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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ 

DAL/MESLEK VİTRAY 

MODÜLÜN ADI  ALÇILI VİTRAY DESENİ 

MODÜLÜN TANIMI  

Elde ve bilgisayar kullanarak alçılı vitray deseni çizimi ve 

renklendirilmesi ile ilgili öğrenim konularının anlatıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Alçılı vitray deseni için elde ya da bilgisayarda desen 

hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç: 

Öğrenci bu modül ile, teknik resim çizimine uygun 

donanımlı atölyelerde, çizim araç-gereçleri ve paket 

programlar kullanarak, alçılı vitray deseni için elde ya da 

bilgisayarda desen hazırlayabilecektir. 

Amaçlar:  

1. Çizim araç gereçleri ve paket çizim programları ile 

tekniğine uygun desen çizimi yapabilecek ve 

ölçülendirebilecektir. 

2. Paket çizim programları ve el ile deseni 

renklendirebilecek, numaralandırabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yeterli ortam sıcaklığı ve yeterli aydınlatma, 

teknik resim çizimine uygun donanımlı atölye. 

Donanım: Çizim araç gereçleri ( gönye, pergel, kuru boya 

vb.), paket çizim programları, bilgisayar, renkli yazıcı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, 

verilen ölçme soruları ve uygulamalı test ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsanlığın var oluşundan beri insanların devamlı yaptığı uğraşılardan biri de resim 

çizmektir. Gördüklerini ve düşündüklerini aynı şekilde çizmişlerdir. Desen, resmin temelidir. 

Bu da demek oluyor ki insanlar var oluşlarından beri desen çizmektedir. Birçok mesleğin 

özünde de desen çizimi vardır. Seçtiğiniz meslekte de desen oluşturmak önemlidir. 

 

Ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan, geleceği parlak bu mesleği en iyi şekilde 

uygulayabilmek için temel bilgi ve becerileri öğrenmek gerekir. 

 

Bu modülde seramik ve cam teknolojisi ile sanat ve tasarım alanında vitray dalı için 

önemli konulardan biri olan “Alçılı Vitray Deseni” konusu anlatılacaktır. Modülü 

tamamladığında alçılı vitray deseni için elde ya da bilgisayarda desen hazırlama becerisi 

kazanacaksınız. Bu modülde alçılı vitray deseni teknikleri, kullanıldığı yerler, elde ya da 

bilgisayarda desen çizimi, çizim araç gereçleri, deseni ölçülendirme, numaralandırma ve 

renklendirme konularını öğrenerek gerekli bilgi ve donanımı almış olacaksınız. 

 

Bu modüldeki bilgiler alçılı vitray deseni uygulamaları konusunun birinci basamağını 

oluşturacak ve endüstrideki geniş kullanım alanı içinde bu bilgi ve becerileri kullanma 

imkânı bulacaksınız. Diğer modüleri de tamamlayıp kendini mesleki alanda iyi 

yetiştirdiğinde Cam endüstrisi alanında hizmet veren kuruluşların ilgili bölümlerinde 

çalışabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında alçılı vitray 

deseni için, elde ya da bilgisayarda paket program kullanarak, tekniğine uygun desen çizimi 

yapabilecek ve ölçülendirebileceksiniz. 

 

 
 

 Alçı vitray deseni teknikleri, kullanıldığı yerler ve alçı vitray deseni ile ilgili 

desenleri araştırarak inceleyiniz. 
 

1. DESEN ÇİZİMİ VE ÖLÇÜLENDİRME 
 

1.1. Vitray Teknikleri 
 

Vitray, birçok teknik kullanılarak yapılmaktadır. Vitray; kurşunlu vitray, yapıştırma 

vitray (mozaik) alçılı vitray, boyama vitray, tiffany vitray, yığma vitray ve füzyon vitray gibi 

çeşitleri vardır. 

   

Resim1.1: Alçılı vitray uygulaması 1                 Resim1.2: Alçılı vitray uygulaması 2 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Alçılı vitrayın yapımında tek taraflı alçılı vitrayda kompozisyon 1 / 1 ölçekte olmak 

üzere kâğıda çizilir. Vitrayın yapılacağı büyüklükte ve düz masaya yatırılır. Kâğıdın ıslanıp 

bozulmaması için üzerine şeffaf bir plastik tabaka kenarlarından gerilir ve sabitlenir. 

Vitrayın çevresini koruyacak çerçeve ileride bozulma ve çürüme yapmayacağı için plastik 

tercih edilir.  

 

Çizimdeki camların büyüklüğünden yaklaşık 2 mm küçük olarak kesilen beyaz köpük 

parçaları plastik üzerine yerlerine yapıştırılır. Yapıştırma işlemi bittikten sonra dökülecek 

alçının kalıplarının kolay çıkması için sulandırılmış arap sabunu veya zeytinyağı kalıbın iç 

yüzüne dikkatlice yumuşak bir fırçayla sürülmelidir. 

 

Daha sonra alçı hazırlanarak döküm yapılır. Alçı çabuk sertleşen bir malzeme 

olduğundan çalışma alçısının donma süresini geciktirmek gerekir. Bunun için de alçının 

içerisine sirke, tutkal (kemik tutkalı veya kazein tutkalı) ve şap konulur. Günümüzde geç 

kuruyan alçı türleri de mevcuttur. 

 

Alçı donduktan sonra gerilmiş olan plastik kenarlarından serbest hale getirilir. Vitray 

alçısı çerçeveyle birlikte kaldırılarak dik olarak uygun bir yere dayanır. Köpükler sivri bir 

bıçakla çıkartılır ya da kızgın bir uç veya selülozik vernikle eritme usulüyle çıkartılır.  

 

Köpükler çıkarıldıktan sonra çerçeve tekrar masaya konulur. Açılmış olan boşlukların 

kenarlarına camların oturtulması için camlardan 2 mm büyüklükte ve cam kalınlıklarında 2 

mm daha derin kanallar açılarak camlar bu kanallara oturtulur. Camların tümü oturtulduktan 

sonra alçı hazırlanarak üzerine şerbet alçı dökülür. Bu aynı zamanda camı da tutmuş olur.  

 

Alçılı vitray yapımında kullanılan yöntemlerde camın takılacağı kısımlar kalıplama 

yöntemi ile çökertilerek çıkarılır veya sonradan vitrayın kompozisyonuna göre elle oyulmak 

sureti ile (müzeyyen) şekillendirilir. 

 

1.2. Kullanıldığı Yerler 
 

Alçılı vitray Türklere ait bir vitray tekniğidir. Alçılı vitray, diğer vitray çeşitlerinin 

kullanıldığı her mekânda kullanılmakla birlikte daha çok cami, saray ve türbelerde 

kullanılmıştır.  

 

Topkapı Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleymaniye Camii, Yeni Cami bunlara örnek 

olarak gösterilebilir. Aşağıdaki resimlerden de anlaşılacağı gibi daha çok büyük yüzeylerde 

ve sabit pencerelerde kullanılmaktadır. 
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Resim1.3: Alçılı vitray 1 

 

Alçılı vitray ağır bir ürün olduğundan kapılarda kullanılmazlar. Daha sıklıkla sabit 

(açılıp kapanmayan) pencerelerde kullanılırlar. 

 

Pencerelerde de kayıtların kalınlıkları fazla olmamalıdır. Kayıtlar hazırlanan desenlere 

uyum gösterecek bir yapıda olmalıdır. Parçaların genişlikleri desenlerde koyuluk meydana 

getirmemelidir. Pencere doğal ışık almıyorsa, suni aydınlatılabilir. Bu aydınlatmada küçük 

ampuller kullanılmalı ve ışığın cama direkt olarak gelmesi engellenmelidir. 

 

  

   Resim1.4: Alçılı vitray 2             Resim1.5: Alçılı vitray 3 

 

Alçılı vitray tavanlarda kullanılmaz. Fakat teknik olarak imkânsız değildir. Tavan 

taşıyıcısı vitrayın ağırlığını taşıyacak şekilde olmalıdır. Tavanda sağlamlık olması açısından 

taşıyıcı eleman olarak metal kullanılması gerekir. 

 

Seperatörler de (ara bölme elemanları, paravan vb.) genellikle cam kumlama, 

kurşunlu, tiffany vitray kullanılır. Alçılı vitray pek kullanılmamakla birlikte teknik olarak 

imkânsız değildir. Önemli olan mekâna olumlu (fonksiyonellik ve estetik açısından) değer 

kazandırmasıdır. 

 

Fantezi mekânlar oluşturmada kullanılabilecek alternatif ürünler arasında sayılabilir. 
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Resim1.6: Alçılı vitray 4        Resim1.7: Alçılı vitray 5 

 

Alçılı vitrayda malzeme diğer vitray türlerine göre daha ağır ve statiktir. Bu nedenlerle 

genellikle devasa diyebileceğimiz yapı ve hacimlerde kullanılmışlardır. 

 

Alçılı vitray mistik bir hava oluşturarak insanları tarihin derinliklerine 

yönlendirmektedir. Osmanlı Devleti de, yapılarında cam süsleme sanatını kullanmıştır. 

Cami, konak, saray ve türbe gibi yapılarda bu sanata rastlamak mümkündür. Avrupa’da cam 

aralarında birleştirici olarak kullanılan kurşun, Osmanlı yapılarında alçı olarak karşımıza 

çıkar. Topkapı Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleymaniye Camii, Yeni Cami bunlara örnek 

olarak gösterilebilir. 

 

Alçının cam aralarında birleştirici olarak kullanılması kurşunlu vitraya göre daha geniş 

ve kalın yapı oluşturmaktadır. Bu da mekânların ışık alma konumunu olumsuz 

etkilemektedir. 

 

1.3. Alçılı Vitray Tekniğine Uygun Desen Seçilmesi 
 

Alçılı vitrayda; desen parça kalıplara ayrılıp camlarında kalıba göre parça parça kesilip 

alçı çerçeveye yerleştirileceğinden işlem bitince bir desen bütünlüğü oluşması 

gerekmektedir. Desen seçiminde deseni oluşturan her modülün alçı çerçeve ile ayrıştırılacağı 

ve uygulamada bütünlük oluşturması gerektiği dikkate alınmalıdır. 
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Resim 1.8: Alçılı Vitray Deseni 

 

Alçılı vitrayda kullanılan camlar genellikle boyama vitraydaki gibi sonradan 

boyanmaz. Hazır renkli camlar kullanılır. Alçılı vitrayda renkli camların ömürleri uzun 

olmalıdır. Çünkü alçılı vitrayın takılıp sökülmesi bakım ve onarımı diğer vitray türlerine 

göre daha zordur. Tüm bu özellikler dikkate alınarak desenler incelenir ve alçılı vitraya 

uygun olan desen seçimi yapılır. 

 

1.4. Alçılı Vitray İçin Desen Çizimi 
 

Alçılı vitray deseni için desen çizimi ya el ile çizim araç-gereçlerini kullanarak, ya da 

bilgisayarda paket çizim programlarını kullanarak yaparız. 

  

1.4.1. Elde Desen Çizimi  
 

Elde desen çizimi yapmak için öncelikle çizim ortamının hazırlanması gerekir. Tüm 

araç gereçler hazırlanır ve konu belirlenir. Desen çizimi için aşağıdaki araç gereçler 

kullanılır. 

 HB – 2B kurşun kalem, 

 Yumuşak silgi, 

 Eskiz kâğıdı, 

 Resim kâğıdı, 

 Çizim masası, 

 T cetveli veya paralel cetvel, 

 Gönye takımı, 

 Pergel takımı, 

 Eğri cetveli ( pistole, kobra), 

 

Konu ile ilgili resim, fotoğraf ve desenler incelenir, yapacağımız ürünün boyutu da 

dikkate alınarak çizeceğimiz desen ile ilgili yorumlar yapılır ve eskiz kâğıdı üzerine çizim 

araçları (gönye, çizim masası) ile veya serbest elle taslak formlar oluşturulur.  
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Bu taslaklardan uygun olan biri seçilir, ölçekli olarak ve çizim araçları kullanılarak 

eskiz kâğıdına çizilir. Ölçekli çizim esnasında daha uygulanabilir bir form yakalanabilir.  

 

       

Resim1.9: Gönyelerle çizilen taslak desen 1  Resim1.10: Gönyelerle çizilen taslak desen 2 

 

Bazı durumlarda bir fotoğraf veya resmin üzerinden desen almamız gerekebilir. Böyle 

durumlarda resmin üzerine eskiz kâğıdı sabitlenerek kopyası çıkartılır, daha sonra bu çizim 

düzenlenerek boyama vitray tekniğine uygun hale getirilir. 

 

 Desenini oluşturmayı düşündüğümüz bir resim seçilir. 

 

 

Resim1.11: Resim 
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 Resim, düzgün bir zemin üzerine yerleştirilir ve üzerine eskiz kâğıdı konularak 

gergin bir şekilde sabitlenir 

 

 

Resim1.12:Eskiz konulmuş resim 

 

 Resim üzerindeki objelerin kenarları üzerinden yumuşak uçlu bir kalem 

kullanarak düzgün bir şekilde çizilir. 

 

 

  

Resim 1.13: Deseni çizme işlemi 
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 Daha sonra alttaki resim kaldırılır ve eskize çizilmiş resim daha koyu tonla ve 

düzeltilerek çizim tamamlanır. 

  

Resim1.14:Resmin düzeltilmiş deseni 

 

Desen tasarımı yapılırken farklı teknikler kullanabiliriz. Örneğin bir kâğıt üzerine 

rastgele karalama yapılarak bazı parçalar seçilir ve gerektiğinde bu parçalar yan yana, üst 

üste çoğaltılarak kullanılır. Çoğaltma işlemi yapılırken önce ayna ile bakılırsa nasıl bir desen 

oluşacağı önceden görülmüş olur. 

 

 Herhangi bir beyaz kâğıt alınarak üzerine kalemle rastgele çizgiler çizeriz. 

 

Resim1.15: Serbest karalama  
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 Rastgele çizdiğimiz bu çizgilerden beğendiğimiz bazı parçaları kalınlaştırarak 

ve koyu tonda çizip belirginleştiririz. 

  

Resim:1.16. Solda seçili kalın çizgi 

 

 Daha sonra ayna ile değişik açılardan bakarak nasıl bir desen meydana 

geldiğine bakarız, beğendiğimiz deseni yakalayınca ayna ile kâğıdın birleşme 

yerini kalemle çizeriz ve parçamızı kopyalayarak istediğimiz gibi çoğaltırız. 

Mevcut desene ilaveler yapabiliriz. Tasarımımızı alçılı vitray deseni mantığına 

uygun geliştirebiliriz. 

 

Resim:1.17. Parçanın ayna ile çoğaltılması 

 

Bazen çizim araçlarıyla düzgün çizimler yaparak (köşeli, yuvarlak, karışık formlarla) 

bunun üzerinden uygun parçaları seçip kullanabiliriz. 

         

Resim1.18: Köşeli biçimler kullanılarak oluşturulmuş bir desen 
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Resim1.19: Yuvarlak biçimler kullanılarak oluşturulmuş bir desen 

 

        

Resim1.20:Karışık biçimler kullanılarak oluşturulmuş bir desen 

 

1.4.2. Bilgisayarda Desen Çizimi 
 

Bilgisayarda desen çizimi yapmak için öncelikle bilgisayar ve bilgisayara yüklenmiş 

çizim programı gerekir. Bilgisayar kullanarak desen çizimi için vektörel programlar 

kullanılır. 

 

Günümüzde birçok çizim programı kullanılmaktadır. Fakat dünyada ve ülkemizde en 

geçerli ve yaygın olan programı seçmeli ve bu programları da kullanabilmeliyiz. 

 

Konu ile ilgili resim, fotoğraf ve desenler incelenir, yapacağımız ürünün boyutu da 

dikkate alınarak çizeceğimiz desen ile ilgili yorumlar yapılır ve nasıl bir desen çizileceğine 

karar verilir. Birkaç taslak oluşturulur, bu taslaklardan uygun olan biri seçilir ve ölçekli 

olarak çizilir.  

                     

   1         2               3          4   

Resim 1.21: Desen oluşturmada modül şeklin temelden genele gelişimi 



 

 13 

Kullanacağımız desen yukarıdaki gibi modüler bir özellik taşıyorsa öncelikle desenin 

bütününü oluşturacak temel parçayı çizeriz (1 no’lu şekil). Daha sonra aşamalı olarak 

kompozisyonlar oluştururuz (2 no’lu şekil). Kompozisyonumuzu zenginleştirdikçe daha 

farklı sonuçlar elde edebiliriz (3 no’lu şekil). Desenimizi istediğimiz şekilde oluşturduktan 

sonra desen kalıbına uygun duruma getirebiliriz (4 no’lu şekil ). Bazı durumlarda bir fotoğraf 

veya resmin üzerinden desen almamız gerekebilir. Böyle durumlarda resim veya fotoğraf 

tarayıcı ile taranarak ekrana getirilir. 

 

Bu resim üzerinden parçalar belirlenerek kenarları üzerine çizgi çizilir, daha sonra 

alttaki resim kaldırılır ve resmin kopyası çıkartılmış olur. Daha sonra bu çizim düzenlenerek 

alçılı vitray deseni tekniğine uygun hale getirilir (Resim 1.22-1.23-1.24). 

 

          

   Resim 1.22: Scanner ile taranmış resim    Resim1.23:Parçaları çizgiyle belirlenir 

 

 

Resim1.24:Resmin kaldırılmış durumu 
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Bilgisayarla desen tasarımı yaparken farklı teknikler kullanabiliriz. Örneğin boş bir 

sayfa üzerine rastgele karalama yapılarak bazı parçalar seçilir ve gerektiğinde bu parçalar 

yan yana veya üst üste vb. çoğaltılarak kullanılır. 

 

Çizim araçlarıyla formlar oluşturarak (köşeli, yuvarlak, karışık formlarla) bunları, bazı 

araçlarla değişik şekiller haline getirebiliriz ve bu parçaları istediğimiz gibi yan yana, üst 

üste, döndürerek ve birleştirerek farklı formlar oluşturabiliriz.  

 

1.5. Desenin 1/1 Boyutta Çizilmesi 
 

Daha önce hazırlanmış desen küçük ölçekte çizilmiş olabilir veya çizdiğimiz desene 

daha büyük ölçülerde ihtiyacımız olabilir. Bunu birkaç yolla yapabiliriz. 

 

Çizimimizi antiskop aleti ile büyütebiliriz. Desenimizi antiskop aletine yerleştiririz ve 

görüntüyü masa veya duvara yansıtırız. İstediğimiz boyuta gelinceye kadar ayarlarız ve 

sonra görüntünün olduğu yüzeye kâğıdımızı sabitleriz. Çizgilerin üzerinden kalemle geçerek 

desenimizi çizeriz. 

 

Diğer bir yol ise kareleme yöntemidir. Desenimizi aynı ölçülerde küçük karelere 

böleriz, büyütmek istediğimiz ölçüyü de aynı sayıda karelere böleriz, sonra küçük desendeki 

her karenin içindeki formu büyük çizimdeki aynı karenin içine çizeriz. Böylece desenimizi 

büyütmüş oluruz (Resim 1.25). 

 Sağdaki desenin boyotu ne olursa olsun kareler eşit büyüklükte ve küçük 

desendeki sayı ile aynı sayıda olmalıdır. 

  

         

Resim 1.25:Kareleme tekniği ile desenin büyütülerek 1/1 boyutta çizilmesi 
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1.6. Desenin Ölçülendirilmesi 
 

Deseni küçük çizmiş olabiliriz ancak 1/1 ölçüye (uygulama boyutu) getirmemiz şarttır. 

Büyütme tekniklerinden birini kullanarak uygulama boyutuna getirdiğimiz desenin 

yüksekliğini ve genişliğini ölçü çizgisi kullanarak desenin üzerine yazmamız ve desenin 

altına da “ölçek 1/1” yazmamız gereklidir. Çizdiğimiz küçük desen ölçekli çizilmiş ise bu 

çizimin üzerine de ölçeği yazmamız önemlidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak elde serbest çizim tekniğini kullanıp 

simetrik bir desen oluşturunuz. 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 HB – 2B kurşun kalem, 

 Yumuşak silgi, 

 Eskiz kâğıdı, 

 Resim kâğıdı, 

 Çizim masası, 

 T cetveli veya paralel cetvel, 

 Gönye takımı, 

 Pergel takımı, 

 Eğri cetveli ( pistole, kobra). 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Alçılı vitray desenlerini araştırınız ve 

inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili doküman toplayınız, bu iş 

için desen kitaplarını, interneti ve ilgili 

işletmeleri gezebilirsiniz. Araştırmanızı 

yaparken dikkatli ve seçici olmaya gayret 

gösteriniz. 

 Çizim araç-gereçlerini hazırlayınız. 

 Öğrenme faaliyetinde ve yukarıda 

belirtilmiş olan çizim araç-gereçlerini 

hazırlayınız, araç-gereçleri kullanırken 

hassas ve titiz olunuz. 

 Tekniğine uygun elde desen çiziniz. 

 Basit bir birim form oluşturunuz. 

 

 Bir kare çiziniz ve bu kareyi dörde bölünüz, 

köşegenleri birleştiriniz. 

 

 

 Köşegenleri aks kabul ederek bu formu 

karenin dört parçası içine simetrik olarak 

dikkatlice yerleştiriniz.    

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deseni uygun boyuta (1/1) getiriniz. 

 Çiziminizi, büyütme tekniklerinden birini 

kullanarak (1/1) uygulama boyutuna 

getiriniz. 

 Deseni ölçülendiriniz. 

 Uygulama boyutuna getirdiğiniz 

deseninizin ölçü çizgilerini çizerek üzerine 

ölçülerini yazınız, çiziminizin alt köşesine 

ölçeği yazmayı unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Vitray ile ilgili bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Uygulama için gerekli araç-gereci temin ettiniz mi?   

3. Çizeceğiniz desen ile ilgili araştırma yaptınız mı?    

4. Çizeceğiniz desen ile ilgili konuyu belirlediniz mi?   

5. Desen ile ilgili taslak formlar oluşturdunuz mu?   

6. Taslak formlardan birini seçip bu formdan yola çıkarak deseninizi 

oluşturdunuz mu? 
  

7. Deseninizi uygulama boyutuna (1/1) getirdiniz mi?   

8. Deseninizi ölçülendirerek ölçeğini yazdınız mı?   

9. Çizimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vitray tekniklerinden değildir? 

A) Kurşunlu  

B) Tiffany 

C) Tutkallı 

D) Yığma 
  

2. Alçılı vitray aşağıdaki mekânlardan hangisinde kullanılır? 

A) Mezarlıklar  

B) Kireç ocakları 

C) Semt pazar yerleri 

D) Camiler 
 

3. Hangi araç gereç alçılı vitray deseni çiziminde kullanılır? 

A) Çelik şerit metre  

B) Kuru boya kalem 

C) Gönye 

D) Fotokopi makinesi 
 

4. Bilgisayarda alçılı vitray deseni çiziminde hangi paket çizim programı kullanılır? 

A) Word programları 

B) Vektörel programlar  

C) Excell programları 

D) Adobe programlar 
 

5. Bazı durumlarda resim veya fotoğraf üzerinden desen almamız gerekir. Böyle 

durumlarda resim üzerine aşağıdakilerden hangi kâğıt türünden koyarak kopya 

çıkartırız? 

A) Resim kâğıdı  

B) Kraft kâğıt 

C) Eskiz kâğıdı 

D) Dosya kâğıdı 
 

6. Küçük çizdiğimiz bir deseni daha sonra uygulama boyutuna getiririz, Uygulama 

boyutu ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1/1  

B) 1/2 

C) 1/5 

D) 1/10 

 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, alçılı vitray 

deseni için, elde ya da bilgisayarda paket program kullanarak, tekniğine uygun çizdiğin 

deseni renklendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Boya çeşitleri, özellikleri ve kullanıldığı yerleri araştırarak inceleyiniz. 

 

2. DESENİ RENKLENDİRME 
 

2.1. Boya Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Boyalar yüzeyleri renklendirmede kullanılır. Sürüldüğü yüzeyi korur ve güzel gösterir. 

Türüne göre özellikleri değişir. Uygulanan yüzeyin dokusuna göre de değişkenlik gösterir. 

Birçok deneme çalışmalarından sonra boyama işleminde istenen düzeye ulaşılır. 

 

Alçılı vitray deseninde; guaj boya, sulu boya, akrilik boya, kuru boya, pastel boya, 

ekolin boya ve renkli mürekkepler, kendine özgü tekniklerle kullanılır. Süslemede, desenin 

kullanıldığı yüzeye uygun bir boya ve teknik seçilmelidir. 

 

 Guaj boya:  

 

Guaj boyalar bir çeşit sulu boyadır. Su ile inceltilir. Fakat saydam değil kapatıcıdır. Su 

ile eritilmesi bakımından sulu boyaya, renklerin kapatıcı olması yönünden de yağlı boyaya 

benzer. Bu özellikleri ile her iki teknik arasında geçiş sağlar. Guaj boya çalışmalarında 

renklerin açık tonlarını elde etmek için beyaz boya kullanılır. Boyalar kâğıda sürülüp 

kuruduktan sonra renk tonları çok az değişir ve matlaşır. Onun için deseni renklendirirken bu 

özelliklerini dikkate almalıyız.  

 

Guaj boya çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler sulu boya tekniğine çok benzer. 

Resim kâğıdı biraz kalınca olmalıdır. Çünkü kalınlık bırakan boyalar kuruduktan sonra 

kâğıdın kırışması ile çatlayıp dökülebilir. Boyalar, tüpler ya da kavanozlar içerisinde satılır. 

Fırçalar, suluboya fırçalarından olabileceği gibi, yağlı boya fırçaları da olabilir. Guaj boya ile 

yapılan resimlerde konu önceden kurşun kalem ile resim kâğıdına ayrıntıları ile çizilir. 

Boyalar palete konur ve istenilen renklerin karışımı burada yapılır. Renk karışımlarını 

yaparken iki ya da üç renkten fazlası kullanılmamalıdır. Çünkü birçok rengin karışımı renk 

değerlerini azaltır ve grileştirir. Guaj boyaları su ile inceltirken ne çok sulandırmalı ne de çok 

katı bırakmalıyız. Çalışmalar ilerledikçe bunun kıvamı daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle 

kalınlığını da iyi ayarlamamız gerekir ve kalın sürülmüş boya kuruyunca çatlar ve dökülür. 

Yanlış boyanan kısmı mutlaka kurumadan düzeltmeliyiz.  

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Eğer alttaki boya kurumuşsa temiz bir fırça ile sulandırıp sonra silmeliyiz. Silinen 

kısım ise ancak kuruduktan sonra boyanmalıdır. 

 

 

Resim 2.1: Değişik ambalajlarda guaj boya 

 

 Sulu boya: 

 

Piyasada kutular içerisinde kuru ve yaş olarak iki şekilde satılır. Kuru olanlar, her renk 

ayrı ayrı kalıplara dökülmüş biçimdedir. Yaş olanlar da havası alınmış tüpler içinde bulunur. 

Satın alırken kolay ve çabuk eriyenleri tercih etmeliyiz. Çünkü sulu boya ile resim çalışması 

diğer tekniklere göre daha çabuk çalışmayı gerektirir. 

 

Resim 2.2: Sulu boya 

 

 Akrilik boya: 

 

Yumuşak bir boya türüdür. Piyasada tüpte ve kavanozda satılır. Fırça ve sünger ile 

doğrudan kullanıldığı gibi, derece su ile inceltilerek guaş ya da suluboya tekniği şeklinde 

kullanılır. Bu boya kâğıda, tuvale, kumaşa, tahtaya, deriye ve cilalı olmayan diğer yüzeylere 

kolayca uygulanabilir. Akrilik boya kalıcıdır. Çalışırken fırçanın nemli tutulması 

sağlanmalıdır. Çok çabuk kuruduğundan hazırlanan boya uzun süre açıkta bırakılmamalıdır. 

Fırça ve boya karıştırılan kaplar, kurumadan su ile hemen yıkanmalıdır. 
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Resim 2.3: Tüp akrilik boya 

 Kuru boya: 

 

Yapısı kurşun kalem gibi olup çizildiği zaman renkli izler bırakan kalemlere kuru 

boya veya renkli kalem denir. Bu kalemle yapılan resimlere de kuru boya resim adı verilir. 

Kuru boya kalemleri, çeşitli renklerde aynı kutular içinde satılır. Çalışma tekniği kurşun 

kalemde olduğu gibidir. Geniş yüzeyler üzerinde boyamadaki zorluğu nedeniyle büyük 

çalışmalar yapılamaz. 

 

Resim 2.4: Kuru boya 

 Pastel boya: 

 

Tebeşire benzeyen çubuk şeklindeki boyalara pastel boya denir. Kutular içinde hazır 

olarak satılır. Bu boyalarla yapılan resimlere pastel boya resim denir. Pastel boya ile yapılan 

resim çalışmalarında sert ve pürüzlü kâğıtlar kullanılmalıdır. Pastel çubuklar bu kâğıtlar 

üzerine sürtülerek resim yapılır. Çizgiler halinde konan renkler, parmakla yayılarak birbirine 

karıştırıldığı gibi, çizgi halinde de bırakılabilir. Pastelle yapılan resimlerin renkleri taze 

görünür ve kadife gibi yumuşak bir etki bırakır. Ancak boyaları üst üste ve fazlaca 

sürmemek gerekir. 

 

Resim 2.5: Pastel boya 
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 Ekolin boya:  

 

Boya pigmentlerinin su ile karışımından elde edilir ve renkli su görünümündedir. 

Piyasada küçük cam şişelerde satılır. Sulu boya gibi kullanılır. Daha çok grafiksel 

tasarımlarda iyi sonuç verir. Renk basıncı fazla olduğundan su ile karıştırıldığında daha açık 

tonları elde edilebilir. Çabuk kuruduğu için boyanacak yüzeyin hızlı boyanması gerekir. Aksi 

durumda boyanan alanlar arasında iz yapar. Yanlış boyanan yüzeyleri temizlemek mümkün 

değildir. Kullandığımız palet ve fırçaları su ile yıkayarak temizleyebiliriz. 

 

 

Resim 2.6: Ekolin boya 

 

2.2. Alçılı Vitray Tekniğine Uygun Boya ve Renk Seçilmesi 
 

Alçılı vitray desenini renklendirirken boya olarak en çok kuru boya, sulu boya ve guaj 

boya türleri kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ile birlikte bilgisayar ortamında 

da desenimizi uygun boyama tekniklerini ile renklendirerek renkli bir yazıcıdan çıktısını alıp 

amacımıza ulaşabiliriz. 

 

Alçılı vitrayda genellikle sıcak renkler tercih edilmekle birlikte her türlü renk (kişinin 

isteği doğrultusunda) kullanılabilir. Renkler arasındaki dengeye ve düzene dikkat edilir. 

Ayrıca bir rengin tek tonu kullanılmayıp koyu ve açık tonları da desene göre dengelenerek 

uygulanabilir. Deseni renklendirirken; piyasadaki cam renklerini iyi analiz etmeli, ya da 

elimizin altındaki örnek camların renklerini dikkate almalıyız.  

 

Uygulamadaki cam renklerinin boyama yaptığımız renklerle örtüşmesi, işin tutarlılığı 

ya da gerçekçi uygulanabilirliği açısından önemlidir.  

 

2.3. Desenlerin Renklendirilmesi 
 

Desenin renklendirilmesi çalışma tekniğimize göre değişir. Elde desen çizimi 

yaptıysak kullandığımız kâğıda uygun boya türünü seçeriz ve boyarız. Bilgisayarda yapılan 

desen çizimleri programın boya kutularından seçilen renklerle boyanır ve yazıcıdan çıktısı 

alınarak kullanılır. 
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2.3.1. Elde Renklendirme 
 

Renklendirmeyi eskiz üzerindeki taslaklara yapabiliriz ancak resim kâğıdı üzerinde 

yapılan renklendirmeler daha etkili olur. 

      

Resim 2.7: Boyanmaya hazır desen  Resim 2.8: Kuru boya çalışması 

 

Önceden hazırlanmış desen taslakları renklendirmeye hazırdır. Desen çiziminde 

kullandığımız kâğıdın özellikleri (yumuşaklığı, kalınlığı, su emiciliği, deformasyon direnci) 

çok önemlidir. Örneğin desenimizi eskiz kâğıdına çizdiğimizde sulu boya ya da guaj boya ile 

boyamamız mümkün değildir. Çünkü eskiz kâğıdı su ve neme karşı hassas olup hızla 

deforme olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla eskiz kâğıdında renklendirme yapacaksak kuru 

boya kullanmalıyız. Guaj ve sulu boya ile deseni renklendireceksek, suya karşı dayanıklı bir 

kâğıt türü seçmeliyiz. Guaj boya uygulaması için genellikle ithal ve kaliteli kâğıt türleri 

bulmak mümkündür. Bu tür kâğıtlar su ve neme karşı dayanıklı oldukları gibi jiletle de 

kazınabilmektedirler. 

 

       

Resim 2.9: Guaj boya uygulaması         Resim 2.10: Pastel boya çalışması 
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Pastel boya kullanmamız gerektiğinde de kalın, sert ve yüzeyi pürüzlü kâğıtlar daha 

verimli olacaktır. Yüzeylerin boyamasını yaparken boyanın homojen dağılımına dikkat 

etmeli, kalem ve fırça izlerinin olmamasına özen göstermeliyiz. 

 

        

   Resim 2.11: Yüzeyi yanlış boyama         Resim 2.12: Yüzeyi doğru boyama 

 

Kullanıcının beğenisine sunmak üzere oluşturduğumuz desenin birkaç kopyasını 

çıkartarak, değişik renklerle desenin renkli alternatiflerini hazırlamalıyız. 

      

 

      

Resim2.13: Desenin kuru boya ile hazırlanmış renkli alternatifleri 

YANLIŞ DOĞRU 
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Deseni fotokopi makinesinde, antiskopta ve ışıklı masada çoğaltabiliriz. Bilgisayarda 

tarayıcı ile tarayıp gerekirse tadilat yaparak yazıcı ile istediğimiz sayıda çıktı alabiliriz. 

     

     Resim2.14: Antiskop   Resim2.15: Işıklı masa     

2.3.2. Bilgisayarda Renklendirme 
 

Paket programlarını kullanarak renklendirme yapabiliriz. Bilgisayar kullanarak desen 

çizmek, hem işin hızlı yapılmasını hem de işin kalitesinin daha iyi olmasını sağlar. Ayrıca 

desenin renklendirilmesi aşamasında birçok renkli alternatifler hazırlamamızı kolaylaştırır. 

Kullanabileceğimiz çizim programları vektörel programlardır. 

 

Tarayıcıların ve yazıcıların yüksek çözünürlüğe sahip olması çizimin kalitesini 

arttıracağından özellikle tercih edilmelidir. 

 

Resim 2.16: Bilgisayarda vektörel programlar ile renklendirilmiş alternatifli desen 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Elde resim kâğıdına çizilmiş bir deseni boyama tekniklerinden birini kullanarak işlem 

basamakları yardımıyla renkli alternatifler hazırlayınız. 

 
Kullanılacak araç gereçler: 

 Yumuşak silgi, 

 25x35 cm resim kâğıdı, 

 Kuru boya, 

 Bilgisayar, 

 Renkli yazıcı. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Elde renklendirme yapmak için boya 

cinsini seçiniz. 

 Boya çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi 

toplayarak desenimize uygun tekniği ve 

renkleri belirleyin. Araştırmanızı yaparken 

dikkatli ve seçici olmaya gayret gösteriniz. 

 

 Boyamaya hazır deseni çoğaltınız. 

 Çizimi bitmiş deseni kopyalama yöntemiyle 

çoğaltınız, çoğaltma işlemini yaparken 

boyama tekniğini de dikkate alarak kâğıt 

cinsini doğru seçiniz. Örneğin kuru boya 

çalışması yapacaksanız ışıklı masada resim 

kâğıdına kopya yapabileceğiniz gibi, desen 

küçük ise fotokopi yaparak da 

çoğaltabilirsiniz. Kopyalama yaparken titiz 

çalışınız. Büyültme küçültme ve çizerek 

çoğaltmada ayrıca antiskopu 

kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çoğaltılmış deseni değişik renklerle 

boyayarak alternatifler hazırlayınız. 

 Ürünün takılacağı mekânı da dikkate alarak 

deseni renklendiriniz. Diğer kopyaları da 

her birini farklı renklerle boyayarak, 

renkleri farklı alternatifler oluşturunuz. 

Renkleri belirlerken seçici, boyamayı 

yaparken hassas ve dikkatli olunuz. 
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 Bilgisayarda çizilmiş deseni 

renklendiriniz. 

 Bilgisayarda Vektörel program kullanarak 

oluşturulmuş deseni, bu programın boya 

kutusunu kullanarak renklendiriniz. Ürünün 

takılacağı mekânı da dikkate almayı 

unutmayınız. 

   

 Deseni çoğaltarak renkli alternatifler 

hazırlayınız. 

 Bilgisayarda çizilmiş deseni kopyala-

yapıştır yöntemiyle çoğaltınız,  her deseni 

ayrı renklerle boyayarak renkli alternatifler 

hazırlayınız ve her birinden renkli yazıcı ile 

çıktılar alınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Alçılı Vitray Desenini elde renklendirirken aşağıdakilerden hangi boya çeşidi 

kullanılmaz? 

A) Guaj boya 

B) Sulu boya 

C) Akrilik boya 

D) Yağlı boya 

 

2. Deseni renklendirirken aşağıdaki hangi özelliğe dikkat etmeliyiz? 

A) Boyanın rengine 

B) Fırçanın kalınlığına 

C) Ürünün takılacağı mekâna 

D) Desenin büyüklüğüne 

 

3. Eskiz kâğıdına boyama yaparken aşağıdakilerden hangi boya türünü kullanmalıyız? 

A) Guaj boya 

B) Kuru boya  

C) Ekolin boya 

D) Sulu boya 

 

4. Guaj boya ile renklendirme yapılacaksa kâğıdın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? 

A) Sert ve pürüzlü olmasına 

B) Yumuşak ve kalın olmasına 

C) Suya karşı dayanıklı olmasına 

D) İnce olmasına 

 

 

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 “Uygulamalı Test ”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Alçılı vitray için çizimi yapılmış bir deseni renklendirerek kendinizi ölçünüz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Deseni renklendirme ile ilgili bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Desenin renklerini belirlerken ürünün takılacağı mekânın 

özelliklerini dikkate aldınız mı? 
  

3. Kullanacağınız boya türünü seçtiniz mi?   

4. Elde renklendirme yaparken kullanacağınız boya türüne göre 

kâğıt seçtiniz mi? 
  

5. Boyamayı yaparken, boyanın yüzeye homojen dağılımına dikkat 

ettiniz mi? 
  

6. Desenin farklı renklerle boyanması için çoğalttınız mı?   

7. Aynı desenin farklı renklerle alternatiflerini hazırladınız mı?   

8. Boyamayı yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

9. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, alçılı vitray 

deseni için, deseni tekniğine uygun numaralandırabileceksiniz. 

 
 

 

 Numaralandırma tekniklerini araştırınız. 

 

3. DESENİ NUMARALANDIRMA 
 

3.1. Desenin Üzerindeki Renklere Göre Gruplandırılması 

 

Resim 3.1: Desenin üzerindeki renklere göre gruplandırılması 

 

Desen, üzerindeki renklere göre numaralandırıldıktan sonra; aynı özellikte fakat farklı 

renklerdeki desen parçaları veya aynı renk özelliğine sahip fakat formları değişik olan 

desenler kendi içinde numaralandırılırlar. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Yukarıdaki desende; aynı özellikte fakat farklı renklerdeki desen parçalarının 

renklendirilmesini görmekteyiz. 

 

1 ve 2 numaralı desenler aynı özellikte fakat farklı renktedirler. 4 ve 5 numaralı 

desenler içinde aynı durum söz konusudur. 

 

3 numaralı desenler ve 6 numaralı desen gerek özellik ve gerekse renk olarak bütünlük 

içindedirler. 

 

3.2. Çizilen Desenin Parçalarının Renk Gruplarına Göre 

Numaralandırılması 
 

Desen, üzerindeki farklı renklere göre farklı rakamlarla numaralandırılır. 
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Resim 3.2: Desenin parçalarının renk gruplarına göre numaralandırılması 

 

1a, 1b, 1c, 1e aynı özellikte desen parçaları olmalarına rağmen farklı renk değerlerine 

sahip olduklarından; a, b, c, e diye numaralandırılmışlardır. 

 

1a, 1b, 1c, 1e eğer aynı renk özelliklerine sahip olsalardı sadece 1 olarak 

numaralandırmak yeterli olacaktı. 

 

2 ve 3 numaralı desenler kendi aralarında ortak biçim özelliklerine sahip 

olduklarından ayrı ayrı numaralandırılmamışlardır. Aynı renk ve biçim özelliğini taşıyan dört 

şekil 2 olarak, yine aynı renk ve biçim özelliğini taşıyan dört şekil de 3 olarak 

numaralandırılmıştır. 4 numaralı şekil tek olup; 2 ve 3 numaralı şekillerin renkleri ile aynı 

olmasına rağmen şekil farkından dolayı 4 olarak numaralandırılmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayarak desen parçalarını renk gruplarına 

göre numaralandırınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 Yumuşak silgi, 

 Kalem, 

 Vektörel bilgisayar programları. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aynı biçimdeki desen parçalarına 

aynı numaraları veriniz (1,2,3,4 

gibi). 
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 Desende kaç grup ya da farklı şekil 

olduğunu algılayınız. 

 Aynı biçimdeki desen parçaları farklı 

renklerle boyanmışsa; desen 

numarasına her farklı renk için 

harfler ilave ediniz (1a, 1b, 1c, 1e 

gibi). 
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 Aynı biçimlerin farklı renklerle boyanmış 

olabileceğini dikkate alınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 Desen parçaları farklı,  renkleri aynı 

ise her parça veya grubuna farklı 

rakamlar veriniz ( 2, 3, 4 gibi). 
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 Birden fazla farklı biçimlerin aynı renkle 

boyanabileceğini dikkate alınız. 

 2 ve 3 no’lu desen parçaları dörderli 

grup oluştururken, 4 no’lu desen 

parçası tektir. Dolayısıyla 2 no’lu 4 

parça, 3 no’lu 4 parça ve 4 no’lu 1 

parça desen oluşmakta olduğunu 

dikkate alarak işin mantığını 

kavrayınız. 
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 Desen parçalarını renk gruplarına göre 

numaralandırırken; dikkatli, hassas, ayırt 

edici ve titiz olunuz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Desenin üzerindeki renklere göre numaralandırılmasıyla aşağıdakilerden hangi sonuca 

ulaşırız? 

A) Renk sayısına 

B) Sıcak renklere 

C) Akrilik boyaya 

D) Karşıt renklere 

 

2. Bir desen 4 çeşit parça veya parçalardan oluşmaktadır. Renk sayısı 6’dır. Bu durum 

aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur? 

A) Sistemde hata oluşmuştur. 

B) Bir parçada birden fazla renk vardır. 

C) Bir parça renklendirilmemiştir veya renklendirilmesi unutulmuştur. 

D) D)  Aynı desenden birden fazla olup değişik renklerde boyanmıştır. 

 

3. Desen parçalarının renk gruplarına göre numaralandırılmasında; aynı desen 

parçasından farklı renklerde 4 tane varsa aşağıdakilerden hangi şekilde 

numaralandırılır? 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1a, 1b, 1c, 1d  

C) 1, 1, 2, 2 

D) 1 - 2, 3 - 4 

 

4. 3 numaralı desenden 4 adet, 4 numaralı desenden 4 adet var. Toplamda 8 desenin 

rengi de aynıdır. Bu durumda numaralandırma aşağıdakilerden hangi şekilde 

yapılmalıdır? 

A) 3, 4, 3, 4 - 3, 4, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

C) 3, 3, 3, 3  –  4, 4, 4, 4 

D) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test ”e geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Alçılı vitray için çizimi yapılmış bir deseni numaralandırılır kendinizi ölçünüz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Deseni numaralandırma ile ilgili bilgilerinizi gözden 

geçirdiniz mi? 
  

2. Aynı biçimdeki desen parçalarına aynı numaraları 

veriniz mi? 
  

3. Aynı biçimdeki desen parçaları farklı renklerle 

boyanmışsa; desen numarasına her farklı renk için 

harfler ilave ettiniz mi?  

  

4. Desen parçaları farklı,  renkleri aynı ise her parça 

veya grubuna farklı rakamlar verdiniz mi? 
  

5. Deseni oluşturan parça numaraların deseni oluşturan 

parça sayısı dağılımına dikkat ettiniz mi? 
  

6. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 



 

 38 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Alçılı vitray uygulaması için bir desen çizimi yaparak desen üzerinde renklendirme ve 

numaralandırma yapınız ve kendinizi ölçünüz. 

 

Kullanılan araç gereçler: 

 Çizim araç – gereçleri, 

 Yumuşak silgi, 

 Eskiz kâğıdı, 

 Resim kâğıdı, 

 Çizim masası, 

 T cetveli veya paralel cetvel, 

 Gönye takımı, 

 Pergel takımı, 

 Eğri cetveli ( pistole, kobra), 

 Kuru, sulu, guaj, akrilik, ekolin ve pastel boya, 

 Bilgisayar, 

 Renkli yazıcı. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Alçılı vitray deseni çizimi ve desenin renklendirilmesi ile ilgili 

bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi? 
  

2. Kullanılacak araç gereci hazırladınız mı?   

3. Çizeceğiniz desen ile ilgili araştırma yaptınız mı?    

4. Çizeceğiniz desen ile ilgili konuyu belirlediniz mi?   

5. Desen ile ilgili taslak formlar oluşturdunuz mu?   

6. Taslak formlardan birini seçip bu formdan yola çıkarak deseninizi 

oluşturdunuz mu? 
  

7. Deseninizi uygulama boyutuna (1/1) getirdiniz mi?   

8. Deseninizi ölçülendirerek ölçeğini yazdınız mı?   

9. Çizimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

10. Deseni renklendirme ile ilgili bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

11. Desenin renklerini belirlerken ürünün takılacağı mekânın 

özelliklerini dikkate aldınız mı? 
  

12. Kullanacağınız boya türünü seçtiniz mi?   

13. Elde renklendirme yaparken kullanacağınız boya türüne göre kâğıt 

seçtiniz mi? 
  

14. Boyamayı yaparken, boyanın yüzeye homojen dağılımına dikkat 

ettiniz mi? 
  

15. Desenin farklı renklerle boyanması için çoğalttınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. Aynı desenin farklı renklerle alternatiflerini hazırladınız mı?   

17. Boyamayı yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

18. Çizilen desenin parçalarını renklerine göre gruplandırdınız mı?   

19. Çizilen desenin parçalarını renk gruplarına göre numaralandırdınız 

mı? 
  

20. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 C 

4 B 

5 C 

6 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

 

 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 

 https://www.vitray.com/ 

 

KAYNAKÇA 
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SÖZLÜK 
 

 

Akrilik: Renksiz, keskin kokulu asitler. 

 

Antiskop: İstenilen görüntüyü büyüterek yansıtan cihaz. 

 

Boyama vitray: Kumlanmış cam yüzeylere desene göre kontur çekilir ve desen rengine göre 

cam boyalarıyla boyanır. 

 

Desen: Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerden biri. 

 

Ecoline: Sıvı, saydam sulu boya. 

 

Füzyon: Şeffaf ve renkli camın soğukken arzu edilen formda kesildikten sonra belirlenmiş 

şekle göre yerleştirilip, cam için özel olan fırınlarda 750 – 900 derecede pişirilmesine denir. 

 

Form: Biçim, şekil. 

 

Konak: Büyük ve gösterişli ev. 

 

Konstrüksiyon: Bir yapıda taşıyıcı nitelikte olan ya da olmayan imalatların tümü. 

 

Kurşunlu vitray: Cam kalınlığına uygun kanal açılmış kurşun çubuklarla ve desene göre 

kesilmiş renkli camlarla yapılan uygulamadır. Cam parçalarını disipline eden sistem 

kurşundur. Kurşun parçalar lehimlenerek bütün oluşturulur. 

 

Mozaik vitray: Cam parçaların küçük kareler şeklinde kesilip desen ve rengine göre plaka 

cam yüzeye oto verniği ile yapıştırılmasıyla elde edilir. Işıklı ortamlarda yansıma yapar. 

 

Taslak: Bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle ve türlü bölümleriyle belirten ön 

çalışma, eskiz. 

 

Tiffany vitray: Bakır folyoların desene göre kesilmiş cam kenarlarına sarılması temel 

tekniktir. Camlara sarılmış bakır folyolar lehimlenerek bütün oluşturulur. 

 

Türbe: Gövde (ziyaret) bölümü ve örtüsü (dairesel ve üçgensel) bulunan mezar anıtı. 

 

Yığma vitray: Desendeki renk ve forma göre cam parçaların farklı genişlik ve kalınlıklarda 

(aynı kalınlıkta olabilir) kesilip cam plaka yüzeye yapıştırılması ile elde edilen vitray türüdür. 

Işıklı ortamlarda yansıma yapar.  

 

 

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3895

