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AÇIKLAMALAR 
 

MODÜLÜN KODU 215ESB456 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif el sanatları  

MODÜLÜN ADI Tokat Tahta Baskı Yapımı 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Bu modül, tahta baskı yapım tekniklerinin anlatıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Tahta baskı boya hazırlama modülü, tahta baskı kalıp hazırlama 

modülü ve tahta baskı yapımında kumaş hazırlama modülü. 

YETERLİK Tokat Tahta Baskı Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tahta baskı temel 

tekniklerini uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Baskı tekniğine uygun kalıp çeşitlerini tanıyabilecek, 

kompozisyon şekillerini tanıyarak uygulayabileceksiniz. 

2. Kara kalem baskı yapabileceksiniz. 

3. Dolgu baskı yapabileceksiniz. 

4. Elvant baskı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARIVE  

DONANIMLARI 

Ortam: Atölyede aydınlık, temiz ve havadar bir ortam. 

Donanım: Tahta baskıya uygun kumaşlar, düzenek, boya tablası, 

baskı masası, kara kalem, elvant, dolgu kalıpları, siyah ve renkli 

boyalar, pat, fırça ve ütü. 

ÖLÇME VE  

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek, kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla, öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz.   
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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci, 
 

Yazmacılık çok eskiden beri dokumacılık ile birlikte gelişmiş, insanoğlunun süsleme 

ve süslenme ihtiyacı ile başlamış en eski el sanatlarından biridir. Bu sanat ilk olarak mum ve 

topraktan yapılan kalıpların kumaşa basılması veya elle boyayarak kumaşın süslenmesi 

şeklinde başlamıştır. 

 

Süsleme ve süslenme ihtiyacı insanı türlü arayışlara itmiş ve baskıcılık sanatı ıhlamur 

ağacından oyulan kalıpların kullanılması ile özellikle Osmanlı döneminde zirveye ulaşmıştır. 

Tahta kalıplar ile sayısız kompozisyonlar ve desenler oluşturulmuş, yapılan baskılar 

başörtüsü olarak kullanımı yanında giyim süsleme ve ev dekorunda da yer almıştır. 

 

Günümüzde tahta baskı sanatı kaybolmaya yüz tutmuştur. Tahta baskı sanatının 

yaşatılması için yapılan çalışmalardan biriside bu modüller yardımı ile sizlere bu sanatı 

tanıtmaktır.  

 

Daha önceki modüllerde sizlere tahta baskı yapımında boya hazırlama, tahta baskı 

kalıp hazırlama ve Tahta baskı yapımı için kumaş hazırlama modülleri ile baskı hazırlığı 

yapılmıştır. Modül ile düzene boya verme, kalıbı kullanma, karakalem baskı yapma, elvant 

baskı yapma ve boyayı sabitleme becerilerini kazanıp, uygulamalarla farklı kullanım 

alanlarına göre kompozisyonlar yapabileceksiniz. Bu modül ile öğrendiğiniz bilgi ve 

becerileri geliştirmek sizin yaratıcılığınızı da geliştirecektir. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1 
 

 

 

 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık 

temiz bir ortamda, tekniğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun tahta baskı yapımında uygulanan 

kompozisyon şekillerini öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Ev tekstilinde kullanılan kompozisyon şekillerini araştırınız. 

 Bulduğunuz şekilleri çizim haline getiriniz. 

 Çevrenizde kullanılan yazmalardaki kompozisyon şekillerini araştırınız. 

 Bulduğunuz şekilleri çizim haline getiriniz. 

 Yaptığınız çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. TAHTA BASKI YAPIMINDA 

KOMPOZİSYON ŞEKİLLERİ 
 

 Dairesel( göbek) kompozisyon. 

 Köşeli kompozisyon. 

 Üçgen kompozisyon. 

 Bordür çalışması (kenar suyu ). 

 Karışık düzenleme. 

 Yüzeyi tamamen dolduran motiflerle kompozisyon. 

 

1.1. Dairesel Kompozisyon 
 

Kompozisyon ortadan başlayıp, dışa doğru gelişen daire planıdır. Tek kalıpla basıldığı 

gibi yarım daire şeklindeki kalıbın iki defa, çeyrek daire şeklindeki kalıbın dört defa 

basılmasıyla da yuvarlak forumda oluşan motifler ortaya çıkar. Göbek motifinin çevresinde 

dairesel bir düzende aynı desenin tekrarı veya farklı desenler basılarak kompozisyon 

büyütülür 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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.   

Resim.1.1. 

 

 

Resim.1.2. 
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1.2. Köşeli Kompozisyon 
 

Köşenin şekline göre uygulanan kompozisyon şeklidir. Tek kalıp veya birkaç kalıp 

deseninin köşelere” üçgen” veya “L” şeklinde basılmasıyla oluşur.  

 

  

Resim.1.3 

 

 

Resim.1.4. 
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1.3. Üçgen Kompozisyon 
 

Örtünün kenarlarından başlayıp ortaya doğru daralarak üçgen şekli alan 

düzenlemedir. Aynı kalıbın veya farklı kalıpların basılmasıyla oluşturulur.  

 

 
Resim.1.5 

 

1.4. Bordür Çalışması 
 

Yapılacak çalışmanın kenarlarını çevreleyen kompozisyon şeklidir. Aynı kalıbın sık 

aralıklarla basılmasıyla yapılır. Bütün kompozisyon şekileri ile birlikte bordür çalışması 

uygulanabilir. 

 

  

Resim.1.6 Resim.1.7 
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1.5. Karışık Düzenleme 
 

Tek kalıp veya farklı kalıpların kullanılacak yere ve isteğe bağlı olarak belli bir 

kompozisyona bağlı kalmadan yapılan baskılardır. 

 

 

Resim.1.8. 
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Resim.1.9. 

 

1.6. Yüzeyi Tamamen Doldurulan Motiflerle Kompozisyon 
 

Elmalı, kirazlı, çengel köyü yazmalarında olduğu gibi motiflerin yüzeyi tamamen 

doldurulmasıyla oluşturulan kompozisyonlardır. Bu tarz çalışmalarda bordür yapılması 

kompozisyonu tamamlar. 
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Resim.1.10. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki araştırma ve uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dairesel kompozisyon baskı çalışmalarını 

araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 Köşeli kompozisyon baskı çalışmalarını 

araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 Üçgen kompozisyon baskı çalışmalarını 

araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 Bordür baskı çalışmalarını araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 Karışık düzenleme baskı çalışmalarını 

araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 Yüzeyi tamamen doldurulan motiflerle 

kompozisyon baskı çalışmalarını 

araştırın. 

 Resimlerini çekerek dosya oluşturun 

 Örneklerinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 Düzenli ve temiz çalışınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları, “doğru, 

yanlış” şeklinde cevaplayınız. 

 

1. (   ) Tahta baskı yapımında “D” şeklindeki kompozisyon en fazla uygulanan 

şekildir. 

2. (   ) Ortadan başlayıp dışa doğru açılarak gelişen kompozisyona dairesel 

kompozisyon denir. 

3. (   ) Dairesel kompozisyonda aynı kalıp kullanılarak baskı yapılır. 

 

4. (   ) Köşeli kompozisyon örtünün ortasına uygulanır. 

 

5. (   ) Köşeli kompozisyonda kalıp ile “L” şekli uygulanır. 

 

6. (   ) Baskıya, kenardan başlayıp ortaya doğru daralarak üçgen şekli alan 

düzenlemeye üçgen kompozisyon denir. 

 

7. (   ) Üçgen kompozisyonda aynı kalıp veya farklı kalıplarla baskı yapılabilir. 

 

8. (   ) Bordür çalışması diğer kompozisyon şekilleri ile bir arada kesinlikle 

uygulanmaz. 

9. (   ) Kenar suyu çalışmasına bordür denir. 

 

10. (   ) Bordür çalışması aynı kalıbın sık basılması ile yapılır. 

 

11. (   ) Karışık düzenlemede kesinlikle tek kalıp uygulanır. 

 

12. (   ) Yüzeyin tamamını motiflerle doldurarak yapılan düzenlemede bordür 

çalışması kompozisyonu tamamlar. 

 
 

 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2 
 

 

 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık, 

temiz ve havadar bir ortamda tekniğe uygun olarak karakalem baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulabildiğiniz yazma ve sofra bezi örneklerini inceleyiniz. 

  Karakalem baskı ile yapılmış örnekleri inceleyiniz. Örnekleri sınıf ortamına 

getirerek arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. KARAKALEM BASKI TEKNİĞİ 
 

2.1. Karakalem Baskı Tekniğinde Kullanılan Kalıplar 
 

Yazmacılık tekniğinin esas özelliği önce kalemle başlanıp daha sonra kalıba 

çevrilmesidir. Karakalem baskı tekniğinde kullanılan kalıpların desenlerinin konturları 

büyük bir ustalık ile ortaya çıkarılacak şekilde oyulmuştur. Kalıpların desen hatları ince 

olmalı ve doldukça temizlenmelidir. 

 

 

Resim.2.1. 

2.2. Karakalem Baskı Tekniğinin Yapılması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tahta baskı boya hazırlama modülünde anlatıldığı gibi pat ve siyah boya hazırlanarak 

kıvamı kontrol edilir. Siyah boya hazırlamadan önce pat çırpma mikseri ile çırpılmalıdır. 

Yapılacak çalışmaya uygun karakalem baskı kalıbı seçilir. Kullanılacak yere uygun 

kompozisyon şekli belirlenir. 

 

  

 Resim.2.2. 

 

 

Resim.2.3. 
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Düzenek, boya tablası ve baskı masası tahta baskı boya hazırlama modülünde olduğu 

gibi hazırlanarak yerleştirilir. 

 

 

 Resim.2.4. 

  

Resim.2.5. 

 

Kumaş baskı masası üzerine yayılır. Kumaşın önceden yıkanarak apresinin giderilmesi 

ve ütülenmesi gereklidir. 

 

Düzeneğe kalın fırça ile boya vererek yedirilir. Düzeneğe boya verilirken tasarruf 

açısından kalıbın ölçüsüne göre vermek uygun olur. Yedirme işlemi yapılırken fırça aşağı 

yukarı ve sağlı sollu hareketlerle sürülmelidir. 

 

Kalıbın boya alması için kalıbın desen kısmı düzeneğe üç veya dört kez batırılarak 

boyanın eşit dağılımı sağlanır. Kalıbın kontrolü için ilk baskı bir kâğıda yapılır daha sonra 

kumaşa uygulanır. Kalıba boya almadan önce düzenekteki boya fırça ile düzeltilir. 

Düzenekte yeteri kadar boya kalmamış ise fırça ile boya verilir. Her uygulamadan sonra 

kalıba boya verilmelidir. 
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Karakalem baskı ile yapılan çalışmalar baskı kuruduktan sonra boya hazırlama 

modülünde anlatıldığı gibi pat ile renkli boyalar hazırlanarak fırça ile renklendirilebilir. Bu 

uygulama çok eski Tokat yazmalarında “kalem işi” olarak bilinen yazmalarda kullanılırdı. 

 

Günümüzde yazmacılar uygulamanın seri olmaması ve zaman alması sebebi ile bu 

yöntemi kullanmamaktadırlar. 

 

    

Resim.2.6 

 

 

Resim.2.7. 

Eğer baskı işlemine kısa süreli(en fazla bir saat kadar) ara verilecek ise düzeneğin 

üzeri hava almayacak şekilde örtülmelidir. Düzenekteki boya kuruduğu taktirde sonuç 

olumsuz olacaktır. Baskı işleminin bitiminde düzenek ve boya fırçası iyice yıkanmalıdır. 

Boya kaplarının ağızları sıkıca kapatılmalıdır. Hava alan boyanın üzeri kaymak tutar. Boya 

kullanmadan önce her seferinde kaşık yardımı ile karıştırılmalıdır.  

 

2.3. Baskı Yapmadan Önce Uyulması Gereken Önemli Noktalar 
 

 Boyanızı hazırlayıp, karıştırarak kıvamını kontrol ediniz. 

 Düzeneği ve baskı masasını hazırlayınız. 
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 Baskı yapacağınız kumaşınızı hazırlayınız. 

 Kalıbınızı hazırlayınız. 

 Fırçanın ucu ile boyayı alarak düzeneğe yediriniz. 

 Seçtiğiniz kalıbı düzeneğe birkaç kez bastırarak boyayı iyice almasını 

sağlayınız. 

 Boya aldığınız kalıbın ilk denemesini teksir kâğıdı üzerine yapınız. 

 Düzenekte yeteri kadar boya yoksa fırça ile boya veriniz. 

 Her baskı işleminden önce fırça ile düzeneğin üzerindeki boyayı düzeltiniz. 

 Her baskı işleminden sonra kalıba kesinlikle boya alınız. 

 Baskıya kısa süreli ara verdiğiniz zaman düzeneğin üzerini hava almayacak 

şekilde kapatınız. 

 Düzenekteki boya kuruduğu zaman sonuç olumsuz olacaktır. 

 Baskı yapılan kalıbı temizleme fırçası ile fırçalayarak yerine kaldırınız. 

 Baskı işlemi bittikten sonra düzenek ve fırça iyice su ile yıkanarak 

temizlenmelidir. 

 Baskı yapılan iş oda ısısında serilerek kurutulur. 

 Baskılı kumaş ters yüzünden buharsız ütü ile ütülenir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki kara kalem uygulamaları yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Aydınlık, temiz ve 

havadar bir ortam 

hazırlayınız. 

 Önlük giyiniz. 

 Çalıştığınız ortamı sık sık havalandırınız. 

 Gerekiyorsa maske kullanınız. 

 Baskı masasını 

hazırlayınız. Resim.2.8. 

 Baskı masasını boya hazırlama modülünde anlatıldığı 

gibi hazırlayınız. 

 
Resim.2.8. 

 Düzeneği hazırlayınız.  Yapılacak baskıya uygun şekilde hazırlayınız. 

 Kumaşı baskı için 

hazırlayınız. 

 Kumaşı yıkayarak apresini gideriniz. 

  Kumaşı ütüleyiniz. 

 Tahta baskı yapımında kumaş hazırlama modülünü 

inceleyiniz. 

 Baskı kalıbını seçiniz. 

Resim.2.9. 

 Yapacağınız çalışmaya uygun kalıp seçiniz. 

 Kalıbın temiz olmasına dikkat ediniz. 

 
Resim.2.9. 

 Düzeneğe boya veriniz.  Boya fırçasının ucu ile boya alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Resim.2.10.  Boyayı düzeneğe yediriniz 

 Yedirme işlemini fırçayı sağlı sollu ve aşağı yukarı 

hareketlerle sürerek yapınız. 

  Boyayı kalıbın alacağı yere kadar yediriniz. 

 

Resim.2.10. 

 Boyayı kalıba yediriniz. 

 Kalıbı düzeneğin üzerine birkaç kez bastırarak boya 

almasını sağlayınız. 

 Kalıbın boyayı eşit almasını sağlayınız. 

 Kalıbın boyasını kontrol 

ediniz. 

 Boya alan kalıbı teksir kağıdına bastırınız. 

 Desenin kâğıttaki görüntüsünü kontrol ediniz. 

 Boya fazlası varsa düzeneğe daha az boya veriniz. 

 Kalıba tekrar boya 

veriniz. Resim.2.11. 

 Düzenekteki boyayı kontrol ediniz. Yeteri kadar boya 

yoksa boya veriniz. 

  Düzenekteki boyayı fırça ile düzeltiniz. 

  Kalıba boya alınız. 

 

Resim.2.11. 
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 Kalıbı kumaşta 

yerleştirmek istediğiniz 

yere koyunuz. 

Resim.2.12. 

 Her baskıda işlemleri 

tekrarlayınız. Resim.2.13. 

 Kumaşta baskı yapacağınız yeri göz ve el ölçüsü ile 

belirleyiniz. 

 Kalıbı düz olarak indiriniz. 

 
Resim.2.12. 

 Kalıbı kaydırmayınız. 

 Kalıp üzerine yumruk ile vurarak baskı uygulayınız. 

 Kalıbı dikkatle kaldırınız. 

 Kullandığınız kalıbı fırça ile temizleyiniz. 

 Sabırlı ve dikkatli çalışınız. 

 

Resim.2.13. 

 Kalıbı 

temizleyiniz.Resim.2.14. 

 

Resim.2.14. 

 Üzerinde boya kalmamasına dikkat ediniz. 
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 Boyamayı tamamlayınız. 

Resim.2.15. 

 

Resim.2.15. 

 Düzeneği ve fırçayı 

yıkayınız. 

 Baskı işleminden sonra düzenek ve fırçayı kurumadan 

su ile hemen yıkayınız. 

 Baskı yaptığınız çalışmayı 

masa üzerinde kurutunuz. 

 Kurutma sırasında zeminin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Baskının kumaşı boyamamasına dikkat ediniz. 

 Sabitleme (fiske) ütüsünü 

yapınız. 

 Kumaşın cinsine uygun ütü ayarını seçiniz 

 Kumaşın ters tarafından, buharsız ütü ile ütüleyiniz. 

 Desenin üzerinde ütüyü biraz fazla bekletiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları, “doğru, 

yanlış” şeklinde cevaplayınız. 

 

 

1. (   ) Kara kalem baskı kalıbında konturlar ince hatlı olmalıdır. 

 

2. (   ) Kare kalem baskı tekniğinde kullanılan kalıpların iyi sonuç vermesi için 

kalıpların temiz olması gerekir. 

 

3. (   ) Kara kalem baskı tekniğinde siyah boya kullanılır. 

 

4. (   ) Siyah boyanın hazırlanmasında pat kullanılmaz. 

 

5. (   ) Kara kalem baskı çalışmasında düzeneğin hazırlanmasına gerek yoktur. 

 

6. (   ) Baskı işleminden önce kumaşın apresi alınmalıdır. 

 

7. (   ) Kara kalem baskıda kalıba çok bol boya alınır. 

 

8. (   ) Kara kalem baskının içi istenirse fırça ile renklendirilir. 

 

9. (   ) Her baskıdan sonra kalıp fırça ile temizlenmelidir. 

 

10. (   ) Baskı kuruduktan sonra sabitleme ütüsü yapılmaz.(D) (Y) 

 

 

 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Karakalem baskı çalışması ile ilgili yapmış olduğunuz işlemleri tekrar ederek, 

değerlendirme ölçeğine göre kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Baskı masanızı ve kumaşınızı hazırladınız mı?   

3. Boyanızın kıvamını kontrol ederek hazırladınız mı?   

4. Baskı kalıbınızı hazırladınız mı?   

5. Düzeneğe boya verdiniz mi?   

6. Kalıba boya verdiniz mi?   

7. İlk baskı denemesini teksir kağıdı üzerine yaptınız mı?   

8. Düzenekteki boyayı fırça ile tekrar düzelttiniz mi?   

9. Her uygulamada kalıba boya verdiniz mi?   

10. Kumaş üzerinde baskı yapacağınız yeri el ve göz ölçüsü ile 

belirlediniz mi? 

  

11. Kalıbı kumaş üzerine kompozisyon vererek baskı yaptınız 

mı? 

  

12. Kalıbı fırça ile temizlediniz mi?   

13. Baskı yaptığınız kumaşı kuruttunuz mu?   

14. Sabitleme ütüsünü yaptınız mı?   

  

 

 

 

Cevaplarınız “evet” ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. 

“Hayır” cevabınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.Kendinizi 

eksik bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3 
 

 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık, 

remiz ve havadar bir ortamda tekniğe uygun olarak dolgu baskı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulabildiğiniz yazma ve sofra bezi örneklerini inceleyiniz. 

 Dolgu baskı ile yapılmış örnekleri inceleyiniz. Örnekleri sınıf ortamına 

getirerek arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. TAHTA BASKI YAPIMINDA DOLGU 

BASKI ÇALIŞMASI 
 

3.1. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Baskı masası 

 Düzenek 

 Dolgu baskı kalıbı 

 Boya fırçası 

 Temizleme fırçası 

 Ütü 

 Hazırlanmış kumaş 

 Baskı boyası 

3.2. Dolgu Baskıda Kullanılan Kalıbın Özelliği 
 

Dolgu baskı kalıbı, karakalem baskı kalıbından farklı olarak desen hatları daha kalın 

ve desen özelliğine göre içi dolu olabilir. Tek renkli olarak baskı yapımı için uygundur. Bu 

kalıplarla istenilen renkte baskı yapılabilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim.3.1. 

 

  

Resim.3.2. 

 

3.3. Dolgu Baskı Yapımı 
 

Dolgu baskı tekniğinde de kumaş, baskı masası, boya, karakalem baskı da olduğu gibi 

hazırlanır. Baskı için dolgu kalıbı seçilir. Baskı siyah boya ile yapıldığı gibi her renk boya ile 

de yapılır. Dolgu baskı tekniğinde düzeneğe daha fazla boya verip kalıba daha fazla boya 

almak gereklidir. 

 



 

 24 

  

Resim.3.3. 

 

Resim.3.4. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki dolgu baskı uygulamasını yapınız 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aydınlık, temiz ve havadar 

bir ortam hazırlayınız. 

 Önlük giyiniz. 

 Çalıştığınız ortamı sık sık havalandırınız. 

 Gerekiyorsa maske kullanınız. 

 Baskı masasını hazırlayınız. 
 Baskı masasını boya hazırlama modülünde 

anlatıldığı gibi hazırlayınız. 

 Düzeneği hazırlayınız. 

 Düzeneği boya hazırlama modülünde anlatıldığı 

gibi hazırlayınız. 

  Düzeneğe boya vermeden önce düzenek ve fırçanın 

kuru olmasına dikkat ediniz 

 Kumaşı baskı için 

hazırlayınız. 

 Kumaşı yıkayarak apresini gideriniz.  

 Kumaşı ütüleyiniz. 

  Tahta baskı yapımında kumaş hazırlama modülünü 

inceleyiniz. 

 Dolgu baskı kalıbını seçiniz. 
 Yapacağınız çalışmaya uygun kalıp seçiniz. 

  Kalıbın temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Düzeneğe boya veriniz. 

Resim.3.5. 

 Boya fırçasının ucu ile boya alınız. 

 Düzeneğe boyayı bol veriniz. 

 

Resim.3.5. 

 Boyayı düzeneğe yediriniz. 

 Yedirme işlemini fırçayı sağlı sollu ve aşağı yukarı 

hareketlerle sürerek yapınız. 

 Boyayı kalıbın alacağı yere kadar yediriniz. 

 Boyayı kalıba yediriniz. 

 Kalıbı düzeneğin üzerine birkaç kez bastırarak boya 

almasını sağlayınız. 

 Kalıba boyayı çok alınız. 

  Kalıbın boyayı eşit almasını sağlayınız. 

 Kalıbın boyasını kontrol 

ediniz. 

 Boya alan kalıbı teksir kâğıdına bastırınız. 

  Desenin kâğıttaki görüntüsünü kontrol ediniz. 

  Boya fazlası varsa düzeneğe daha az boya veriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalıba tekrar boya veriniz. 

 Düzenekteki boyayı kontrol ediniz. Yeteri kadar 

boya yoksa boya veriniz. 

 Düzenekteki boyayı fırça ile düzeltiniz. 

  Kalıba boya alınız. 

 Kalıbı kumaşta yerleştirmek 

istediğiniz yere 

koyunuz.Resim.3.6. 
 

Resim.3.6. 

 Kumaşta baskı yapacağınız yeri göz ve el ölçüsü ile 

belirleyiniz. 

 Kalıbı düz olarak indiriniz. 

  Kalıbı kaydırmayınız. 

 Kalıp üzerine yumruk ile vurarak baskı uygulayınız. 

 Kalıbı dikkatle kaldırınız. 

 Her baskıda işlemleri tekrarlayınız. 

 Kullandığınız kalıbı fırça ile temizleyiniz. 

 Sabırlı ve dikkatli çalışınız. 

 Düzeneği ve fırçayı 

yıkayınız. 

 Baskı işleminden sonra düzenek ve fırçayı 

kurumadan su ile hemen yıkayınız. 

 Baskı yaptığınız çalışmayı 

masa üzerinde kurutunuz. 

Resim.3.7. 

 
Resim.3.7. 

 Kurutma sırasında zeminin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Baskının kumaşı boyamamasına dikkat ediniz. 
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 Sabitleme (fiske) ütüsünü 

yapınız. 

 Kumaşın cinsine uygun ütü ayarını seçiniz. 

 Kumaşın ters tarafından, buharsız ütü ile ütüleyiniz. 

 Desenin üzerinde ütüyü biraz fazla bekletiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları, “doğru, 

yanlış” şeklinde cevaplayınız. 

 

1. (   ) Dolgu baskı kalıbı desen hatları kalın ve içi dolu kalıplardır. 

 

2. (   ) Dolgu kalıbı ile tek renkli baskı yapılır. 

 

3. (   )Dolgu baskı yapımında düzeneğe az boya verilir. 

 

4. (   ) Dolgu baskı yapımında kalıba az boya yüklenir. 

 

5. (   ) Kısa süreli baskı aralarında düzeneğin üzeri hava almayacak şekilde 

kapatılmalıdır. 

 

6. (   ) Yeni yapılacak baskıda düzenek ve fırçanın kuru olması önemlidir. 

 

7. (   ) Yapılan baskı ütü ile kurutulur. 

 

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden 

geçiriniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Dolgu baskı çalışması ile ilgili yapmış olduğunuz işlemleri tekrar ederek, 

değerlendirme ölçeğine göre kendinizi değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Baskı masanızı ve kumaşınızı hazırladınız mı?   

3. Boyanızın kıvamını kontrol ederek hazırladınız mı?   

4. Dolgu baskı kalıbınızı hazırladınız mı?   

5. Düzeneğe boyayı bol verdiniz mi?   

6. Kalıba boyayı bol verdiniz mi?   

7. İlk baskı denemesini teksir kâğıdı üzerine yaptınız mı?   

8. Düzenekteki boyayı fırça ile tekrar düzelttiniz mi?   

9. Her uygulamada kalıba boyayı bol verdiniz mi?   

10. Kumaş üzerinde baskı yapacağınız yeri el ve göz ölçüsü ile 

belirlediniz mi? 

  

11. Kalıbı kumaş üzerine kompozisyon vererek baskı yaptınız mı?   

12. Kalıbı fırça ile temizlediniz mi?   

13. Baskı yaptığınız kumaşı kuruttunuz mu?   

14. Sabitleme ütüsünü yaptınız mı?   
 

 

 
Cevaplarınız “evet” ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. 

“Hayır” cevabınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizi eksik 

bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, 

aydınlık, remiz ve havadar bir ortamda tekniğe uygun olarak elvant baskı 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulabildiğiniz örtü, yazma ve sofra bezi örneklerini 

inceleyiniz. 

  Elvant baskı ile yapılmış örnekleri inceleyiniz. Örnekleri sınıf 

ortamına getirerek arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

4. ELVANT (ELVAN) BASKI ÇALIŞMASI 
 

4.1. Elvant Baskı Çalışmasında Kullanılan Araçlar 
 

 Baskı masası 

 Düzenek 

  Kara kalem baskı kalıbı 

 Elvant baskı kalıpları 

 Boya fırçası 

 Temizleme fırçası 

 Ütü 

 

4.2. Elvant Baskı Çalışmasında Kullanılan Gereçler 
 

 Pat 

 Renkli ana boyalar  

 Baskıya hazırlanmış kumaşlar 

 

4.3. Elvant Baskı Kalıplarının Özellikleri 
 

Kara kalem basılan yazmaların, desenindeki her rengin farklı kalıplarla basılmasına 

elvant (elvan)  baskı denir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Elvan baskı kalıbı karakalem kalıbı ile desenin iç hatlarını dolduran ayrı ayrı her renge 

göre hazırlanmış kalıplardan oluşur. 

 

 

Resim.4.1. 

4.4. Elvan Baskı Yapımı 
 
 Elvant baskı çalışmasında hazırlanan kumaşa önce siyah boya ile desenin 

karakalem baskısı yapılır. 
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Resim.4.2. 

 Karakalem kuruyunca istenilen renkte hazırlanan renkli boyalar düzeneğe sırası 

ile verilerek desenin iç bölgesine dolgu baskı yapılır. 
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Resim.4.3. 

 

 

Resim.4.4. 
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Resim.4.5. 

 

Elvant baskıda desenin tamamı kalıplarla yapıldığı için çok özen gerektiren bir 

çalışmadır. Baskı sırasında renkleri kaydırmadan karakalemin içine yerleştirmek ayrı bir 

ustalık ve beceri gerektirir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki elvant baskı uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aydınlık, temiz ve havadar bir 

ortam hazırlayınız. 

 Önlük giyiniz. 

 Çalıştığınız ortamı sık sık havalandırınız. 

 Gerekiyorsa maske kullanınız. 

 Baskı masasını hazırlayınız. 
 Baskı masasını boya hazırlama modülünde 

anlatıldığı gibi hazırlayınız. 

 Düzeneği hazırlayınız. 

 Düzeneğe boya vermeden önce düzenek ve 

fırçanın kuru olmasına dikkat ediniz 

 Düzeneği boya hazırlama modülünde anlatıldığı 

gibi hazırlayınız. 

 Düzeneğin içine farklı renk boyaları koymak 

için parça parça vinleks yerleştiriniz. 

 Kumaşı baskı için hazırlayınız. 

 Kumaşı yıkayarak apresini gideriniz.  

 Kumaşı ütüleyiniz. 

 Tahta baskı yapımında kumaş hazırlama 

modülünü inceleyiniz. 

 Baskı kalıbını seçiniz. 

 Kalıbın elvant parçalarını 

hazırlayınız. Resim.4.6. 

 Yapacağınız çalışmaya uygun kalıp seçiniz. 

 Kalıbın temiz olmasına dikkat ediniz. 

 

Resim.4.6. 

 Düzeneğe boya veriniz. 

 Düzeneğe boya vermeden önce düzenek ve 

fırçanın kuru olmasına dikkat ediniz. 

 Boya fırçasının ucu ile boya alınız. 

 Boyayı düzeneğe yediriniz. 

  Yedirme işlemini fırçayı sağlı sollu ve aşağı 

yukarı hareketlerle sürerek yapınız. 

 Boyayı kalıbın alacağı yere kadar yediriniz. 

 Boyayı elvantın karakalem 

kalıbına yediriniz. 

 Kalıbı düzeneğin üzerine birkaç kez bastırarak 

boya almasını sağlayınız. 

 Kalıbın boyayı eşit almasını sağlayınız. 

 Kalıbın boyasını kontrol ediniz.  Boya alan kalıbı teksir kâğıdına bastırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Desenin kâğıttaki görüntüsünü kontrol ediniz. 

 Boya fazlası varsa düzeneğe daha az boya 

veriniz. 

 Kalıba tekrar boya veriniz. 

 Düzenekteki boyayı kontrol ediniz. Yeteri kadar 

boya yoksa boya veriniz. 

 Düzenekteki boyayı fırça ile düzeltiniz. 

 Kalıba boya alınız. 

 Karakalem kalıbını kumaşta 

yerleştirmek istediğiniz yere 

koyunuz. 

 Kumaşta baskı yapacağınız yeri göz ve el 

ölçüsü ile belirleyiniz. 

 Kalıbı düz olarak indiriniz. 

 Kalıbı kaydırmayınız. 

 Kalıp üzerine yumruk ile vurarak baskı 

uygulayınız. 

  Kalıbı dikkatle kaldırınız. 

 Her baskıda işlemleri tekrarlayınız. 

  Kullandığınız kalıbı fırça ile temizleyiniz. 

 Sabırlı ve dikkatli çalışınız. 

 Düzeneğe yapraklar için yeşil 

boya veriniz ve yaprak kalıbına 

boyayı alınız 

 Desen özelliğine göre yeşil rengi hazırlayınız. 

 Düzeneğe boyayı bol veriniz. 

 Kalıbı düzeneğe birkaç kez batırarak boya 

almasını sağlayınız. 

 Yeşil yaprak kalıbını desen 

üzerine yerleştiriniz ve bastırınız. 

Resim.4.7. 

 Kalıbı kara kalem basılan desenin yaprak 

kısmına kaydırmadan yerleştiriniz. 

 Kalıbın üzerine yumrukla vurunuz. 

 Sabırlı ve titiz çalışınız. 

 Yaprak kalıbını fırçalayarak temizleyiniz ve 

kaldırınız. 

 

Resim.4.7. 

 Desenin çiçekleri için renkli 

boyayı düzeneğe veriniz ve 

kalıba boyayı alınız. Resim.4.8. 

 Kalıba kara kalem basılan desenin çiçek 

kısmına kaydırmadan yerleştiriniz. 

 Kalıbın üzerine yumrukla vurunuz. 

 Sabırlı ve titiz çalışınız. Çiçek kalıbını 

fırçalayarak temizleyiniz ve kaldırınız. 
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Resim.4.8. 

 Kara kalemdeki desenin her renk 

ve bölümü için bu işlemleri 

tekrarlayınız.Resim.4.9. 

 

Resim.4.9. 

 Desen özelliğine göre renk 

seçimi yapınız. Resim.4.10. 

 

Resim.4.10. 

 Temiz düzenli ve dikkatli çalışınız. 

 Düzeneği ve fırçayı yıkayınız. 
 Baskı işleminden sonra düzenek ve fırçayı 

kurumadan soğuk su ile yıkayınız. 

 Baskı yaptığınız çalışmayı masa 

üzerinde kurutunuz.Resim.4.11. 

 Kurutma sırasında zeminin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Baskının kumaşı boyamamasına dikkat ediniz. 
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Resim.4.11. 

 Sabitleme (fiske) ütüsünü 

yapınız. 

 Kumaşın cinsine uygun ütü ayarını seçiniz 

 Kumaşın ters tarafından, buharsız ütü ile 

ütüleyiniz. 

 Desenin üzerinde ütüyü biraz fazla bekletiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları, “doğru, yanlış” 

şeklinde cevaplayınız. 

 

 

1. (   ) Kara kalem baskı kalıbı elvan baskıda kullanılmaz. 

 

2. (   ) Elvant baskı yapımında düzeneğe ihtiyaç yoktur. 

 

3. (   ) Elvan baskı yapımında siyah kara kalem baskı yapılır. 

 

4. (   ) Baskıda kullanılan kumaş bir araçtır. 

 

5. (   ) Renkli boyaların yapımında pat kullanılır. 

 

6. (   ) Kara kalem basılan yazmaların, desenindeki her rengin farklı kalıplarla 

basılmasına elvant (elvan)  baskı denir. 

 

7. (   ) Elvan baskı kalıpları desenin iç hatlarını dolduran dolgu kalıplarıdır. 

 

8. (   ) Her renk için ayrı ayrı kalıp hazırlamaya gerek yoktur. 

 

9. (   ) Elvant baskı yapımında önce renkli dolgu elvant kalıpları basılır, sonra 

karakalem kalıbı basılır. 

 

10. (   ) Kalıplardaki boya artıkları fırçalanarak temizlenir. 

 

11. (   ) Baskıya sabitleme ütüsü yapmaya gerek yoktur. 
 

 

 
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar gözden geçiriniz. 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Elvant baskı çalışması ile ilgili yapmış olduğunuz işlemleri tekrar ederek, 

değerlendirme ölçeğine göre kendinizi değerlendiriniz. 

 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?   

2. Baskı masanızı ve kumaşınızı hazırladınız mı?   

3. Siyah ve renkli boyalarınızı, kıvamını kontrol ederek 

hazırladınız mı? 

  

4. Kara kalem baskı kalıbınızı ve evlatlarını hazırladınız mı?   

5. Düzeneğe boya verdiniz mi?   

6. Kalıba boya verdiniz mi?   

7. İlk baskı denemesini teksir kâğıdı üzerine yaptınız mı?   

8. Düzenekteki boyayı fırça ile tekrar düzelttiniz mi?   

9. Her uygulamada kalıba boya verdiniz mi?   

10. Kumaş üzerinde baskı yapacağınız yeri el ve göz ölçüsü ile 

belirlediniz mi? 

  

11. Kara kalem baskıyı yaptınız mı?   

12. Renkli baskılar için düzeneğe renk verdiniz mi?   

13. Elvant baskıları yaptınız mı?   

14. Kumaş üzerine kompozisyon vererek baskı yaptınız mı?   

15. Kalıpları fırça ile temizlediniz mi?   

16. Baskı yaptığınız kumaşı kuruttunuz mu?   

17. Sabitleme ütüsünü yaptınız mı?   

 

 

 

Cevaplarınız “evet” ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. 

“Hayır” cevabınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz.Kendinizi 

eksik bulduğunuz konularda tamamlamaya çalışınız. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

11 Y 
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