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AÇIKLAMALAR
KOD: 215ESB120
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi
DAL / MESLEK Çinicilik
MODÜLÜN ADI Tabak Desenleri Çizimleri 3

MODÜLÜN TANIMI

30 cm’lik tabak deseninin ana ve kenarsuyu ölçüsünü
çizme, ölçüye uygun motifleri ve kompozisyon şeklini
belirleme ve deseni çizme, aydınger kâğıdına deseni aktarma
ve deseni iğneleme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Tabak Desenleri Çizimleri-2 modülünü almış olmak

YETERLİLİK 30 cm tabak deseni çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik

tabak desenin ana ve kenarsuyu ölçüsünü çizip ölçüye uygun
motifleri ve kompozisyon şeklini belirleyerek 30 cm’lik
tabak desenleri çizebileceksiniz. Çizdiğiniz tabak desenini
tekniğine uygun olarak aydınger kâğıdına aktarabilecek ve
desenin delme işlemini yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Tabak form ve desen çeşitlerine uygun, 30 cm’lik tabak

desenin ana ve kenarsuyu ölçüsünü çizebileceksiniz.
2. 30 cm’lik tabak deseni ölçüsüne uygun motifleri ve

kompozisyon şeklini belirleyebileceksiniz.
3. Motiflerin asıllarını bozmadan, kompozisyon şekline

bağlı kalarak 30 cm’lik tabak desenleri çizebileceksiniz.
4. 30 cm’lik tabak desenini, tekniğine uygun olarak

aydınger kâğıdına, inceli kalınlı (havalı) çizebileceksiniz.
5. 30 cm’lik tabak desenini delme işlemini, tekniğine uygun

olarak istenen sıklıkta yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI ve
DONANIMLAR

Çizim masası, parşömen kâğıdı, resim kâğıdı, 0,5
kalem, gönye, cetvel, boncuk iğnesi, aydınger kâğıdı, samur
fırça, rapido mürekkebi, köpük, örnek kompozisyonlar

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,

El sanatları bir toplumun kültürel göstergesi ve duygu düşünce duyarlılığının
simgesidir. Geleneksel işlerin aynen korunması, aynı zamanda yaşam içinde yer alması
sağlanmalıdır. Geçmişi günümüze bağlayan köprülerden biri sanattır. Bu nedenle
geçmişimize sahip çıkarken aynı zamanda, geleceğin sanat yapıtlarına sonsuz kaynak
oluşturduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Geleneksel sanatlarımızdan biri olan “çini sanatı” tarihî gelişim içinde süsleme
sanatlarının vazgeçilmezi olarak yerini almıştır. Çiniciliğimiz, gerek desen gerekse renk
bakımından dünyada tanınmamızı sağlayan bir sanat dalı olarak gelişmiştir. Desen ve renk
bakımından teknik bir disiplinin söz konusu olduğu bu şaheserler Türk ruhunun sanata
yansımasıdır.

Bütün dünyada dekoratif çarpıcılığı ile bilinen “Osmanlı çiniciliği”nin günümüze
uzantısı şeklinde devam eden Türk çini sanatımıza “millî servet” bilinci ile sahip çıkmalı; bu
eşsiz kültürü çağdaş koşullar içinde yineleyerek yaşatmalı ve daha da geliştirmek adına
yozlaştırmamalıyız.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda Türk süsleme sanatlarımızdan biri olan çini
sanatındaki kompozisyon çeşitlerini bilecek ve kompozisyon kurallarını kavrayacaksınız.
Modülün konusu olan 30 cm tabak deseni hazırlamaya çini sanatımızdaki klasik tabak
desenlerimizi kopyalama ile (bakarak çizmek) başlayacak ve klasik tabak desenlerindeki
desen üslubunu iyice kavrayacaksınız. Çizme becerisinin kazandığınız motif çeşitleri ile
kompozisyon oluşturabilecek ve zaman içinde özgün desenler çizebileceksiniz.

GİRİŞ



2



3

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik
tabak deseninin ana ve kenarsuyu ölçüsünü belirleyip çizebileceksiniz.

 30 cm’lik tabak desenin ana ve kenarsuyu ölçüsünü çizme faaliyetine
başlamadan önce çini sanatında klasik kompozisyonlardaki 30 cm’lik tabak
desenlerini araştırıp bu desenlerdeki ana desen ve kenarsuyu ölçülerini
inceleyiniz. Araştırmalarınızla ilgili bir dosya hazırlayınız.

1. 30 CM’LİK TABAK DESENLERİNDE
ÖLÇÜ

Desen çizimine başlamadan önce doğru ölçüyü almak esastır. Tabak formları için
kompozisyon hazırlamaya, tabak formunun çapının doğru olarak belirlenmesiyle başlanır.
Tabak formunun özelliğine ve çapına bağlı olarak ana desen (orta kompozisyon) ve
kenarsuyu ölçüleri belirlenir (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 1.4).

1.1. Ana Desen Ölçüsü

Kompozisyonun esasını teşkil eder. Tabak formlarında, ortadaki alan içine hazırlanan
desenlerdir. Çapı 30 cm olan tabak formu için hazırlanacak ana desen ölçüsü şöyledir:

 Tabak formun özelliğine (düz tabak formları, lenger tabak formları, kenarlı-
kenarsız tabak formları gibi) bağlı olarak belirlenir. Çapı 30 cm olan düz bir
tabak formu için belirlenen ana desen ölçüsü, yine çapı 30 cm olan lenger bir
tabak formu için belirlenen ana desen ölçüsünden farklı olabilir. Formun
derinliğine bağlı olarak ana desenin çizileceği ortadaki düz alanın ölçüsünde
farklılıklar görülür. Bu tür tabak formalarında mutlaka elimizde olması ve
ölçülerin forma göre alınması gereklidir.

Resim 1.1 ve Resim 1.2’deki tabak formları aynı ölçüde ve aynı formda olup ince
kenarlı ve düz formlardır. Resim1.1’de forma bağlı olarak ortadaki düz alan tamamen desen
ile kaplanmış sadece formun kenarında oluşan ivme boş bırakılmıştır. Resim 1.2’de
oluşturulan desene göre orta kompozisyon ile kenarsuyu arasındaki mesafe formdaki ivmeye
göre Resim1.1’den daha geniş bırakılmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: İnce kenarlı düz tabak (30 cm) Resim 1.2: İnce kenarlı düz tabak ( 30 cm)

 Oluşturulacak desene bağlı olarak veya ana desen ile kenarsuyu arasına
zencerek veya ince bordür yerleştirilecek ise ana desen ölçüsü değişebilir.

Resim 1.3 ve Resim 1.4’teki tabak formları aynı ölçüde ve aynı formda olup geniş
kenarlı ve düz formlardır. Her iki tabakta da oluşturulan desene bağlı olarak orta
kompozisyon ölçüsü değişiktir (bk. Tabak Desenleri Çizimi-1 modülü, Öğrenme Faaliyeti
1.4).

Resim 1.3: Geniş kenarlı düz tabak (30 cm) Resim 1.4: Geniş kenarlı düz tabak (30 cm)

1.2. Kenarsuyu Ölçüsü

Çini tabak formlarında tabak formunun kenarını süsleyen ana desenin etrafını
çevreleyen kompozisyonlardır. 30 cm’lik çini tabak formları için hazırlanacak kenarsuyu
ölçüsü, tabak formun özelliğine (düz tabak formları, lenger tabak formları, kenarlı tabak
formları vb.) bağlı olarak belirlenir.
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Resim 1.5: Geniş kenarlı-dilimli lenger tabakResim 1.6: Geniş kenarlı- lenger tabak (30 cm)

Resim 1.7: Kenarsız -düz tabak (30 cm) Resim 1.8: Kenarsız-çukur tabak (30 cm)

Resimlerde kenarlı bütün tabak formlarında kenar genişliğine bağlı olarak kenarsuyu
oluşturulmuştur.

Oluşturulacak desene bağlı olarak değişir. Ana desen ile kenarsuyu arasına zencerek
ve ince bordür yerleştirilecek ise kenarsuyu ölçüleri değişebilir.

Resim 1.7’deki kenarsız-düz tabak formunda oluşturulan desene bağlı olarak
kenarsuyu ölçüsü çok ince bırakılmıştır. Resim 1.8’deki kenarsız-çukur tabakta ise yine
oluşturulan desene bağlı olarak kenarsuyu ölçüsü çok geniş tutulmuştur.

30 cm’lik tabak formları için ana desen ve kenarsuyu ölçüsü belirlenirken resimlerde
görüldüğü gibi kenarsuyu ile ana desen arasına çizilen file boşluklarının birbirlerine çok
yakın ya da birbirinden çok açık olmamasına dikkat edilmelidir ve file genişlikleri dikkate
alınmalıdır.
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Resim 1.9: Kenarı dilimli-çukur tabak (30 cm)

Resim 1.9’da çok küçük tutulan orta kompozisyon, daha büyük olarak çizilebilir.

30 cm’lik tabak formları için ölçülendirme yapılırken 30 cm’lik klasik
kompozisyonlar incelenmeli estetik kaygılar ön planda olmalıdır (bk. Tabak Desenleri
Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 1.4).
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç ve gereçler

 Parşömen kâğıdı
 0,5 kurşun kalem
 2B kalem ucu
 Pergel
 Cetvel-silgi

Çizeceğiniz 30 cm tabak deseni için ana desen ve kenarsuyu ölçülerini belirleyiniz. Bu
uygulama faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Parşömen kâğıdınızı 400-400 mm
ölçülerinde kesiniz.

 Parşömen kâğıdınızın tam ortasına, R=30
cm olan daireyi çizebilmek için merkez
noktayı işaretleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Pergelin sivri ucu merkez noktada olacak
şekilde R=30 cm olan daireyi çiziniz.

 R=30 cm olan daire içine merkez nokta
aynı olmak üzere ana desenin çizileceği
R=23,4 cm olan daireyi çiziniz.

 Çizim yaparken pergeli sabit tutmaya
ve kaydırmamaya özen gösteriniz.

 İçteki filenin dışına ve dıştaki filenin iç
tarafına iki file arasında 3 mm boşluk
olacak şekilde ikinci file çizgilerini çiziniz.

 İç tarafta çizdiğiniz bu iki file
çizgisinin ana desen ile kenarsuyunu
birbirinden ayıran file çizgileri
olduğunu unutmayınız.

 Dıştaki file çizgilerinin kenarsuyunu
çevreleyen ve formun sınırını
belirleyen çizgiler olduğunu
unutmayınız.

 File çizgilerinin birbirine paralel
olarak çizildiğine dikkat ediniz.

 Deseni form üzerine uyguladığınızda
tahrir boyasının fileyi çizerken
oluşturacağı kalınlığı düşünerek iki
file arasındaki boşluk mesafesinin 3-5
mm olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Parşömen kâğıdınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

2.
Parşömen kâğıdınızın tam ortasına R=30 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

3.
Pergelinizin açıklığını ayarlayarak R=30 cm olan daireyi
çizdiniz mi?

4.
R=30 cm olan daire içine, ana desen ile kenarsuyunu
birbirinden ayıran ve ana desenin çizileceği R=23.4 cm olan
daireyi çizdiniz mi?

5.
İçteki filenin dışına (İç kısmına da olabilir.) ve dıştaki filenin
içine ikinci file çizgilerini çizdiniz mi?

6.
Ana desen ile kenarsuyunu birbirinden ayıran içteki iki fileyi
çizerken file aralıklarına dikkat ettiniz mi?

7.
30 cm’lik klasik çini desenlerini inceleyerek farklı ölçülerde
ana desen ve kenarsuyu ölçülerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik
tabak desen ölçüsüne uygun motifleri seçecek ve kompozisyon şeklini belirleyeceksiniz.

 Çini sanatında, kullanılan 30 cm çapındaki klasik kompozisyon örneklerini
araştırınız.

 Bu kompozisyon örneklerindeki farklı özellikleri inceleyiniz.
 Bu kompozisyon örneklerindeki kenarsuyu örneklerini araştırınız.
 Bu kenarsuyu örneklerinin genişliklerini gözlemleyiniz.
 Çeşitli çini atölyelerinde kullanılan 30 cm çapındaki farklı desen örneklerini

araştırıp inceleyiniz ve tüm bu incelemelerinizle ilgili bir katalog oluşturunuz.

2. 30 CM’LİK TABAK DESENİNDE
KOMPOZİSYON VE MOTİF SEÇİMİ

2.1. KOMPOZİSYON SEÇİMİ

30 cm’lik tabak formları için kompozisyon hazırlamaya, kompozisyon şeklinin
belirlenmesiyle başlanır. Çini sanatında kullanılan kompozisyon çeşitlerine bağlı olarak;

 Simetrik kompozisyon,
 Asimetrik kompozisyon,
 Tek merkezli olan kompozisyon,
 Çok eksenli kompozisyon çeşitlerinden herhangi birine karar verilir (bk. Tabak

Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 2).

2.2. MOTİF SEÇİMİ

Kompozisyon oluşturmada, kompozisyonda ölçülendirmenin yapılması (ana desen
ölçüsünün ve kenarsuyu ölçüsünün tesbiti) ve kompozisyon seçiminden sonra
kompozisyonda yer alacak motiflerin belirlenmesi birbirini izleyen önemli işlem
basamaklarıdır. Çini sanatında kullanılan motif çeşitlerinden herhangi birine (bitkisel
motifler, hayvansal motifler, rumi motifler, hatai motifler) veya birkaçına (rumi motifler,
hatai motifler gibi) karar verilmesi kompozisyonda yer alacak motiflerin belirlenmesi
açısından önemlidir. Merkezden gelişen kompozisyon çeşidinde rumi motifler veya rumi-
hatai motifler ile daha kolay kompozisyon oluşturulurken simetrik veya asimetrik

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
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kompozisyon çeşitlerinde bitkisel motifler ile daha kolay kompozisyon kurulabilmektedir.
Bu kıstaslar dikkate alınarak kompozisyon çeşidine göre motif çeşidine karar verilir.

Bir desende, desenin özünü oluşturan motifler ve yardımcı motifler olmak üzere iki tür
motif kullanılır. Yardımcı motifler, ana motifler yerleştirildikten sonra desendeki boşlukları
doldurmak için kullanılır. Desen oluştururken desen içine birçok motifi yerleştirmek yerine
az sayıdaki motif ile deseni hazırlamak daha doğrudur.

Kompozisyonlarda yer alacak motiflerin seçiminde ve motiflerin büyüklüğünde tabak
ölçüsü ve tabak formu dikkate alınmalıdır (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme
Faaliyeti 2).

2.1.1. Tabak Ölçüsü

Tabak formu için kompozisyon hazırlarken kompozisyonu oluşturacak motiflerin
seçiminde tabak ölçüsü dikkate alınmalıdır. 30 cm’lik tabak deseni çiziminde kullanacağımız
motif çeşidi ve büyüklüğü ile büyük çaplı bir tabak deseni çiziminde kullanacağımız motif
çeşidi ve büyüklüğü veya 18 cm’lik tabak deseni çiziminde kullanacağımız motif çeşitleri ve
büyüklüğünde farklılıklar olacaktır. Desen hazırlanırken orta kompozisyon ve kenarsuyu
ölçüsüne bağlı olarak çizilecek motiflerin büyüklüğü arasında mutlaka bir dengenin olması
esastır (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 2).

2.1.2. Tabak Formu

30 cm’lik tabak formunun düz veya lenger oluşuna göre ana desen ölçüsü ile
kenarsuyu ölçüsü değişebilecektir. Buna bağlı olarak kompozisyonda kullanacağımız
motiflerin seçimi veya büyüklüklerinde de farklılıklar olabilecektir.

Resim 2.1:Tondino-haliç işi
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Resim 2.2: Yaprak dilimi kenarlı çukur tabak

Resim 2.1’de bulunan tondino tabak formunda ortadaki dar alan içine çizilen haliç işi
kompozisyon küçük çizilirken Resim 2.2’de bulunan yaprak dilimi kenarlı çukur tabak
formunda ortadaki geniş alana çizilen haliç işi kompozisyon daha büyük çizilmiştir.

Resim 2.1’de formun özelliğinden dolayı kenar desen geniş olarak çizilirken Resim
2.2’de yine formun özelliğinden dolayı kenarsuyu daha dar tutulmuştur (bk. Tabak Desenleri
Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 2).
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç ve gereçler

 Parşömen kâğıdı
 0,5 kurşun kalem
 2B kalem ucu
 Pergel
 Cetvel-silgi
 Klasik kompozisyon örnekleri

Aşağıdaki klasik kompozisyonları inceleyerek kompozisyon çeşitlerini ve kullanılan
motifleri belirleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Örneklerde verilen klasik kompozisyonları
inceleyiniz.

 İncelemenizde gerekli dikkat
gösteriniz.

 Şekil 2.1’i inceleyerek ana desenin kompozisyon
şeklini belirleyiniz.

 Kullanılan kompozisyon
türünün asimetrik kompozisyon
olduğunu ve asimetrik
kompozisyonların nasıl
olduğunu deseni dikkatlice
inceleyerek keşfetmeye
çalışınız.

 Şekil 2.1’de ana desende yer alan motifleri
belirleyiniz.

 Şekil 2.1’de kenarsuyunda yer alan motifleri
belirleyiniz.

 Kenarsuyunda kullanılan
motiflerin ana desende
kullanılan motiflerle uyumlu
olduğuna dikkat ediniz.

 Şekil 2.2 ve Şekil 2.3 için yukarıdaki işlem
basamaklarını tekrarlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Şekil 2.1’de bulunan klasik deseni incelediniz mi?

2. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

3. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

4. Kenarsuyu çeşidini belirlediniz mi?

5. Şekil 2.2’de bulunan klasik deseni incelediniz mi?

6. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

7. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

8. Kenarsuyu çeşidini belirlediniz mi?

9. Şekil 2.3’de bulunan klasik deseni incelediniz mi?

10. Ana desenin kompozisyon çeşidini belirlediniz mi?

11. Desende kullanılan motifleri belirlediniz mi?

12. Kenarsuyu çeşidini belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik
tabak deseni çizebileceksiniz.

 30 cm’lik tabak deseni çizme faaliyetine başlamadan önce 30 cm’lik klasik
desenlerdeki dal hareketlerini ve motif büyüklüklerini inceleyiniz.

3. 30 CM’LİK TABAK DESENİ ÇİZERKEN
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

30 cm’lik tabak deseni çizerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 Ölçülendirme
 Kompozisyon seçimi
 Kompozisyonda yer alacak motiflerin seçimi
 Kanaviçeyi hazırlama
 Dal hareketleri ve uyumu
 Motif büyüklüklerinin ayarlanıp yerleştirilmesi
 Kanaviçede yer alan motiflerin asılarına uygun olarak çizilmesi
 Yardımcı motiflerin yerleştirilmesi
 Desenin en az üç defa temize çekilmesi

Kompozisyon çiziminde kanaviçe (taslak) çok önemli bir yer tutar. Kanaviçe
oturtulmadan kesinlikle motifler üzerinde esas çizimlere geçilmemelidir. Kanaviçe çizerken
dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 Desende yer alacak motiflerin büyüklükleri belirtilecektir.
 Motifler yerleştirilirken ölçü içine dengeli olarak dağıtılacaktır. Örneğin,

desenin üst tarafına bütün motifleri yerleştirip aşağı kısımları boş
bırakmamalıdır.

 Motifler birbirinin üstüne gelmemelidir. Örneğin; lale motifi, gül motifinin
üzerini kapatacak şekilde çizilmemelidir.

 Desende yer alacak motifler mutlaka dal eğrisi üzerinde ve yaprağı ile birlikte
düşünülmelidir. Dal eğrileri birbiriyle uyumlu ve barışık olmalıdır. Kaneviçe
çiziminde kesişen dallar yapraklar ve çiçeklerle kapatılmalıdır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
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 Motiflerde dalların giriş ve çıkısına dikkat edilmelidir. Boyuna kesiti olan
motiflerde, motifin bir girişi bir de çıkışı vardır. Enine kesit olan motiflerde ise
giriş ve çıkış belli değildir. Hatai grubu motifleri buna örnek verilebilir.

 Kaneviçe içinde motifler renk dağılımı düşünülerek dağıtılmalıdır.

Ölçülendirmede denge, renklerin dağılımdaki denge, motiflerin ölçü içine
yerleştirilmesindeki denge estetik ve güzel bir kompozisyon oluşturma açısından çok
önemlidir (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 3).

Şekil 3.1: Kanaviçesi oluşturulan 30 cm tabak deseni örneği
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UYGULAMA FALİYETİ

 Kullanılacak araç ve gereçler

 Parşömen kâğıdı
 0,5 kurşun kalem
 Pergel
 Cetvel – silgi
 Örnek kompozisyon

R=30 cm olan daire içine merkez nokta aynı olmak üzere; r =11.7-12 cm (iki file
arasındaki genişlik 3 mm’dir) ve r =14.7-15 cm (Kenarsuyu genişliği 2,7 cm’dir.) olan
dairleri çizip ana desen ölçüsü ve kenarsuyu ölçülerini belirleyerek Şekil 2.1’deki asimetrik
kompozisyon örneğini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Ana desen ölçüsü ve kenarsuyu ölçüsünü çizmiş
olduğunuz parşömen kâğıdınızı hazırlayınız.

 Kenarsuyu file boşluklarının
doğru olmasına dikkat ediniz.

 Ana desenin (orta kompozisyon) çizileceği
ortadaki ölçü içine asimetrik kompozisyonu
oluşturan motiflerin dal eğrilerini çiziniz.

 Ana desen ölçüsü içine
motiflerin dal eğrilerini
yerleştirirken doluluk-boşluk
dengesine dikkat ediniz.

 Dal hareketlerinde estetik
kaygıları ön planda tutunuz.

 Dal eğrilerinin birbiriyle
uyumlu ve barışık olmasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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 Dal eğrileri üzerine motiflerin
kanaviçelerini yerleştiriniz.

 Dal eğrileri üzerine motiflerin
kanaviçelerini yerleştirirken
yaprakları ile birlikte çiziniz.

 Dal eğrileri üzerine motif
kanaviçelerini, birbiriyle
çakışmayacak şekilde
yerleştiriniz.

 Kanaviçe çizimini yeterince
temize çekmeyi unutmayınız.

 Kanaviçelerini çizdiğiniz motifleri, asıllarına
uygun olarak çiziniz.

 Motiflerin çiziminde işlem
sırasına dikkat ediniz.

 Yardımcı motifleri çiziniz.
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 Ana deseni yeterince temize çekiniz.  Çizgilerinizin estetik olmasına
dikkat ediniz.

 Kenarsuyu ölçüsü içine, kenarsuyu desenini
çizebilmek için kenarsuyu ölçüsünün 1\6 kesitini
alınız.

 Bir dairenin yarıçapının
çevresinin 1\6’i olduğunu
unutmayınız.

 2 eksen çizgisi arasında kalan
kenarsuyu ölçüsü içindeki
parçayı, ayrı bir parşömen
kâğıdına çizmeniz gerektiğini
unutmayınız.

 Kenarsuyunu oluşturacak
desenin ana biriminin, bu ölçü
içinde tasarlandığını
unutmayınız.
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 Kenarsuyunu oluşturan ve klasik kenar sularından
olan desenin ana birimini bu kesit içine
yerleştiriniz.

 Kanaviçeyi doğru oturtabilmek için çizimlerinizi
yeteri kadar temize geçiriniz.

 Çizimlerinizin estetik olmasına
özen gösteriniz.

 Motif çizimlerini işlem
basamaklarına uygun olarak
yapınız.
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 30 cm’lik tabak deseni çizmek için hazırladığımız
parşömen kâğıdındaki kenarsuyu ölçüsünün
bütününe, 1/6 kesitini hazırladığınız kenarsuyunu
çiziniz.

 Ana deseni çevreleyen
kenarsuyunun 1/6 kesitin
katlanmadan yan yana
ulanmasıyla oluştuğuna dikkat
ediniz.

 6 eşit parçaya böldüğünüz
kenarsuyu ölçüsünde, ulama
noktalarına dikkat ederek
çizgiler arasında boşluk
bırakmayınız.
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 Kullanılacak araç ve gereçler

 Parşömen kâğıdı
 0,5 kurşun kalem
 Pergel
 Cetvel – silgi
 Örnek kompozisyon

R =30 cm olan daire içine merkez nokta aynı olmak üzere, r =11.7-12 cm (İki file
arasındaki genişlik 3 mm’dir) ve r=14.7-15 cm (kenarsuyu genişliği 2,7 cm’dir) olan
daireleri çizip ana desen ölçüsü ve kenarsuyu ölçülerini belirleyerek Şekil 2.2’deki simetrik
kompozisyon örneğini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Ana desen ölçüsü ve kenarsuyu ölçüsünü
çizmiş olduğunuz parşömen kâğıdınızı
hazırlayınız ve merkez noktadan geçen orta
ekseni çiziniz.

 Ana desenin çizileceği, ortadaki ölçü içine
simetrik kompozisyonu oluşturan motiflerin
dal eğrilerini orta eksenin bir tarafına
çiziniz.

 Motiflerin dal eğrilerini yerleştirirken
doluluk-boşluk dengesine dikkat
ediniz.

 Dal hareketlerinde estetik kaygıları
ön planda tutunuz.

 Dal eğrilerinin birbiriyle uyumlu ve
barışık olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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 Dal eğrileri üzerine motiflerin
kanaviçelerini yerleştiriniz.

 Dal eğrileri üzerine motiflerin
kanaviçelerini yerleştirirken
yaprakları ile birlikte çiziniz.

 Dal eğrileri üzerine motif
kanaviçelerini, birbiriyle
çakışmayacak şekilde yerleştiriniz.

 Kanaviçe çizimini yeterince temize
çekiniz.

 Çizgilerinizin estetik olmasına özen
gösteriniz.

 Orta eksenin bir tarafında kanaviçelerini
çizdiğiniz motifleri, asıllarına uygun olarak
çiziniz.

 Çizimlerinizi yeterince temize
geçirmeniz gerektiğini unutmayınız.

 Yardımcı motifleri yerleştiriniz.
 Yardımcı motiflerin desendeki

boşlukları doldurmak amacıyla
kullanıldığını unutmayınız.

 Kâğıdınızı orta eksen üzerinden katlayarak
motif çizimlerini karşı tarafa geçiriniz
(Simetriğini alınız.).



26

 Ana deseninizi yeterince temize geçiriniz.  Titiz ve dikkatli çalışınız.

 Kenarsuyu ölçüsü içine kenarsuyu desenini
çizebilmek için kenarsuyu ölçüsünün 1\6
kesitini alıp 1/6 kesiti dört eşit parçaya
bölünüz.

 Bölüm çizgilerinin doğru çizilmesi
için merkez noktaya bağlı olarak
çizmeye özen gösteriniz.
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 İlk ölçü içine penç motifini, ikinci ölçü
içine tırnaklı yaprak motifini yerleştiriniz.

 Kenarsuyunun penç motifi ve tırnaklı
yaprak motifinden oluştuğuna dikkat
ediniz.

 1/6 kesit içine ikişer tane penç motifi
ve tırnaklı yaprak motifinin
yerleştirildiğine dikkat ediniz.

 Kanaviçesini çizdiğiniz motifleri asıllarına
uygun olarak çiziniz.

 Ana deseni çevreleyen kenarsuyunun
1/6 kesitin katlanmadan yan yana
ulanmasıyla oluştuğuna dikkat
ediniz.

 Çizdiğiniz kenarsuyu kanaviçesini
yeteri kadar temize çekiniz.

 Çizgilerinizin estetik olmasına özen
gösteriniz.

 1/6 kesit içine kenarsuyu çizimini
tamamlayınız.

 Motif çizimlerini yeterince temize
çekiniz.

 Motif çizimlerinde işlem
basamaklarına dikkat ediniz.
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 30 cm’lik tabak deseni çizmek için
hazırladığımız parşömen kâğıdındaki
kenarsuyu ölçüsünün bütününe, 1/6 kesitini
hazırladığınız kenarsuyunu çiziniz.

 Ana deseni çevreleyen
kenarsuyunun, 1/6 kesitin
katlanmadan yan yana ulanmasıyla
oluştuğuna dikkat ediniz.

 6 eşit parçaya böldüğünüz kenarsuyu
ölçüsünde ulama noktalarına dikkat
ederek çizgiler arasında boşluk
bırakmayınız.

 Deseninizi yeterince temize çekmeyi
unutmayınız.
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 Kullanılacak araç ve gereçler

 Parşömen kâğıdı
 0,5 kurşun kalem
 Pergel
 Cetvel – silgi
 Örnek klasik kompozisyon

R =30 cm olan daire içine merkez nokta aynı olmak üzere; r =10.7-11cm, r= 14.7-15
cm olan dairleri çizip (Kenarsuyu genişliği 3.7 cm’dir.), ana desen ölçüsü ve kenarsuyu
ölçülerini belirleyerek Şekil 2.3’teki merkezden gelişen kompozisyon örneğini çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereci hazırlayınız.

 Ana desen ölçüsü ve kenarsuyu ölçüsünü çizmiş
olduğunuz parşömen kâğıdınızı hazırlayınız.

 Kompozisyonu oluşturabilmek için örnek desendeki
ana desen ölçüsünün 1/6 kesitini belirleyiniz.

 Kompozisyonu oluşturan
ana birim ölçüsünün 1/6
kesitten oluştuğuna dikkat
ediniz.

 Merkezden gelişen
kompozisyonlarda
kompozisyonun
1/3,1/4,1/5,1/8 kesit ölçü
içine yerleştirilen ana
birimlerden oluştuğunu
biliniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-3
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 Ana desen ve kenarsuyu ölçüsünü çizdiğiniz parşömen
kâğıdınızda ana desen ölçüsünü 6 eşit parçaya
bölünüz.

 Bir dairenin yarı çapının
çevresinin 1/6’sı olduğunu
unutmayınız.

 1/6 kesit ölçüyü ayrı parşömen kâğıdına çizip içine
kompozisyonu oluşturan ana birimin kanaviçesini
çiziniz.

 Kanaviçe çizimini 3-4 kez
temize çekiniz.

 Çizimlerinizin estetik
olmasına özen gösteriniz.

 Kanaviçe üzerinde motifleri asıllarına uygun olarak
çiziniz.

 Çiziminizi 3-4 kez tekrar
etmeyi unutmayınız.

 Bu işlemi hatalı çizgiler
ortadan kalkıncaya kadar
tekrarlayınız.
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 1/6 kesit içine çizdiğiniz ve kompozisyonu oluşturan
ana birim kanaviçesini hazırladığınız parşömen
kâğıdına çiziniz.

 Orta kompozisyonun 1/6
kesitin eksen çizgileri
üzerinden katlanmasıyla
oluştuğuna dikkat ediniz.

 Ulama noktalarında motif
çizgilerine dikkat ediniz.

 Kompozisyonun bu ana
birimin katlanarak
ulanmasından oluştuğunu
unutmayınız.

 Bu işleme kompozisyon tamamlanana kadar devam
ediniz.

 Deseninizin tümünü 3-4
kez temize çekeceğinizi
hatırlayınız.

 Bu işleme hatalı çizgiler
yok oluncaya kadar devam
ediniz.

 Ana birimin 1/3-1/4-1/5-
1/8 vb. tekrarından oluşan
kompozisyonlar olduğunu
unutmayınız.
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 Kenarsuyu ölçüsünün 1/6 kesitini alarak orta eksenini
belirleyiniz. Kesitin yarısını iki eşit parçaya bölünüz.

 Kenarsuyunu oluşturan
motifi, bu en küçük birim
içinde çizeceğinizi
unutmayınız.

 Parşömen kâğıdınızı eksen çizgisi üzerinden
katlayarak çiziminizin simetriğini alınız.

 Çizgilerinizin estetik
olmasına özen gösteriniz.

 Çizimlerinizi yeteri kadar
temize çekmeyi
unutmayınız.
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 Kenarsuyunu oluşturan birimi 1/6 kesitin tamamına
geçiriniz.

 Bu işlemi parşömen
kâğıdınızı katlayarak
yapınız.

 Çizimlerinizi yeteri kadar
temize geçiniz.

 30 cm’lik tabak deseni çizmek için hazırladığımız
parşömen kâğıdındaki kenarsuyu ölçüsünün bütününe
1/6 kesitini hazırladığınız kenarsuyunu çiziniz.

 Bu işlemi parşömen
kâğıdınızı katlayarak
yapınız.

 Deseninizin tümünü yeteri
kadar temize çekmeyi
unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Parşömen kâğıtlarınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

2.
Parşömen kâğıtlarınızın tam ortasına, R=30 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

3.
Parşömen kâğıtlarınıza ana desenin ve kenarsuyunun çizileceği
ölçüleri belirlediniz mi?

4. Birinci desenin ana desenini çizdiniz mi?

5. Birinci desenin kenarsuyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

6. İkinci desenin orta kompozisyonunu çizdiniz mi?

7. İkinci desenin kenarsuyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

8. Üçüncü desenin orta kompozisyonunu çizdiniz mi?

9. Üçüncü desenin kenarsuyunu (farklı olarak) çizdiniz mi?

10. Kanaviçe çizimlerini yeterince temize çektiniz mi?

11.
Kanaviçelerdeki motifleri asıllarına uygun olarak çizerken
işlem basamaklarına dikkat ettiniz mi?

12.
Kenarsuyu çizimleri için kenarsuyu ölçüsünün 1\6 kesitini

aldınız mı?

13. Kompozisyonları yeterince temize çektiniz mi?

14. File çizgilerinde file aralıklarına dikkat ettiniz mi?

15.
Gerekiyorsa desenin tümünü ayrı bir parşömen kâğıdına
geçirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik
tabak desenlerini, tekniğe uygun olacak şekilde aydınger kâğıdına aktarabileceksiniz.

 Aydınger kâğıdına aktarılmış olan tabak desenleri örneklerini inceleyerek
kullanılan teknik hakkında bilgi sahibi olunuz.

 Aydınger kâğıdının özellikleri hakkında araştırma yapınız.
 Samur fırçanın özellikleri hakkında araştırma yapınız.

4. 30 CM’LİK TABAK DESENİNİ
AYDINGER KÂĞIDINA AKTARMA

30 cm’lik tabak deseni çizimi tamamladıktan sonra desenin kalıcılığını sağlamak için
aydınger kâğıdına aktarılması gerekir. Deseni oluşturan motiflerin çizimleri, samur fırça
tekniğine uygun olarak çizilir.

Aydınger kâğıtlarına çizim yapmak dikkat ve titiz çalışmayı gerektirir. Parşömen
kâğıdındaki desen, aydınger kâğıdına kurşun kalem ile ışıklı masada geçirilip samur fırça ile
çizilebileceği gibi kurşun kalem ile aydınger üzerine geçirilmeden doğrudan ışıklı masada
samur fırça ile de çizilebilir.

Deseni ışıklı masada aydıngere geçirirken parşömen kâğıdı üzerine çizilmiş desenin
masa üzerine sabitlenmesi gerekir. Aydınger kâğıdı da bu desen üzerine yerleştirilerek
sabitlenir ve samur fırça ile desen çizilir.

Kullanılacak boyanın iyice ezilmesi gerekir. Bunu için palet veya cam veya sırlı
karodan yararlanılır. Kullanılacak samur fırça ile boya paletten alınırken fırça ucu
toparlanarak çekilir. Samur fırça kullanma tekniğine uygun olarak desenler çizilmelidir.
Fırça kullanırken çizilmiş desenleri bozmamak için fırça tutan elimizin serçe parmağından
destek alınmalıdır.

Samur fırçayı tekniğine uygun kullanabilme becerisi, sürekli çalışılarak zaman içinde
kazanılacak bir beceridir.

Aydınger kâğıdına çizim yaparken hatalar; jilet ile kazınmalı, çok ise aktarma işlemi
tekrarlanmalıdır (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 2).

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 4.1: Aydınger kâğıdına aktarılmış 30 cm’lik tabak desen örneği

Resim 4.1: Samur fırçalar

4.1. Tabak Büyüklüğüne Göre File Çizgilerinin Oranı

Tabak desenlerinde file çizgileri daireseldir. Tabak desenlerini aydınger kâğıdına
aktarırken fileler pergel ucuna takılan trilin ile çekilir.

File çizgileri her zaman çift olarak düşünülür (Desen özelliğine göre tek çizilen file
çizgileri de vardır.). Bu yüzden çekilen ilk fileye paralel ikinci filenin çekilmesi ve file
aralıklarının çok açık ya da çok yakın olmamasına dikkat edilmelidir. Tabak büyüklüğü ne
olursa olsun iki file arasındaki boşluk 3-5 mm arasında olmalıdır. Zemin boyamalarda
kenarsuyu ile ana desen arasındaki file boşluğu net bir şekilde görülmelidir.

File çekerken başlangıç ve bitiş noktalarının birleşmesi yani uç uça gelmesi çok
önemlidir.
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Tabak formunun özelliğine bağlı olarak kenarı dilimli tabaklarda, dairesel olan file
çizgisi ölçü alınarak file çizgisi samur fırça ile dilimlenir. Kare formlu düz tabaklarda ise
formun sınır çizgisine paralel olarak file çizgisi çeşitli şekillerde dilimlenir (bk. Tabak
Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti 2).

Resim 4.3: File çizgileri dilimlenmiş 30 cm’lik tabak deseni

Şekil 4.1’deki aydınger kâğıdına aktarılmış olan desenin Resim 4.2’de tabak formuna
göre file çizgilerinin dilimlenmiş şeklini görüyorsunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç ve gereçler

 Aydınger kâğıdı
 0,5 kalem - 2B kalem ucu
 Samur fırça (2-3 numara), jilet
 Palet, su kabı, boya (çini mürekkebi veya rapido mürekkebi)
 Çizdiğiniz 30 cm tabak deseni

Aşağıda örneği verilen ve daha önce çizmiş olduğunuz (Şekil 2.2 ) 25 cm’lik tabak
desenini aydınger kâğıdına geçiriniz. Bu uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem basamaklarına
dikkat ederek yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereçleri hazırlayınız.

 Aydınger kâğıdını, 40-400 mm ölçülerinde
kesip kâğıdının tam ortasına merkez noktayı
belirleyerek R=30 cm olan daireyi çiziniz.

 Kesme ve çizim işlemi sırasında
dikkatli olunuz.

 Hazırlamış olduğunuz 30 cm’lik tabak desenini
ışıklı masa üzerine sabitleyiniz.

 Aydınger kâğıdınızın merkez noktasına,
deseninizin merkez noktasını denk getirerek 30
cm tabak deseninizin üzerine yerleştirip
sabitleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Boyanızı palet üzerine yerleştirip boya
kıvamını ayarlayınız.

 Pergele trilin ucunu takınız. Trilin ucuna
kullandığınız boyadan koyarak file çizgilerini
çiziniz.

 Pergele trilin sağlam takılıp
takılmadığını kontrol etmeyi
unutmayınız.

 Deseninizi aydınger kâğıdına tekniğine uygun
olarak aktarınız.

 Estetik çizgiler elde etmeye özen
gösteriniz.

 Temiz ve titiz çalışınız.
 Taşan çizgilerin jilet yardımı ile

kazınabildiğini unutmayınız.



40

 Çiziminizi tamamlayınız.  Hata yaparsanız, çiziminizi
tekrarlayınız.

 Aynı işlemi farklı desenler için
tekrarlayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Kullanılacak araç gereçleri hazırladınız mı?

2. Aydınger kâğıdınızı uygun ölçülerde kestiniz mi?

3. Çizimini yaptığınız deseni ışıklı masa üzerine sabitlediniz mi?

4.
Desenin üzerine hazırlamış olduğunuz aydınger kâğıdınızı
yerleştirdiniz mi?

5.
Aydınger kâğıdınızın tam ortasına, R=30 cm olan daireyi
çizebilmek için merkez noktayı işaretlediniz mi?

6. Pergel ucuna taktığınız trilin yardımı ile fileleri çektiniz mi?

7. Kullanacağınız boyanın kıvamını ayarladınız mı?

8. Aydınger kâğıdı üzerinde fırça ile çizime başladınız mı?

9.
Tekniğine uygun olarak aydıngere aktarma işlemini
tamamladınız mı?

10. Temiz ve titiz çalıştınız mı?

11. Hatalarınız varsa çizimi tekrarladınız mı?

12.
Fırça kullanma becerinizin gelişmesi için bu işlemi farklı
desenlerde de uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında 30 cm’lik
tabak desenlerinin delme işlemlerini, tekniğine uygun olarak istenen sıklıkta
yapabileceksiniz.

 Desen delme faaliyetine başlamadan önce Tabak Desenleri 1, Tabak Desenleri 2
modüllerindeki araştırmalarınızı ve çalışmalarınızı inceleyiniz.

5. DESEN DELME TEKNİĞİ ( DESENİN
İĞNELENMESİ )

Kurşun kalem ile çizilen desenli eskiz kâğıdının altına beş, altı kat boş eskiz kâğıdı
daha tutturulur. Bunların altına yumuşak bir bez veya köpük konularak desen iğnelenir.

Kalem ucuna takılarak hazırlanan boncuk iğnesi ile desen üzerinde çizgilerin tam
üzerinden olacak şekilde sık sık delikler açılır. Yalnız aralıkların çok iyi ayarlanması
gerekmektedir. Aralıklar ne çok sıkı ne de çok seyrek olmalıdır. Aksi durumda desen
yırtılabilir veya belirsiz olabilir. Her iki olumsuz durumda da deseni çini form üzerine
düzgün geçirmemiz mümkün olmayacaktır.

Desen delme sırasında iğneli kalem desen üzerine 90 derece açı yapacak şekilde dik
tutulmalıdır. Yan tutularak yapılacak iğneleme işleminde alt tabakalarda deseni oluşturan
çizgiler karışacaktır. Doğru iğneleme yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için desenimizi
kaldırıp deseni ışığa doğru tuttuğumuzda delikler ışığı geçirmelidir. İğnelediğimiz deseni,
yukarıya kaldırılarak arka tarafını çevirip baktığımızda desen sanki kurşun kalem ile çizilmiş
gibi net olarak belli oluyorsa iğneleme işlemini başarı ile tamamlamış oluruz (bk. Tabak
Desenleri 1 modülü).

İğneleme işlemini yaparken iğneleme işlemi sırasında dikkat edilecek hususlara göre
işlemimizi yapmamız gereklidir (bk. Tabak Desenleri Çizimi 1 modülü, Öğrenme Faaliyeti
5).

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Kullanılacak araç ve gereçler

 Kalem, silgi
 Cetvel
 Boncuk iğnesi, 0,5 kalem
 Bez veya köpük
 Parşömen kâğıdı – zımba
 30 cm’lik tabak deseni

Çizmiş olduğunuz 30 cm’lik tabak desenini aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat
ederek iğneleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacak araç gereçleri hazırlayınız.  Araç gerecinizin tam olduğundan
emin olunuz.

 Deseninizi kontrol ediniz.

 Deseninizin altına koyacağınız 5-6 kat
parşömen kâğıtlarını 350-350 mm ölçülerinde
kesiniz.

 Kestiğiniz parşömen kâğıtlarını üst üste
yerleştirip zımbalayınız.

 Zımbalama işlemi sırasında,
kâğıtların potluk yapmamasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Deseni delme işlemini yapacağınız yumuşak
bezi veya köpüğü masa üzerine uygun
kalınlıkta yerleştiriniz.

 Boncuk iğnenizi 0,5 kalem içine yerleştirip
kullanıma hazırlayınız.

 Tekniğe uygun olarak deseni delme işlemini
gerçekleştiriniz.

 Delme işlemini sık sık kontrol
ederek çalışmalarınızı yapınız.

 İğneli kalemi dik tutmanız
gerektiğini unutmayınız.

 Delme işlemini farklı desenler
üzerinde tekrarlamanızın size
faydası olacağını unutmayınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Kullanılacak araç gereçleri hazırladınız mı?

2.
Üste desen gelecek şekilde 6 adet parşömen kâğıdını alta
yerleştirdiniz mi?

3. Kâğıtlarınızı zımbaladınız mı?

4. Zımbaladığınız kâğıtların düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

5.
Delme işleminde kullanacağınız bezi veya köpüğü masaya
yerleştirdiniz mi?

6. Bezin veya köpüğün üzerine deseni yerleştirdiniz mi?

7.
Kullanacağınız boncuk iğnesini kaleme takarak hazırladınız
mı?

8. 30 cm tabak deseni delme işlemine başladınız mı?

9. Tekniğine uygun olarak delme işlemini tamamladınız mı?

10. Temiz ve titiz çalıştınız mı?

11. Hatalarınız varsa delme işlemini tekrarladınız mı?

12.
Deseni düzgün iğneleme becerinizin gelişmesi için bu işlemi
farklı desenlerde de uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin

başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) İki file çizgisi arasındaki genişlik 3-5 mm’dir.

2. ( ) Tabak formları için kompozisyon hazırlanırken tabak formunun çapının
bilinmesinin önemi yoktur.

3. ( ) Oluşturulacak desene bağlı olarak ana desen ile kenarsuyu arasına zencerek veya
ince bordür yerleştirilse bile ana desen ölçüsü değişmez.

4. ( ) Desen delme işlemi, aydınlık bir ortamda ve düzgün bir zemin üzerinde
yapılmalıdır.

5. ( ) Ana desen ölçüsünün belirlenmesinde tabak formunun etkisi yoktur.

6. ( ) Bir tabak deseni, orta kompozisyon ve kenarsuyu olmak üzere iki ana bölümden
oluşur.

7. ( ) Orta kompozisyon ile kenarsuyu arasına ara bordür (ara pervaz) çizilebilir.

8. ( ) File çizgileri, bütün formlarda aynı şekilde yapılır.

9. ( ) Desen delme sırasında iğneli kalem desen üzerine 60 derece açı yapacak şekilde
dik tutulmalıdır.

10. ( ) Doğru iğneleme yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için desenimizi kaldırıp
deseni ışığa doğru tuttuğumuzda delikler ışığı geçirmelidir.

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 performans testine geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS TESTİ

Aşağıda verilen ölçülerde hazırlamış olduğunuz çizim kâğıdına örnekte verilen
asimetrik klasik kompozisyonu;

 Aslına sadık kalarak ve kompozisyon kurallarına dikkat ederek çiziniz.
 Çizmiş olduğunuz 30 cm’lik tabak desenini aydınger kâğıdına aktarınız.
 Çizmiş olduğunuz 30 cm’lik tabak deseninin delme işlemini yapınız.

 Parşömen kâğıdınızı (400-400 mm) ölçülerde kesiniz.
 Çizim kâğıdınızın tam ortasında merkez noktayı belirleyiniz.
 R=30 cm olan daire içine r=11.7 cm-12cm, 14.7 cm-15cm olan file çizgilerini

çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Gerekli olan malzemeleri temin ettiniz mi?

2. Eskiz kâğıdınızı (400-400 mm) ölçülerinde kestiniz mi?

3. Kâğıdınızın tam ortasında merkez noktayı belirlediniz mi?

4. Ana desenin ve kenarsuyunun çizileceği ölçüleri çizdiniz mi?

5.
Pergelin sivri ucunu merkez noktaya koyarak desenin filelerini
tekniğine uygun olarak çizdiniz mi?

6. Kompozisyonda yer alan motifleri belirlediniz mi?

7.
Ana desenin çizileceği, ortadaki ölçü içine asimetrik
kompozisyonu oluşturan motiflerin dal eğrilerini çizdiniz mi?

8. Dal eğrileri üzerine motiflerin kanaviçelerini yerleştiriniz mi?

9.
Dal eğrileri üzerine motiflerin kanaviçelerini yerleştirirken
yaprakları ile birlikte çizdiniz mi?

10. Deseni oluşturan kanaviçeyi yeterince temize çektiniz mi?

11.
Kanaviçelerini çizdiğiniz motifleri, asıllarına uygun olarak
çizdiniz mi?

12. Yardımcı motifleri yerleştirdiniz mi?

13. Deseni yeterince temize çektiniz mi?

14.
Kenarsuyunu çizebilmek için kenarsuyu ölçüsünün 1/6 kesitini
aldınız mı?

15. Ölçü içine kenarsuyunu oluşturan birimi çizdiniz mi?

16.
Kenarsuyunu orta desenin bulunduğu parşömen kâğıdınıza
geçirdiniz mi?

17. Deseninizin tümünü yeteri kadar temize çektiniz mi?

18.
Eğer gerekli ise deseninizin tümüne yeni bir parşömen kâğıdına
geçirdiniz mi?

19.
Deseninizi aydınger kâğıdına aktarabilmek için aydınger
kâğıdınızı (400 – 400 mm) ölçülerinde kestiniz mi?

20.
Aydınger kâğıdınızın tam ortasına merkez noktayı işaretlediniz
mi?

21. Işıklı masaya deseni sabitlediniz mi?

22.
Aydınger kâğıdını, ışıklı masada deseninizin üzerine
yerleştirdiniz mi?

23. Merkez noktalara dikkat ettiniz mi?
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24. Boya kıvamını ayarladınız mı?

25. Pergel ucuna taktığınız trilin yardımı ile fileleri çektiniz mi?

26. Aydınger kâğıdı üzerinde fırça ile çizime başladınız mı?

27.
Çizimlerinizi tekniğe uygun olarak yapıp işleminizi
tamamladınız mı?

28. Hatalarınız var ise çizimlerinizi tekrarladınız mı?

29. Temiz ve titiz çalışmaya özen gösterdiniz mi?

30.
Deseninizi delebilmek için (400-400 mm) ölçülerinde 6 adet
parşömen kâğıdını hazırlandınız mı?

31.
Üste desen gelecek şekilde 6 adet parşömen kâğıdını alta
yerleştirdiniz mi?

32. Kâğıtlarınızı zımbaladınız mı?

33. Zımbaladığınız kâğıtların düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

34.
Delme işleminde kullanacağınız bezi veya köpüğü masaya
yerleştirdiniz mi?

35. Bezin veya köpüğün üzerine deseni yerleştirdiniz mi?

36. Boncuk iğnesini hazırladınız mı?

37. 30 cm tabak deseninizi delme işlemine başladınız mı?

38. Tekniğe uygun olarak delme işlemini tamamladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D
8. Y
9. Y
10. D

CEVAP ANAHTARLARI
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