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ALAN  Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Grafik 

MODÜLÜN ADI  Yüksek Baskı 

MODÜLÜN TANIMI  
Gerekli ortam sağlandığında yüksek baskı tekniğini 

uygulama becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL 
Temel tasarım, temel desen, desen dersi ve şablon baskı 

modülünü başarmış olmak. 

YETERLİK Yüksek baskı tekniği ile yüzey üzerine baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında yüksek baskı tekniği ile yüzey 

üzerine baskı yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Belirlenen bir konuda linol baskı tekniğine uygun desen 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Desenin linol baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun 

baskısını yapabileceksiniz. 

3. Belirlenen bir konuda ağaç baskı tekniğine uygun desen 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Desenin ağaç baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun 

baskısını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve pencereleri sola bakan geniş sanatsal 

mimariye sahip sınıflar 

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

linolyum, ağaç kalıp, oyma bıçakları, matbaa mürekkebi, 

merdane, tiner, karbon kağıdı, incelticiler, baskı yüzeyleri 

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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Sevgili Öğrenci, 
 

Yüksek baskı tekniği ile ilgili temel bilgilerle basit uygulamalar yapılabilir. Zamanla 

uygulamaların içeriği; çok çeşitli örnekler görerek, inceleyerek ve deneme-sınama-yanılma 

yoluyla zenginleştirilebilir. Ancak geri dönüşümü olmayan ve sabır gerektiren disiplinli bir 

teknik olması nedeniyle başarı için birçok uygulama yapmak gerekebilir. Çalışma 

aşamasında bazı uygulamalarda tekniğin getirdiği umulmadık güzellikte sonuçlar alınabilir. 

Çalışmada ortaya çıkan başarılı sonuçların verdiği haz zamanla tutkuya dönüşüp insanı 

vazgeçilmez bir sürece sokabilir. 
 

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında; “Baskı Sanatları”nın temel tekniklerinden 

biri olan “Yüksek Baskı Tekniği”ni uygulamalı olarak yapabilecek beceriyi kazanacaksınız. 

GİRİŞ 



 

 2 



 

 3 

ĞRENME  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında yüksek 

baskı tekniği ile yüzey üzerine baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 

 Linol baskı tekniğine uygun hazırlanmış örnekleri arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

 

1. YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ 
 

1.1. Tanımlar 
 

Yüksek baskı ağaç veya oymaya ve kazımaya uygun muşambalar ( linolyum, plastik 

yer karoları, poliüretan levhalar vb.) üzerinde uygulanan baskı çeşididir. En eski baskı 

tekniğidir. İstenilen görüntünün baskı yüzeyinde oluşması ve kabartma halini alması 

amacıyla düz yüzeyli bir malzemenin yüzeyinden bir miktar kazıma, yontma ilkesine 

dayanılarak yapılır.  
 

Oyma ve kazıma ile elde edilen kalıbın üzerine rulo ile baskı boyası verilir. Yüksek 

yerlerin almış olduğu boya baskı yoluyla kağıda geçirilir. Baskı kağıdın arka yüzüne tahta 

kaşığın sırtı ile veya bir tahta ile sürülerek veya yüksek baskı presi ile gerçekleştirilir.  
 

Her renk için ayrı kalıplar oyarak veya aynı kalıba, farklı renkler sürerek çok renkli 

baskılar da yapılabilir. Hazırlanan kalıp veya kalıplarla birçok sayıda baskı yaratılabilir. 

 

Resim 1.1: Çok renkli yüksek baskı örneği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Yüksek Baskının Tarihi Gelişimi 
 

Oyularak yapılmış tahta kalıplardan resim basma tekniği Çin’de III. yy’da ortaya 

çıkmıştır. 105 yılında Çin’de kağıdın yapılabilmesi baskı sanatının doğuşunu hazırlamıştır. 
 

Uzakdoğu ülkelerinde başlayan tahta baskı sanatı daha sonra Batı’ya kayarak 14. 

yy’da başlamak üzere 18. yy’a kadar devam etmiş ve kitap resimleme sanatının doğmasına 

sebep olmuştur. Konular genelde dinseldir ve yazı ile resim bir arada kullanılmıştır. 

 

Resim 1.2: Ağaç baskı ile Çin yazısı 

18. yy’a kadar tahta baskı sanatı halka açılamamış ve sanat baskısı olarak kendini 

gösterememiştir. Fakat bu durum daha ziyade Avrupa için geçerlidir. 17. yy’da Uzakdoğu 

ülkeleri ekonomik ve kültürel alanda üstün düzeye ulaşmıştır. Konular günlük hayattan, 

gerçekçi bir görüntü içinde verilmiştir. Toplum içinde kadının yeri, tiyatro, manzara 

resimleri, çayhaneler Avrupa tahta baskısının konuları olmuştur. 
 

18. yy ’da gravürcü Thomas Bewick gravür tekniğini ağaç kalıba aktarmış ve bunu 

yaparken de kayın gibi sert ağacı veya meyve veren ağaçları kullanmıştır.  
 

Dünyanın popüler illüstrasyon literatüründe yer alan William Marris ve Gustave Doré 

eserlerinin çoğunu 19. yy tahta baskı ile vermişlerdir. 19. yy ikinci yarısından başlayarak 

sanat tarihinde ismini yazdıran Manet, Renoir, Cezanne ile başlayan daha sonraları Van 

Gogh ve Gauguin ile devam eden tüm sanatçılar Japon tahta baskı sanatından etkilenerek 

incelemeler yapmışlardır (Toulouse-Lautrec,  Matisse ve Picasso). 
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Resim 1.3: Japon tahta baskı resim örneği 

Ülkemizde ilk kez 1830 yılında İbrahim Müteferrika tarafından “Tarihi Hindi Garbi” 

adlı kitaptaki resimlerin basılması için bu teknikten yararlanılmıştır. 1936 yılından sonra 

ressam ve resim öğretmeni yetiştiren kurumlarımızda bu teknik öğretilmeye başlanmıştır. 
 

Yakın dönem Türk sanatçılarından Turgut Zaim, Ferik Apa ve Mustafa Aslıer Linol 

baskı, Nevzat Akoral, Fevzi Karakoç ve Muammer Bakır ise Ağaç baskı tekniği ile 

çalışmalar yapmışlardır.  

  

Resim 1.4: Linol baskı      …………..                 Resim 1.5: Linol baskı  
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Resim 1.6: Ağaç baskı  

 

Resim 1.7: Ağaç baskı  
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1.3. Yüksek Baskı Çeşitleri 
 

Yüksek baskı çeşitleri olarak linol ve ağaç baskı teknikleri kullanılmaktadır. 
 

1.4. Linol Baskı Tekniği 
 

Linolyum malzemesinden yapılan bir baskı çeşididir. Linolyum; beziryağı, doğal 

reçine, mantar tozu, talaş, kalker ile sıvanmış kendir dokumasından yapılan, rulo halinde bir 

çeşit taban malzemesidir. Ancak oyulması kolay olduğundan baskı sanatlarında da 

kullanılmaktadır. Bu baskıda da, ağaç baskıda olduğu gibi her renk için ayrı kalıp 

hazırlanması gerekir. Linol baskı tekniğinde baskı yapılacak yüzey olarak kağıt ve kumaş 

kullanılabilir. 
 

1.5. Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri  
 

 Yer muşambası (linolyum)  

 Linol oyma bıçakları 

 Linolyum bıçakları (ucu keskin bir çakı)  

 Kauçuk merdane ya da rulo sünger 

 Matbaa ya da teksir mürekkebi  

 Mürekkebi emen mat baskı kağıdı 
 

1.6. Deseni Linol Baskı Tekniğine Uygun Lekesel Çalışma 

 

Resim 1.8: Modelden desen örneği 

Linolyum baskı resimlerinde desen, kompozisyon ve siyah beyaz etkisi gibi unsurlar 

çok önemlidir. Onun için bol alıştırmalar yapılmalıdır. İlk çalışma için fazla karmaşık 

olmayan bir kompozisyon hazırlanması uygun olacaktır. Desen çiziminde uygulanan 

yöntemlerle kâğıda kompozisyon ana hatlarıyla çizilir. Bundan sonraki aşama deseni açık 

koyu değerleriyle ifade etmektir. Desen çiziminde hatırlanacağı üzere ışık almayan yerlerde 

koyu etkisini vermek için forma uygun olarak sık çizgiler kullanılır, koyudan açığa gittikçe 

dereceli olarak çizgi aralıkları azaltılmak suretiyle gri değerler elde edilir. Linol baskıda da 

linolyum malzemesinde deseni ortaya çıkarırken artık kalemimiz oyma bıçaklarıdır. Fakat 
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kalemden farkı, bıçakları kalem kullandığımız esneklikte kullanamayız bu nedenle linol 

baskı sonucu çizdiğimiz desenden farklılık gösterecektir. Desen çizerken dikkat edilmesi 

gereken bir diğer husus da koyu bölgeler linolyumda oyulmaması gereken yerlerdir yani 

oyulmayan yerler boya alacaktır ve koyu değerler oluşacaktır. Desen çizimi tamamlandıktan 

sonra ana hatlarıyla şeffaf pergament ya da aydınger kâğıdına çizilir. Resmin çizgilerinin iki 

yüzden gözükmesi için bu cins kâğıtları kullanma zorunluluğu vardır. 

 

Resim 1.9: Linolyum baskıda kullanılan desen ve oyma bıçakları 

 

Resim 1.10: Yukarıdaki desene göre hazırlanmış linol kalıp örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda istenilen modelin linol baskı tekniğine 

uyarlanabilecek desenini çizebileceksiniz. 
 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 Doğal veya yapay objeler 

 Sivri uçlu kurşun kalem 

 Silgi 

 Resim kâğıdı  

 Guaj veya marker kalem 

 Aydınger kağıt 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 
 Atölye önlüğünüzü giymeyi 

unutmayınız. 

 Modelinizi hazırlayınız.  

 Modeli hazırlarken doğal ve 

yapay objeler kullanabilirsiniz. 

 Modelin sizden uzaklığına dikkat 

ediniz. 

 Baskıyı uygulayacak alanı dikkate alarak kağıt 

ölçünüzü belirleyiniz. 

 Kağıt ölçüsüne göre çiziminiz 

orantılı olmalıdır. 

 Modelinizi çizime başlamadan önce 

inceleyiniz. 

 Modelin yapısal özelliklerini 

dikkate alınız. 

 Modelin yapısal özelliklerini ve açık koyu 

değerlerini dikkate alarak çizime başlayınız. 

 Baskının siyah ve beyazdan 

oluşacağını unutmayınız. 

 Oyulmayacak yerlerin boya 

alacağını dikkate alınız ve buna 

göre açık koyu değerlerini 

belirleyiniz. 

 Eskizlerinizden birini seçiniz.  

 Çiziminizi tamamlayınız.  

 Çizim üzerinde boya alacak alanları siyah 

renkte istediğiniz boyama tekniği ile 

boyayınız.  

 Kesip çıkarılacak yerlerde hata 

yapmamanız için bu işlemi 

yapmanız faydalı olacaktır. 

 Çiziminizi ana hatlarıyla aydınger kağıda 

çiziniz. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

 
Yapay veya doğal objelerden yola çıkarak linol baskı tekniğine uygun desen çiziniz ve 

çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet 

ve hayır kutucuklarına X işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Modelinizi hazırladınız mı?   

3. Kâğıt ölçüsünü belirlediniz mi?   

4. Modelinizi yapısal özelliklerini ve açık koyu değerlerini dikkate 

alarak incelediniz mi? 
  

5. Açık-koyu alanları belirlediniz mi?   

6. En az üç tane eskiz çizdiniz mi?   

7. Seçtiğiniz eskizi siyah ve beyaz olarak renklendirdiniz mi?   

8. Çiziminizi ana hatlarıyla aydınger kağıda çizdiniz mi?   

9. Temizlik- düzene dikkat ettiniz mi?   

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

11. Çalışmanızdan memnun kaldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz evetler kazandığınız 

becerileri ortaya koyuyor. Hayırlarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız 

 

Tamamı evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Hazırladığınız desenin linol baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun baskısını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Örnek baskı çalışmalarını inceleyiniz. 

 

2. LİNOL BASKI TEKNİĞİNİ UYGULAMA 
 

2.1. Kalıp Hazırlama 
 

Baskısı yapılacak resim ana hatlarıyla şeffaf pergament ya da aydınger kağıdına 

çizilir. Resmin çizgilerinin iki yüzden gözükmesi için bu cins kağıtları kullanma zorunluluğu 

vardır. Linolyum baskısı için kalıp olarak döşemeye serilen orta kalınlıktaki muşambalar 

kullanılır. Eski, kullanılmış muşambalar çürük ve dayanıksız olduğu için uygun değildir.  
 

Yapacağımız resimden biraz büyük olarak kesilen muşambanın parlak yüzüne önce 

aydınger kağıdına hazırladığımız resmin modeli ters olarak yerleştirilir. Sonra model ile 

muşamba arasına konulan karbon kağıdı vasıtasıyla resim kopya edilir. Muşambayı oyarak 

kalıp haline sokmak için özel linolyum bıçakları ya da ucu keskin çakı, kunduracı bıçağı gibi 

aletler kullanılır. Bunlardan en uygun olanı, kesici ağızları çeşitli profillerde olan linolyum 

oyma bıçaklarıdır. 

 

Resim 2.1: Oyma bıçakları 

Oyma işini yaparken sol elle muşamba levha istenilen yönde tutularak çalışma 

kolaylığı sağlanır. Sağ elle de oyma işlemi yapılır.  
 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Linolü oyma yöntemi 

Baskıdan sonra, oyulan kısımların beyaz, oyulmayan kısımların siyah olarak çıkacağı 

düşünülmelidir. Ara tonlar sık ya da seyrek tarama çizgileriyle sağlanır. Oyma işi bittikten 

sonra sert kıllı bir fırça ile muşamba iyice temizlenir. Böylece kalıp, oyuklarında kalmış olan 

pürüzler ve muşamba artıklarından temizlenmiş olur.  
 

2.2. Baskı Yapma 
 

Muşamba düz bir yere tespit edilir, daha iyisi aynı büyüklükte temizlenmiş ve 

zımparalanmış bir tahta takoza yapıştırılır. 

 

Resim 2.3: Boyayı hazırlama 

 Elde ettiğimiz bu muşamba kalıp üzerine matbaa ya da teksir mürekkebi yaymak için 

bir cam levha ile merdaneye ihtiyaç vardır.  
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Resim 2.4: Boyayı yayma 

Mürekkep, cam levha üzerine merdane ile yayılır. Merdane üzerindeki mürekkep, 

muşamba kalıpta gezdirildiğinde çıkıntılı olan kısımlar boyanır. 

 

Resim 2.5: Merdane ile linolü boyama 

Eğer merdane yoksa bir fırça ile mürekkeplenebilir. Baskı için kullanılacak kağıtlar 

mat olursa daha iyi sonuçlar alınır. Hatta ikinci, üçüncü hamur teksir kağıtları mürekkebi 

emdiği için baskıyı daha güzel gösterir. Muşamba kalıp üzerine konan kağıdın üzerinden 

temiz bir merdane geçirildiğinde boyalı kısımlar kağıda aynen geçmiş olur.  Bu çalışma 

tekrarlandıkça istediğimiz sayıda resim elde etmiş oluruz. Linolyum baskıda, her renk için 

ayrı kalıp hazırlanarak renkli resimler de basılabilir. 
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Baskı tamamlandıktan sonra boyanın kuruması beklenir. Aynı kalıptan istenildiği 

kadar baskı alınabilir ve her baskı kağıdına kaçıncı baskı olduğu numarası ardından baskı 

çeşidi ve baskıyı yapan kişinin adı baskının yapıldığı tarih alta yazılır. 

 

Resim 2.6: Linol baskı örneği 
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Resim 2.7: Linol baskı örneği 
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Resim 2.8: Linol baskı ile basılmış afiş örneği 

 

Resim 2.9: Renkli linol baskı örneği 
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Resim 2.10: Renkli linol baskı örneği 

 

Resim 2.11: Linol baskı örneği 



 

 18 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, hazırladığınız desenin linol kalıbını 

hazırlayarak baskısını yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 
 Atölye önlüğünü giymeyi 

unutmayınız. 

 Çizdiğiniz resimden biraz büyük olarak 

kesilen muşambanın parlak yüzüne önce 

aydınger kağıdına hazırladığınız resmi ters 

olarak yerleştiriniz. 

 Sabitleme işlemini bantla 

yapabilirsiniz. 

 Resim ile muşamba arasına konulan karbon 

kağıdı vasıtasıyla resmi kopya ediniz. 

 Çizgilerinizin düzgün ve tek çizgi 

olmasına dikkat ediniz. 

 Oyma bıçaklarıyla gerekli yerleri oyarak 

çıkarınız. 

 Baskıdan sonra, oyulan kısımların 

beyaz, oyulmayan kısımların siyah 

olarak çıkacağını hatırlayınız. 

 Ara tonlar sık ya da seyrek tarama 

çizgileriyle sağlanır. 

 Oyma işi bittikten sonra sert kıllı bir fırça 

ile muşamba iyice temizleyiniz. 

 Oyulan kısımlarda kırıntı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Muşambayı düz bir yere tespit ediniz. 
 Linolun kaymayacağı bir yer 

olmasına dikkat ediniz. 

 Cam yüzey üzerinde matbaa mürekkebini 

inceltici ile karıştırarak hazırlayınız ve 

merdane ile cam üzerine yayınız. 

 Boyayı spatula yardımıyla iyice 

karıştırınız. 

 Merdaneyi linol üzerinde gezdiriniz. 
 Her tarafın boya almasına özen 

gösteriniz. 

 Baskı yapacağınız kağıdı dikkatlice linol 

üzerine kaydırmadan yerleştiriniz. 

 Kağıdı dik olarak kaydırmadan 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Temiz bir merdane ile kağıdın üzerinden 

geçerek kağıda boyanın geçmesini 

sağlayınız. 

 Kağıdın kaymaması için bir elinizle 

de kağıdı tutunuz. 

 Baskı bittikten sonra kağıdı linolyum 

üzerinden alarak kurumaya bırakınız. 
 Kağıdı dikkatlice kaldırınız. 

 Kuruduktan sonra alt kısma gerekli bilgileri 

yazarak çalışmanızı bitiriniz. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ERLENDİRME 

UYGULAMALI TEST 

 

Hazırladığınız desenin linol kalıbını hazırlayarak baskısını yapınız ve çalışmanızı 

aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet 

ve hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

3. Deseni kalıba geçirdiniz mi?   

4. Kesici aletlerle çıkarılması gereken yerleri oydunuz mu?   

5. Kalıbı iyice temizlediniz mi?   

6. Kalıbı düz bir zemin üzerine yerleştirdiniz mi?   

7. Cam üzerinde boyayı hazırladınız mı?   

8. Merdane ile cam üzerinde boyayı yaydınız mı?   

9. Boya almış merdaneyi linol üzerinde gezdirdiniz mi?   

10. Kağıdı dikkatlice kalıbın üzerine yerleştirdiniz mi?   

11. Temiz merdane ile kağıdın üzerinden geçtiniz mi?   

12. Kalıbı dikkatlice kağıt üzerinden çıkardınız mı?   

13. Kuruduktan sonra paspartu yaptınız mı?   

  

DEĞERLENDİRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz evetler kazandığınız 

becerileri ortaya koyuyor. Hayırlarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız 

 

Tamamı evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, belirlenen 

bir konuda ağaç baskı tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Ağaç baskı tekniğine uygun hazırlanmış desen örneklerini arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 

3.AĞAÇ BASKI TEKNİĞİ 
 

Ağaç baskı, özel bir yöntemle resim yapma ve boyama tekniğidir. Bu teknikle 

yapılmış resimlere de ağaç baskı denir.  
 

En eski baskı türlerinden biridir. Yapılış şekli bakımından linolyum baskısına çok 

benzer, yalnız kalıp olarak muşamba yerine tahta kullanılır. Bu baskıda kullanılacak 

ağaçların yapısı sağlam ve dokusu da oymaya elverişli olmalıdır. Armut ve şimşir gibi 

ağaçlar bu isteğe uygundur. 
 

3.1. Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri 
 

Ağaç oyma baskı kalıpları yapmak için 2,2 cm kalınlığında ağaç bloklar ve oyma 

kalemi denen basit kesici aletler kullanılır. Armut, kiraz, çınar, kayın gibi yumuşak ağaçlar 

kullanılır. Baskıda kullanılacak ağaç bloğun yüzeyi pürüzsüz ve son derece düz olmalıdır. 

Blok üzerinde desen oluştururken yararlanılan temel araç bıçaktır ama yiv açmak amacıyla 

düz ya da oluklu keskiler de kullanılır. Resmin dışında kalan gereksiz ve boş alanlar da gene 

keskilerle kesilip çıkarılabilir. Ağaç bloğun yarılmaması ve desen kenarlarının pürüzsüz 

olması için kullanılan araçların çok keskin olması gerekir. Mürekkebi emen mat baskı 

kağıtları tercih edilmelidir. 
 

Matbaa mürekkebi silindir yardımıyla sürülür. Kağıda boyanın geçmesi için tahta 

kaşıklar kullanılır. 
 

3.2. Deseni Ağaç Baskı Tekniğine Uygun Lekesel Çalışma 
 

Ağaç baskı için desen hazırlama aşamaları linol baskıyla aynıdır. Desen çizerken 

önemli nokta baskı sonucunda açık- koyu alanları dikkate almaktır. Çizim tamamlandıktan 

sonra aydınger kağıda ana hatlarıyla kopyası çıkarılır ve oyma bıçakları yardımıyla beyaz 

kalacak yerler oyulur. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

 21 

 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda istenilen modelin ağaç baskı tekniğine 

uyarlanabilecek desenini çizebileceksiniz. 
 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 Doğal veya yapay objeler 

 Sivri uçlu kurşun kalem 

 Silgi 

 Resim kâğıdı  

 Guaj veya marker kalem. 

 Aydınger kâğıt 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 
 Atölye önlüğünüzü giymeyi 

unutmayınız. 

 Modelinizi hazırlayınız.  

   Modeli hazırlarken doğal ve 

yapay objeler kullanabilirsiniz. 

 Modelin sizden uzaklığına dikkat 

ediniz. 

 Baskıyı uygulayacak alanı dikkate alarak kağıt 

ölçünüzü belirleyiniz. 

 Kağıt ölçüsüne göre çiziminiz 

orantılı olmalıdır. 

 Modelinizi çizime başlamadan önce inceleyiniz. 
 Modelin yapısal özelliklerini 

dikkate alınız. 

 Modelin yapısal özelliklerini ve açık koyu 

değerlerini dikkate alarak çizime başlayınız. 

 Baskının siyah ve beyazdan 

oluşacağını unutmayınız. 

 Oyulmayacak yerlerin boya 

alacağını dikkate alınız ve buna 

göre açık koyu değerlerini 

belirleyiniz. 

 Eskizlerinizden birini seçiniz.  

 Çiziminizi tamamlayınız.   

 Çizim üzerinde boya alacak alanları siyah 

renkte istediğiniz boyama tekniği ile boyayınız.  

 Kesip çıkarılacak yerlerde hata 

yapmamanız için bu işlemi 

yapmanız faydalı olacaktır. 

 Çiziminizi ana hatlarıyla aydınger kağıda 

çiziniz. 
 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

UYGULAMALI TEST 

 

Yapay veya doğal objelerden yola çıkarak ağaç baskı tekniğine uygun desen çiziniz ve 

çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet 

ve hayır kutucuklarına X işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Modelinizi hazırladınız mı?   

3. Kağıt ölçüsünü belirlediniz mi?   

4. Modelinizi yapısal özelliklerini ve açık koyu değerlerini dikkate 

alarak incelediniz mi? 
  

5. Açık-koyu alanları belirlediniz mi?   

6. En az üç tane eskiz çizdiniz mi?   

7. Seçtiğiniz eskizi siyah ve beyaz olarak renklendirdiniz mi?   

8. Çiziminizi ana hatlarıyla aydınger kağıda çizdiniz mi?   

9. Temizlik- düzene dikkat ettiniz mi?   

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

11. Çalışmanızdan memnun kaldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz evetler kazandığınız 

becerileri ortaya koyuyor. Hayırlarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız 

 

Tamamı evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

Hazırladığınız desenin ağaç baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun baskısını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Örnek baskı çalışmalarını inceleyiniz. 

 

4. AĞAÇ BASKI TEKNİĞİNİ UYGULAMA 
 

4.1.Kalıp Hazırlama 
 

Hazırlanan desen, karbon kağıdıyla kalıba tersten geçirilir.Tahta blok sol elle sıkıca 

tutulur. Sağ elin başparmağıyla işaretparmağı arasında tutulan oyma kaleminin sapı avuç 

içine iyice oturtulur. Çeşitli büyüklük ve biçimlerde olabilen oyma kalemlerinin sivri ucu 

geriye doğru kalınlaşır. Bu nedenle oyulan çizginin genişliği oyma kaleminin ağaca ne kadar 

batırıldığına bağlıdır. İnce bir çizgi için oyma kalemi ağaca az batırılır. Daha kalın bir çizgi 

için kalem ağaca daha çok bastırılarak çalışılır. Eğri çizgiler oyma kaleminin yönünü 

değiştirerek değil, ağaç kalıbı döndürerek yapılır. 

 

Resim 4.1: Ağaç baskı  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 
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4.2.Baskı Yapma 
 

Oyma işlemi tamamlanınca kalıbın üzerine linol baskı da olduğu gibi kauçuk 

merdaneyle mürekkep sürülür. Daha sonra mürekkepli yüzey üzerine bir tabaka kâğıt 

dikkatlice yayılır ve kalıptan kâğıda net bir baskı çıkana kadar kâğıdın üzeri bir ovma yastığı 

ya da bir kaşık sırtıyla ovuşturulur. Bir tahta kalıpla birçok baskı yapılabilir. 

    

Resim 4.2: Ağaç baskı aşaması    Resim 4.3: Ağaç baskı aşaması 

     

Resim 4.4: Ağaç baskı    Resim 4.5: Ağaç baskı 



 

 25 

 

Resim 4.6: Ağaç baskı 

 

Resim 4.7: Ağaç baskı  
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Resim 4.8: Ağaç baskı  
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Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, hazırladığınız desenin ağaç blok üzerinde 

kalıbını hazırlayarak baskısını yapabileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç gereçleri hazırlayınız. 
 Atölye önlüğünüzü giymeyi 

unutmayınız. 

 Çizdiğiniz resimden biraz büyük olarak 

kesilen ağaç bloğun yüzüne önce aydınger 

kağıdına hazırladığınız resmin modelini ters 

olarak yerleştiriniz. 

 Sabitleme işlemini bantla 

yapabilirsiniz. 

 Model ile ağaç arasına konulan karbon 

kağıdı vasıtasıyla resmi kopya ediniz. 

 Çizgilerinizin düzgün ve tek çizgi 

olmasına dikkat ediniz. 

 Oyma bıçaklarıyla gerekli yerleri oyarak 

çıkarınız. 

 Baskıdan sonra, oyulan kısımların 

beyaz, oyulmayan kısımların siyah 

olarak çıkacağını hatırlayınız. 

 Ara tonlar sık ya da seyrek tarama 

çizgileriyle sağlanır. 

 Oyma işi bittikten sonra sert kıllı bir fırça 

ile ağaç kalıbı iyice temizleyiniz. 

 Oyulan kısımlarda kırıntı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Ağaç kalıbı düz bir yere tespit ediniz. 
 Kaymayacak bir yer olmasına dikkat 

ediniz. 

 Cam yüzey üzerinde matbaa mürekkebini 

inceltici ile karıştırarak hazırlayınız ve 

merdane ile cam üzerine yayınız. 

 Boyayı spatula yardımıyla iyice 

karıştırınız. 

 Kauçuk merdaneyi ağaç kalıp üzerinde 

gezdiriniz. 

 Her tarafın boya almasına özen 

gösteriniz. 

 Baskı yapacağınız kağıdı dikkatlice kalıp 

üzerine kaydırmadan yerleştiriniz. 

 Kağıdı dik olarak kaydırmadan 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Tahta bir kaşık ile kağıdın üzerinden 

geçerek kağıda boyanın geçmesini 

sağlayınız. 

 Kağıdın kaymaması için bir elinizle 

de kağıdı tutunuz. 

 Baskı bittikten sonra kağıdı kalıp üzerinden 

alarak kurumaya bırakınız. 
 Kağıdı dikkatlice kaldırınız. 

 Kuruduktan sonra alt kısma gerekli bilgileri 

yazarak çalışmanızı bitiriniz. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 
 

 

Hazırladığınız desenin kalıbını hazırlayarak ağaç baskısını yapınız ve çalışmanızı 

aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet 

ve hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Malzemeyi temin ettiniz mi?   

3. Deseni kalıba geçirdiniz mi?   

4. Kesici aletlerle çıkarılması gereken yerleri oydunuz mu?   

5. Kalıbı iyice temizlediniz mi?   

6. Kalıbı düz bir zemin üzerine yerleştirdiniz mi?   

7. Cam üzerinde boyayı hazırladınız mı?   

8. Merdane ile cam üzerinde boyayı yaydınız mı?   

9. Boya almış merdaneyi ağaç kalıp üzerinde gezdirdiniz mi?   

10. Kağıdı dikkatlice kalıbın üzerine yerleştirdiniz mi?   

11. Tahta kaşık ile kağıdın üzerinden geçtiniz mi?   

12. Kalıbı dikkatlice kağıt üzerinden çıkardınız mı?   

13. Kuruduktan sonra paspartu yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz evetler kazandığınız 

becerileri ortaya koyuyor. Hayırlarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız 
 

Tamamı evet ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DÜL DEĞERLENDİRME 

 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak 

değerlendiriniz. 
 

Linol veya ağaç baskı tekniğine uygun desen çizerek kalıbını hazırlayınız ve 

istediğiniz yüzey üzerine baskısını yaparak çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine 

göre değerlendiriniz. 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri evet 

ve hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Konuya karar verdiniz mi?   

3. Kağıt ölçüsünü belirlediniz mi?   

4. Konu ile ilgili araştırma yaptınız mı?   

5. Linol veya ağaç baskı tekniğine uygun desenler çizdiniz mi?   

6. Çalışmanızdan birini seçtiniz mi?   

7. Deseni kalıba ters geçirdiniz mi?   

8. Oyma aletleri ile gerekli yerleri çıkardınız mı?   

9. Kalıbı baskı yapacağınız yüzey üzerine sabitlediniz mi?    

10. Merdaneyle kalıbın boya almasını sağladınız mı?   

11. Baskı yaptınız mı?   

12. Kalıbı dikkatlice çıkardınız mı?   

13. Kuruduktan sonra paspartu yaptınız mı?   

14. Çalışmanızdan memnun kaldınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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