıtları kullanılarak birim ölçüleri çıkartılır. Bunlar şablon ölçülerini ve 

biçimlerini oluştururlar. Bu şablon kâğıtlarının kenar çizgileri netleştirilmelidir. Desen 

çizimlerine başlamadan önce şablonlar dik form üzerinde bölünen parça sayısına denk sayıda 

yan yana getirilerek formu dolanmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu tamamlandıktan sonra 

çizimlere başlanmalıdır. Desen ulama desen ise birleşim yerleri çok önemlidir. Çizimler 

dikkatli ve desen çizim tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

 

Çizim 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6’da İznik çini ustaları tarafından imal edilen 

biçimlerin en tipiklerini, bu biçimleri tanımlamak için kullanılan terimleri de göstermek 

amacıyla sunulmuştur. Klasik dik formların, çeşit ve biçimlerine uygun muhteşem desenler 

hazırlanmıştır. 

 

Çizim 1.1: İbrikler 
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Çizim 1.2: Carafe’lar 

 

Çizim 1.3: Sürahiler 

 

Çizim 1.4: Şamdanlar 
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Çizim 1.5: Maşrapalar 

 

Çizim 1.6: Bardaklar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki faaliyeti yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Dik form desenin hazırlama 

ortamını oluşturunuz.  

 Dik forma hazırlayacağınız deseni, 

desen birimlerini tasarlayınız. 

 Deseni hazırlarken size yardımcı 

olacak şablon birimlerini 

tasarlayınız. 

 Vazoda kullanacağınız file yerlerini 

tasarlayınız. 

 

 Dik formu turnete yerleştiriniz.  

 

 Dik formu turnette merkezleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Malzemeleri hazırlayınız. 

 

 Vazoya file çekmek için fırçayı 

boya ile buluşturunuz. 

 

 Vazonun ayak kısmındaki file 

çekimlerini tekniğine uygun olarak 

yapınız. 
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 Vazonun ağız kısmını çeviriniz. 

 

 Vazonun ayak kısmını altı eşit 

parçaya bölerek işaretleyiniz. 

 Ağız kısmını gönye ile altı eşit 

parçaya bölünüz. 

 

 Vazonun boyun ve ayak kısmında 

yaptığınız bölüm işaretlerini 

birleştiriniz. 
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 Desen çizimi için gerekli olan araç 

ve gereci hazırlayınız. 

 

 Eskiz kâğıdını dik form 

büyüklüğüne uygun kesiniz. 

 

 Eskiz kâğıdını vazonun ayak 

kısmına oturtunuz. 

 

 Kâğıdı vazonun gövdesi üzerine 

yerleştiriniz. 



 

 

 

18 

 

 Kâğıdı vazonun boyun kısmına 

oturtunuz. 

 

 Kağıdın fazlasını kesiniz. 

 

 Vazonun boyun kısmı için şablon 

hazırlığını yapınız. 
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 Kağıt şablonu, vazonun boyun 

kısmında oluşturunuz.  

 Kağıt şablonu, vazonun gövde 

kısmında oluşturunuz.  

 

 Vazonun boyun şablonunu,  kâğıt 

üzerinde çiziniz. 

 Vazonun birim işaretleri üzerinden 

çizimi yapınız. 

 Dikkatli ve hassas çalışınız. 
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 Vazonun, boyun için altıda bir 

oranındaki birim şablonunu 

oluşturunuz. 

 

 Vazonun gövde şablonunu,  kâğıt 

üzerinde çiziniz. 

 Vazonun, birim işaretleri üzerinden 

çizimi yapınız. 

 Dikkatli ve hassas çalışınız. 

 

 Vazonun, gövde için altıda bir 

oranındaki ana birim şablonunu 

oluşturunuz. 
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 Vazonun,  boyun ve gövde için 

altıda bir oranındaki birim 

şablonlarını bütünleyerek 

oluşturunuz. 

 Vazo üzerinde şablonların 

bütünlüğünü kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; aşağıda resimleri verilmiş 

olan  ( yaklaşık boyu 20 cm, ağız çapı 8 cm, ayak çapı 6 cm) dik formların biçimlerine ve 

hacimlerine yakın vazonun desen, desen birimleri, fileleri ve birim şablon tasarımını 

yaparak, formun filelerini çekiniz ve şablon birimlerini hazırlayınız. Bu uygulamayı 

aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

  

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

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. Desen çizme ortamını hazırladınız mı?   

2. Dik formu incelediniz mi?   

3. Form üzerinde uygulayacağınız deseni tasarladınız mı?   

4. Desen birimlerini tasarladınız mı?   

5. Şablon birimlerini tasarladınız mı?   

6. Vazoda kullanacağınız file yerlerini tasarladınız mı?   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Dik formu turnette merkezlediniz mi?   

8. Formun filelerini tekniğine uygun çektiniz mi?   

9. Form üzerinde deseni, hazırlayacağınız şablon birimlerini 

tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?   

  

10. Eskiz kâğıdını şablon birim ölçüsüne uygun kestiniz mi?   

11. Formun üzerinde kâğıt şablonu birimlere uygun olarak 

çıkarttınız mı? 

  

12. Form üzerinde, deseni çizeceğiniz birimlere, uygun kâğıt 

şablonları hazırladınız mı? 

  

13. Dikkatli ve hassas çalıştınız mı?   

14. Dik form üzerinde şablonların bütünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, dik 

formların şablonlarına tekniğine uygun desen hazırlayabilecek ve delebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 İznik klasikleri içinde, dik formlar üzerinde yer alan desenleri inceleyiniz.  

 Çini dekor atölyelerinde, Türk süsleme sanatı motiflerinin kullanıldığı dik 

formları, formların özelliklerini ve desenleri inceleyiniz. 

 İnternet sitelerinden dik mamul desenlerini inceleyiniz. 

 Çini ile ilgili kitap, katalog ve broşürlerden, dik mamul desenlerini inceleyiniz; 

örnek çizim ve fotoğraflardan oluşan bir dosya hazırlayınız. 

 

2. DİK FORM ŞABLONUNA UYGUN DESEN 

HAZIRLAMAK VE DELMEK 
 

2.1. Birimler Arasındaki Desen İlişkisinin Önemi 
 

Desenleri oluşturan birimler içerisinde en önemli kısmı ana desen oluşturur. Ana 

desen hazırlanırken doluluklar kadar bırakılacak boşlukların da büyük önemi olduğu 

unutulmamalıdır. Genellikle bunların birbirlerine eşit oranda olması dengeyi sağlar. 

Böylelikle kompozisyona yerleştirilecek olan motiflerin gittikleri yön ve desenin merkez 

noktaları tespit edilmiş olur. Dik ve yatay çizgiler genellikle dengeyi sağlar. Eğik çizgiler ise 

hareketi meydana getirir. Eğik çizgiler birbirlerine zıt yönlerde kullanıldığı zaman bu denge 

sağlanmış olur. Bundan dolayıdır ki tamamen eğik çizgilerden oluşan kompozisyonlarda bu 

çizgilerin karşıtlarının da kullanılmasına dikkat edilir. Kompozisyonlarda, düz ve kırık 

çizgiler ne kadar sertlik ve hareketsizlik ifade ediyorsa eğik çizgiler de desene daima 

yumuşak ve hareketli bir görünüm sağlamış olur. Özellikle doğaya uygun olarak bitkisel 

motiflerden meydana gelmiş kompozisyonlarda, daima eğik çizgilerin kullanıldığı 

görülmektedir. Resim 2.1’de bitkisel motifli kompozisyonda, eğik çizgilerin kullanıldığı 

görülmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Bitkisel motifli kompozisyon 

Kenar suyu hemen hemen her dekorda kendisini göstermiş bir ifade tarzıdır. Bütün 

motif çeşitleri ile birlikte değişik boyutlarda olmak üzere işlenebileceği çok geniş bir 

uygulama sahası vardır. Kenar suları, bordür, pervaz ve ulama gibi pek çok isimle 

tanımlanırlar. Ara, kenar, ince ve kalın bordürler olarak ayrımlara tabi tutuldukları kadar, 

uygulanan motiflere göre de çeşitlenebilirler. Kenar suyunun kalınlığı uygulandığı formun 

büyüklüğüne göre değişir. Form ölçüsü büyüdükçe kenar suyu kalınlığı da artar. Kenar suları 

sürekli devam edebilen bir desen oluşturacak şekilde tasarlanır. Bu da desenin iki yanından 
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sınırlanıp iki yanından ise tekrarlanabilecek şekilde yarım motiflerin kenarlara oturtulması 

ile sağlanır. Bir çeşit ulama kompozisyon oluştururlar. Resim 2.2’de vazonun kenar suları, 

basit ulama kompozisyondan oluşmuştur.  

 

Resim 2.2: Dik mamul 
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Çizim 2.1’de dörtte bir oranda çizilmiş ulama penç motifi görülmektedir. Simetrisi 

basılarak yarım penç motifi, ile ulama kenar suyu oluşturulur. Birbirini tamamlayan dört 

birimde de penç motifinin bütünü ortaya çıkar.  

 

Çizim 2.1: Penç motifi 

Çizim 2.2’de dik formun file aralarında kullanılabilecek böcek motifinden oluşan 

kenar suyu görülmektedir.  

 

Çizim 2.2: Böcek motifi 

Çizim 2.3’te dik formun file aralarında kullanılabilecek geometrik motiften oluşan 

kenar suyu görülmektedir.  

 

Çizim 2.3: Geometrik motif 

Çizim 2.4’te dik formun file aralarında kullanılabilecek bitkisel motiflerden oluşan 

kenar suyu görülmektedir.  
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Çizim 2.4: Bitkisel motif 

Motif güzel sanatların her dalında desenin temelini oluşturan öge olarak da 

tanımlanabilir.  Dik form, desen birimlerinin, en önemlisi olan ana desen, kompozisyon 

şeklinin, öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. Simetrik desenler, asimetrik desenler, çok 

eksenli desenler, ulama desenler veya serbest desenler hazırlanabilir.  
 

Desenler hazırlanırken dik forma uygun oluşturulan şablon birimleri kullanılır. Dik 

formların en büyük hacmini oluşturan karın kısımlarına ana desen hazırlanır.  Dik formun 

karın kısmı dışında, biçimsel özelliklerine uygun olacak şekilde hazırlanmış olan şablonlara 

da uygun desenler çizilmelidir. Resim 2.3’te biçimsel özellikleri, çok çeşitli olan vazoda 

kullanılan desenlerin birbiri ile uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

Resim 2.3:  Dik mamul 
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Dik formun boyun ve ayak kısımlarına da uygun desenler ve kenar suları 

hazırlanmalıdır. Resim 2.4’te ana ve ara desenlerin haliç işi ile oluşturulduğu, kullanılan 

kenar su desenlerinin de haliç işine, uygunluğu görülmektedir. Dik form şablonlarına 

hazırlanacak olan desenler ve kenar suları birbirleriyle uyumlu olmalıdır. 

 

Resim 2.4:  Haliç motifli vazo 

Dik form, şablon birimleri esas olmak üzere ürünlerde dik mamulün karın kısmında 

veya orta kısmında ana desen, boyun ve ayak kısımlarında ana desene uygun kenar suları 

hazırlanarak, desen bütünlüğü sağlanır. Resim 2.5’te ağız kısmında ve ayak kısmında kenar 

suyu, orta kısmında ana desen, çizilmiş bardak formu görülmektedir. 
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Resim 2.5:  Dik mamul 

Dik formların ölçüleriyle ve biçimleriyle orantılı olarak birimleri de kendi arasında 

bölünerek  desenler hazırlanabilir. Resim 2.3’e bakınız. 
 

Klasik desenleri incelediğimizde; kenar suyu olmayan, formun bütününü ana desenin 

kapladığı desenler de mevcuttur. 
 

Klasik kurallara uymaksızın hazırlanan dik mamul desenleri de vardır. 
 

Kenar sularının yoğun kullanıldığı desenler de mevcuttur. Resim 2.3’e bakınız. 
 

Resim 2.6’da görüldüğü gibi formun biçimine uygun file çekilerek desen 

hazırlanabilir.  
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Resim 2.6:  Dik mamul 

2.2. Dik Formlara Desen Hazırlama Tekniği  
 

Tabiattan stilize edilip süsleme aracı olarak kullanılan, konusunu bitkilerden, 

hayvanlardan, eşyalardan ve kişinin hayal dünyasından alan ve stilize edilerek kullanılan 

şekillere “motif” denir. Belli ölçüler içerisinde bir yüzey içinde arzu edilen motiflerin 

dengeli göze hoş gelecek şekilde ahenkli bir üslupla yerleştirilmesine de “desen” denir. 
 

Dik form desen çizimleri yaparken desen çizme kurallarına uymamız gerekir. Desen 

çizmeye başlamadan önce doğru ölçüyü almak esastır. Dik form desenleri hazırlanırken,  
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birim şablonların hassasiyetle çıkartılması dikkat edilmesi gereken en önemli ve ilk kuraldır. 

Şablonlar kullanılarak desenler hazırlanacaktır. Bir deseni hazırlarken kompozisyon seçimi 

de önem taşır. Kompozisyonun forma uygulanabilecek tarzda olmasına dikkat etmemiz 

gerekir. 
 

Dik form deseni hazırlarken; 
 

 Simetrik kompozisyonlar, 

 Asimetrik kompozisyonlar, 

 Çok eksenli kompozisyonlar, 

 Ulama kompozisyonlar, 

 Serbest desenlerden hangisinin çalışılacağına karar verilmelidir. 
 

Ulama kompozisyon düzenleme seçiminde; 
 

 Helezoni hatlar üzerinde yerleştirilerek yatay ve kesintisiz bir tarzda genellikle 

tek yöne doğru devam ettirilen kompozisyonlar, 

 Desenin dört bir kenara doğru uzamasını sağlayan kompozisyonlar, 

 Kaydırma usulü ile yapılan kompozisyonlar olarak da ayrım yapabiliriz. 
 

Özellikle ulama dik form deseni hazırlarken seçilmiş olan kompozisyon şekline uygun 

olarak, birleşim yani ulama yerlerinde çizilecek olan motiflerin, ölçü içerisindeki yerleri 

hassasiyetle hazırlanmalı ve bu ölçülere uygun olarak motiflerin çizimleri yapılmalıdır. Çok 

dikkatli, temiz ve titiz çalışılmalıdır. Çünkü ulama desen yan yana ve alt alta geldiği zaman, 

ulama yerleri tamamlandığında motifin bütününü eksiksiz ve estetik olarak birbirini 

tamamlayacak şekilde görmemiz gerekir. Çizim 2.5’de ulama çizilen ortabağ motifi 

görülmektedir. 

 

Çizim 2.5:  Ortabağ motifi 

Çizim 2.6’da balık pulu motifli ulama desen görülmektedir. 
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Çizim 2.6:  Balık pulu motifi 

Çizim 2.7 ve 2.8’de dik mamul ana desen şablonuna, uygun hazırlanmış desenler 

görülmektedir. 
 

 

Çizim 2.7: Ana desen 
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Çizim 2.8: Ana desen 

Resim 2.7’de dik mamul ana desen şablonuna uygun hazırlanmış haliç işi 

görülmektedir. Kaydırma usulü ile yapılan bu kompozisyonda hazırlanan desen şablonunun, 

dik mamul üzerideki şablon çizgilerine oturması sağlanmaktadır. 

 

Resim 2.7: Haliç işi desenli vazo 
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Resim 2.8’de hazırlanan desen şablonunun dik mamul üzerideki şablon çizgilerine 

oturması sağlanmaktadır (sağ yön). 

 

Resim 2.8: Haliç işi desenli vazo 

Resim 2.9’da hazırlanan desen şablonunun dik mamul üzerindeki şablon çizgileriyle 

çakışması sağlanmaktadır (sol yön). 

 

Resim 2.9: Haliç işi desenli vazo 
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Dik form desen çizimde, kompozisyonda yer alacak motiflerin seçimi çok önemlidir 

Desen içerisindeki motifler belli ölçüler içerisinde bir ahenk teşkil edecek şekilde dengeli bir 

bütünlük göstermelidir. Desende yer alacak motifler, kullanım yerlerine göre iki çeşide 

ayrılır. 
 

 Birincisi, ilk bakışta göze çarpan dikkat çeken ve ön planda yer alan ana 

motiflerdir. 

Desenin özünü oluşturan büyük bir hançer yaprak, gül, lale, karanfil ve hatayi motifleri gibi.  
 

 İkincisi yardımcı motifler deseni zenginleştiren, desendeki doluluk boşluk 

oranlarını dengeleyen motiflerdir. Bu motifler ana motiflerin üzerine aralarına 

yerleştirilen motiflerdir. Bunlar gonca çiçekler, yarım pençler, çiğdemler, rumi 

parçalar, küçük bulut parçacıkları, salyangozlar ve mahmuzlar gibi. Bu 

saydığımız motifler ana motifler yerleştirildikten sonra kullanılmalıdır. Motifler 

hiçbir zaman üst üste kullanılmaz. Bir motifi diğer bir motif asla kapatmaz. Her 

tür motif kendi doğrultusunda ve kendi hattında devam eder ve biter. 
 

Dik form desen çizimlerinde ölçü, kompozisyon seçimi ve kompozisyonda yer alacak 

motiflerin seçimi işleminden sonra; kanaviçelerin çizimi gelmektedir. Kanaviçesi bozuk bir 

desenin çiziminin sağlıklı olmayacağı kesindir. Kanaviçe oturmadan kesinlikle motifler 

üzerinde esas çizimlere geçilmemelidir. 
 

Desen çizimlerinde deseni temize çekmek en önemli aşamadır. Desen çizimi 

esnasında birçok fazla çizgiler, silintiler, dengesiz çizgiler, hatalı çizgiler olabilir. Bunları 

yok etmek amacıyla desen ya üzerine başka bir kâğıt konularak veya desen tersinden temize 

çekilmelidir. Bu saydığımız hataları aza indirgemediğimiz sürece temize çekmenin anlamı 

yoktur. Bu hatalar düzelene kadar temize çekilme işlemi tekrar edilmeli desen çizimleri son 

haline getirilmelidir. 
 

Dik form desen çizimleri yaparken desen çizme kurallarına uymamız gerekir.  Dik 

formlara desen hazırlarken desen çizme kurallarına ve dik formların birim şablonlarına 

uygun desen hazırlamamız gerekir. Dik mamulün karın kısmında ana desen, boyun ve ayak 

kısımlarında ana desene uygun kenar suları hazırlanarak desen bütünlüğü sağlanabilir. Dik 

formların ölçüleriyle ve biçimleriyle orantılı olarak birimleri de kendi arasında bölünerek,  

desenler oluşturulabilir. Klasik desenleri incelediğimizde kenar suyu olmayan, formun 

bütününü ana desenin kapladığı desenler de mevcuttur. Klasik kurallara uymaksızın 

hazırlanan dik mamul desenleri de vardır. Kenar sularının yoğun kullanıldığı desenler de 

mevcuttur. Çizim 2.12’de klasik İznik formuna uygulanmış bitkisel desen görülmektedir. 



 

 

 

37 

 

Çizim 2.12: İznik bardak formu 

Resim 2.10, 2.11, 2.12 ve 2.13’de klasik form ve desenlerin kullanıldığı dik formlar ve 

formlara uygun hazırlanmış dekorlanmış desenler görülmektedir. 
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Resim 2.10: Klasik desen 
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Resim 2.11: Klasik desen 
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Resim 2.12: Klasik desen 
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Resim 2.13: Klasik desen 
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2.3. Şablon Birimlerinde Desen Delme Tekniği 
 

Dik formlara uygun hazırlanan desenlerle uygulama yapılabilmesi için desenin 

delinmesi gerekir. Delinen desenler, kömür tozu vasıtası ile uygulanacak olan dik form 

üzerine aktarılır. Delinme işlemi tekniğine uygun olarak yapıldığı takdirde, desen dik formlar 

üzerinde net olarak görülür. Tahrirleme işlemi de bu oranda başarılı olur. Desenler ince 

boncuk iğneleri ile altına yumuşak bir bez konularak delinmelidir. İki iğne deliği arasında bir 

iğne deliği kadar boşluk olmalıdır. Delinen desenin arkasında desenin ve motiflerin aynısı 

görünüyor ise delme işlemi doğru yapılmıştır. Şayet arkasını çevirdiğimiz zaman çok sıkı 

delmeden dolayı motif yırtılmış ise veya seyrek delmeden dolayı motiflerin ince kısımları 

net bir şekilde gözükmüyor ise delmemiz hatalıdır. 
 

Kenar suyu deseni soldan sağa doğru yön izlenerek delinir. Desen üzerindeki dallar ve 

motifler takip edilerek desen delme işlemi gerçekleştirilir. 
 

Şablon birimlerinde desen delerken yapmamız gerekenleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 
 

 Desen delme ortamı oluşturulmalıdır. 

 Parşömen kâğıtları, dik form, şablon birim ölçülerine, uygun olarak 

hazırlanmalı ve kesilmelidir. 

 Üstte desen olmak şartı ile aynı boyutta 6 adet parşömen kâğıdı sabitlenmeli ve 

düzenli bir şekilde kenarlarından zımbalanmalıdır.  

 Parşömen kâğıtlarının altına yumuşak bir bez konulmalıdır. 

 Boncuk iğnesinin uç kısmı tüm parşömenleri delebilecek uzunlukta 

ayarlanmalıdır. 

 Desen iki parmak arasında bastırılarak sabitlenmelidir. 

 Boncuk iğnesi, tekniğine uygun olarak dik bir şekilde kullanılmalıdır.  

 İki iğne deliği arası, bir iğne deliği kadar boş ve eşit olmalıdır. 

 Desene arkadan bakılınca desen, net bir şekilde görülmelidir. 

 Dik form şablon birimlerine uygun çizilen desenlerin, delme işlemleri tekniğine 

uygun olarak tamamlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

 Klasik dik mamul desenlerini inceleyiniz. 

 “Dik formlara file çekmek ve birim şablonlarını hazırlamak” faaliyetinin, 

uygulama faaliyetinde; hazırlamış olduğunuz dik form şablon birimlerine uygun 

desen hazırlayınız. 

 Şablon birimlerinde kullanılacak kompozisyon şeklini belirleyiniz.   

 Şablon birimlerinde kullanılacak motifleri seçiniz. 

 Birimler arasında desen ilişkisini kurarak motifleri tekniğine uygun olarak 

çiziniz. 

 Deseni temize çekiniz. 

  Farklı formlara uygun desen çiziniz. 

 Eskiz kâğıtlarını dik form, şablon birim ölçülerine uygun kesiniz. 

 Desen üstte olacak şekilde kâğıtları sabitleyiniz. 

 Boncuk iğnesi ile deseni tekniğine uygun olarak deliniz. 

 Dik form ana birim şablonuna bahar dalı motifini çiziniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Boyun kısmına uygun kenar suyu hazırlayınız. 

 Kenar suyunda fileye dayalı yarım penç motifi kullanınız. 

 Ana birim şablonunun bittiği yerde penç motifini kullanınız. 

 Ayak kısmının file bitim yerinde penç motifli kenar suyunu kullanınız. 

 Pencin diğer çeyrek kısmını aynı desenin yönünü değiştirerek kullanınız. 

 Farklı motiflerden oluşan kenar suları hazırlayınız. 

 Desen delme işlemini tekniğine uygun olarak yapınız. 

 

 

 Dik form ana birim şablonu birim sayısını üçe düşürünüz. 

 Dik form ana birim şablonuna haliç desenini çiziniz. Desenin ortasına lale 

motifi yerleştiriniz. 
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 Hazırlanan desen şablonunun dik mamul üzerindeki şablon çizgilerine 

oturmasını sağlayınız.  

 Haliç desenine uygun kenar suyu hazırlayınız. 

 Desen delme işlemini tekniğine uygun olarak yapınız. 
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 Dik form ana birim şablonu birim sayısını üçe düşürünüz. 

 Dik form ana birim şablonuna lale motifi çiziniz. Motifi zenginleştirerek deseni 

oluşturunuz.  

 Desene uygun kenar suyu hazırlayınız. 

 Desen delme işlemini tekniğine uygun olarak yapınız. 

 

 

 

 Serbest motif veya desen hazırlayınız.  

 Serbest olarak değişik yönlerde basabilirsiniz. 

 Desen delme işlemini tekniğine uygun olarak yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda aşağıda resimleri verilmiş 

olan  (yaklaşık boyu 20 cm, ağız çapı 8 cm, ayak çapı 6 cm) dik formların, biçimlerine ve 

hacimlerine yakın vazoya, uygun hazırlamış olduğunuz şablon birimlerine desen hazırlayınız 

ve desenlerin delme işlemlerini yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendiriniz. 

  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

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. Klasik dik mamul desenlerini incelediniz mi?   

2. Şablon birimlerinde kullanılacak kompozisyon şeklini belirlediniz 

mi? 

  

3. Ana desen, şablon birimlerinde, kullanılacak motifleri seçtiniz mi?     

4. Birimler arasında desen ilişkisini kurarak motifleri tekniğine uygun 

olarak çizdiniz mi? 

  

5. Deseni temize çektiniz mi?   

6. Desen, ulama desen ise özellikle birleşim yerlerini hassasiyetle 

çizdiniz mi? 

  

7. Dik mamul üzerindeki bölünmüş birimlerde, desen şablonlarını,  

oturtarak desenin bütünleşmesini sağladınız mı?  

  

8. Boyun kısmında ana desene uygun, kenar suyunu tekniğine uygun 

hazırladınız mı? 

  

9. Ayak kısmında, ana desene uygun, kenar suyunu tekniğine uygun 

hazırladınız mı? 

  

10. Kenar sularının özellikle birleşim yerlerini hassasiyetle çizdiniz mi?   

11. Kenar suyu için bölünmüş birimlerde desen şablonlarını,  oturtarak 

desenin bütünleşmesini sağladınız mı? 

  

12. Hazırlamış olduğunuz ana desen ve kenar sularının delme işlemini 

tekniğine uygun olarak yaptınız mı? 

  

13. Eskiz kâğıtlarını dik form ana desen şablon birim ölçülerine, uygun 

kestiniz mi? 

  

14. Desen üstte olacak şekilde kâğıtları sabitlediniz mi?   

15. Boncuk iğnesi ile ana deseni tekniğine uygun olarak deldiniz mi?    

16. Eskiz kâğıtlarını dik form, kenar suyu şablon birim ölçülerine uygun 

kestiniz mi? 

  

17. Kenar suyu deseni üstte olacak şekilde kâğıtları sabitlediniz mi?   

18. Boncuk iğnesi ile kenar suyu desenini tekniğine uygun olarak 

deldiniz mi? 

  

19. Farklı birimler var ise desen çizimlerini ve delme işlemlerini 

tekniğine uygun olarak tamamladınız 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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda resmi verilmiş olan biçimsel özellikleri yoğun olan dik formu inceleyiniz.  

 
 

UYGULAMALI TEST 
 

Kazandığınız beceriler doğrultusunda, yukarıda biçimsel özellikleri yoğun olan dik 

forma benzer, vazonun filelerini çekiniz ve şablon birimlerini hazırlayınız. Dik formun 

şablon birimlerine uygun desenleri hazırlayarak desenlerin delme işlemlerini yapınız.   
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

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. Desen çizme ortamını hazırladınız mı?   

2. Dik formu incelediniz mi?   

3. Form üzerinde uygulayacağınız deseni tasarladınız mı?   

4. Desen birimlerini tasarladınız mı?   

5. Şablon birimlerini tasarladınız mı?   

6. Vazoda kullanacağınız file yerlerini tasarladınız mı?   

7. Dik formu turnette merkezlediniz mi?   

8. Formun filelerini tekniğine uygun çektiniz mi?   

9. Form üzerinde deseni hazırlayacağınız şablon birimlerini 

tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?   

  

10. Eskiz kâğıdını şablon birim ölçüsüne uygun kestiniz mi?   

11. Formun üzerinde kâğıt şablonu birimlere uygun olarak 

çıkarttınız mı?  

  

12. Form üzerinde deseni çizeceğiniz birimlere, uygun kâğıt 

şablonları hazırladınız mı? 

  

13. Dikkatli ve hassas çalıştınız mı?   

14. 14. Dik form üzerinde şablonların bütünlüğünü kontrol ettiniz 

mi? 

  

15. Klasik dik mamul desenlerini incelediniz mi?   

16. Şablon birimlerinde kullanılacak kompozisyon şeklini 

belirlediniz mi? 

  

17. Ana desen şablon birimlerinde, kullanılacak motifleri seçtiniz 

mi?   

  

18. Birimler arasında desen ilişkisini kurarak motifleri tekniğine 

uygun olarak çizdiniz mi? 

  

19. Deseni temize çektiniz mi?   

20. Desen, ulama desen ise özellikle birleşim yerlerini hassasiyetle 

çizdiniz mi? 

  

21. Dik mamul üzerindeki bölünmüş birimlerde desen şablonlarını  

oturtarak desenin bütünleşmesini sağladınız mı?  

  

22. Boyun kısmında ana desene uygun kenar suyunu tekniğine 

uygun hazırladınız mı? 

  

23. Ayak kısmında ana desene uygun kenar suyunu tekniğine uygun 

hazırladınız mı? 

  

24. Kenar sularının özellikle birleşim yerlerini hassasiyetle çizdiniz 

mi? 

  

25. Kenar suyu için bölünmüş birimlerde desen şablonlarını  

oturtarak desenin bütünleşmesini sağladınız mı? 

  



 

 

 

53 

26. Hazırlamış olduğunuz ana desen ve kenar sularının delme 

işlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı? 

  

27. Eskiz kâğıtlarını dik form ana desen şablon birim ölçülerine 

uygun kestiniz mi? 

  

28. Desen üstte olacak şekilde kâğıtları sabitlediniz mi?   

29. Boncuk iğnesi ile ana deseni tekniğine uygun olarak deldiniz 

mi?  

  

30. Eskiz kâğıtlarını dik form kenar suyu şablon birim ölçülerine 

uygun kestiniz mi? 

  

31. Kenar suyu deseni üstte olacak şekilde kâğıtları sabitlediniz mi?   

32. Boncuk iğnesi ile kenar suyu desenini tekniğine uygun olarak 

deldiniz mi? 

  

33. Farklı birimler var ise desen çizimlerini ve delme işlemlerini 

tekniğine uygun olarak tamamladınız 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. 
 

 



 

 

 

54 

KAYNAKÇA 
 

 BAYRAK, Sema, Eskişehir Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Seramik ve 

Cam Teknolojisi Alanı Seramik Öğretmeni, Ders Notları. 

 Kütahya, Merkez Endüstri Meslek Lisesi, Seramik ve Cam Teknolojisi 

Alanı, Örnek İşler. 

KAYNAKÇA 


