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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Tezyinat 

MODÜLÜN ADI Artistik Desen 

MODÜLÜN TANIMI 

Artistik desen hazırlama ile ilgili veri toplayarak, motif 

araĢtırması yaparak çeĢitli uygulamalar için tekniğe 

uygun ve hatasız artistik desen hazırlama ile ilgili 

konuların anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠLĠK 
Artistik desen hazırlamak 

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında artistik 

desen hazırlama ile ilgili veri toplayarak motif 

araĢtırması yapabilecek ve çeĢitli uygulamalar için 

tekniğe uygun ve hatasız geleneksel desen 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Desen süsleme kaynaklarını ve ilkelerini 

öğreneceksiniz. 

2. Artistiktik desen için motif araĢtırması 

yapabileceksiniz. 

3. Artistik desen çizimi yapabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Desen tasarım atölyesi, sınıf, iĢletme, 

kütüphane, ev vb. 

Donanım: Tasarım atölyesinde çizim masası, ıĢıklı 

masa, farklı teknikler çalıĢılabilecek boya malzemeleri, 

desen örnekleri, kaynak kitaplar, farklı çeĢitte kâğıtlar 

vb. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME: 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 

 
 

Sevgili öğrenci, 

 

Doğada olağanüstü biçim ve renk zenginliği bulunmaktadır. Doğada bulunan insan, 

hayvan ve bitkiler, sanata konu oluĢturan biçimlerdir. Artistik desenle ilgili kavram ve 

ögeleri ne kadar doğru öğrenirseniz uygulama aĢamasında çok çeĢitli ve farklı desenler 

oluĢturmanıza imkân sağlayacaktır. Bu kavramları kullanmanız sizlere doğal bir objeden 

yola çıkarak geometrik bir yapı oluĢturmanıza, çizgiyi kullanarak çizgisel anlatım 

yapmanıza, yönü kullanarak desenlerin farklı yönlerde görünümünü ve ölçülerini 

değiĢtirerek farklı kalınlık ve büyüklüklerde desenler oluĢturmanıza yardımcı olacaktır. 

 

Edineceğiniz renk bilgisi, hazırladığınız desenlerinize yakıĢan renkleri seçip 

uygulamasını yapabilme zevk ve yeteneği kazandıracaktır. Hazırladığınız desenlerinizin 

stilizasyonunu, deformasyonunu, soyutlamasını yapabileceksiniz. Desenlerin 

modernizasyonunda nelere dikkat edeceğinizi bilerek uygulama yapabileceksiniz. Desen 

çoğaltma tekniklerini öğrenerek bu bilgileri kendi desenlerinizin çoğaltılmasında 

kullanabileceksiniz. 

 

Bu öğrendiklerinizden sonra çevrenizdeki biçim ve renklere bakıĢ açınızın değiĢtiğini 

fark edeceksiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, desen süsleme kaynaklarını ve ilkelerini 

araĢtırabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Artistik desen araĢtırması için kütüphanelerden faydalanabilir, haftalık ve aylık 

süresiz yayınlardan bilgi toplayabilirsiniz.  

 Sanat atölyelerini, galeri ve müzeleri gezerek bilgiler edinebilirsiniz. 

 

1. DESEN KAYNAKLARI VE ĠLKELERĠ 
 

1.1. Artistik Desen ile Ġlgili Kavramlar 
 

 Tabii Biçimler  

 

Tabii biçimler, yaĢadığımız dünyada bulunan canlı ve cansızları ifade eder. Doğadaki 

biçimler, hayatımızda bulunan tüm canlı-cansız biçimlerdir. Bütün canlılar, baĢka canlılara 

benzer ve onların özelliklerini taĢır. Var olan her Ģey kendinden sonrakinin çekirdeğini 

içinde taĢır. Her biçim, bir öncekinin devamıdır. 

 

Doğada olağanüstü biçim ve renk zenginliği bulunmaktadır. Doğal biçimler, yaĢamda 

ve sanatçı yapıtlarında çok önemli bir yer teĢkil eder. Doğada bulunan insan, hayvan, bitki 

vb. sanata konu oluĢturan biçimlerdir.  

  

Resim 1.1: Doğal doku deniz kabuğu 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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 Yapay Biçimler 

 

Yeryüzünde insanların düĢündüklerini uygulayarak ürettikleri nesnelerin biçimleridir. 

Kilden yapılmıĢ bir pano, kullanım eĢyaları ve mimari yapıtların biçimleridir. 

 

Resim 1.2: Seramik çamur üzerine yapılmıĢ doku çalıĢması 

 Geometrik Biçimler  

 

Ġnsan zekâsının ortaya koyduğu ürünlerdir. Temel biçimleri üçgen, kare, daire 

denilebilir. Diğer biçimler, bunların bir araya gelen biçimleridir. Geometrik biçimlerin 

psikolojik etkileri değiĢiktir. Kare kararlı ve durgunluk, üçgen hareketlilik etkisi, daire ise 

yayılmacı bir etki verir.  

 

Resim 1.3: Zeytin ve uzun tahta çubukların oluĢturduğu strüktür 
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1.2. Desen Ögeleri  
 

 Çizgi 

 

Matematikte çizgi, noktanın hareketi olarak anlatılır. Tasarımda çizgi ise çizgi etkisi 

yapan her biçimdir. Aynı zamanda düz bir gereçle yüzeyde bıraktığımız ince uzun izdir.  

 

Çizgi iki yüzeyin kesiĢmesi ile de ifade edilebilir. Doğada çizgi yoktur. Biçimlerin 

sınırları ıĢık aracılığı ile açık-koyu ve renkleri ile birbirinden ayrılır. Bütün biçimlerde çizgi 

fiziksel ve psikolojik etkinliğe sahip bir elemandır. 

 

 Çizginin Tipi 

 

Her çizginin kendine özgü bir yapısı vardır. Düz, kırık, eğri olarak üçe ayrılır. Çizgi 

kendi güzelliğini taĢır. 
 

 Çizginin Boyutu 

 

Çizginin ölçüsüdür. Tasarlanacak kompozisyona göre çizgi değiĢik kalınlıklarda 

olabilir. Çizgi bir alanı böler veya sınırlandırabilir. 
 

 Çizginin Yönü 
 

Çizgi hazırlayacağımız bir kompozisyonda yatay, dikey ve diyagonal kullanılabilir. 

Gözü belli bir yöne yönlendirir. 
 

 Çizginin Aralığı 

 

Aynı ya da farklı aralıkta kullanıldığında çizgiler farklı etki meydana getirir. Çizgi 

aralıklarını açtığımız zaman çizgi etkisini kaybetmez ama çizgileri yakınlaĢtırdığımız zaman 

çizgi etkisini kaybedip yüzey etkisi verir. Tonsal bir farklılık oluĢturur. 

 

Resim 1.4: Farklı aralıkta ve farklı karakterde çizgi çalıĢması 
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 Çizginin Yeri 

 

Çizgi, kompozisyonda nasıl bir etki vermek istersek dengeleme, deseni bozma, 

birleĢtirme ve bölmemize yardım eder. 

 

 Çizginin Karakteri 

 

Çizgide kullanılan araç ve çizen sanatçı önemlidir. Çizgi, sanatçısının en önemli ifade 

elemanıdır. Bunu, Picasso’nun çizgisiyle Van Gogh ya da Paul Klee’ın çizgilerini 

karĢılaĢtırdığımızda daha iyi algılayabiliriz. 

        

Resim 1.5: Picasso                                             Resim 1.6: Paul Klee 

 

Resim 1.7: Van Gogh 
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 Çizginin Psikolojik Etkileri 

 

NeĢe, hüzün, yorgunluk, kuvvet, keskinlik, enerji, canlılık, sinirlilik vb. etkileri veren 

çizgiler çok basit görülür. Zor olan bunları çizgisel yönden anlatmadır. Çizgi çok karmaĢık 

bir sanatçı değeridir. ÇiziliĢi kolaydır ve çok eskiden beri yazıda ve Ģekillendirmede 

kullanılmıĢtır. Çizgi aynı zamanda çok karmaĢıktır. Çünkü sanatçının hassasiyetlerinin, 

teknik yeteneğinin bir ölçüsüdür. Çizginin bu karmaĢıklığını birçok sanatçı, hayatlarının 

büyük bir kısmını çizgiyi öğrenmek için harcadıklarını ifade ederek belirtmiĢlerdir. 

 

Çizgi sadece bir dıĢ kontur değildir. Çizginin temsil ettiği fikri yansıtma görevi, bir 

yaĢantısı ve gücü vardır. Çizgi insanın yaratıcılıktaki derinliğini gösterir. 

 

Resim 1.8: Ağacın çizgisel ifadesi  

 Yön 

 

Gözü belli bir yöne yönlendirir. Gerek çizgiler, gerek tasarımı oluĢturan biçimler 

kompozisyonda yönleri gösterir. Bu yönler yatay dikey ya da ikisi arasında birçok ara eğik 

yönlerden oluĢur. Çizgi ve biçimlerin yerleĢtirilmesinin, tasarımda çok önemli yeri vardır. 

Aynı yöndeki çizgi ve biçimler tek düzelilik ve sıkıcılık oluĢturur. Tasarımda farklı yönleri 

kullandığımızda tasarıma canlılık, hareket ve ilgi çekicilik kazandırır. Yatay yönler pasif, 

düĢey yönler aktif ve eğik yönler  hareketli, canlı, dinamik etki yapar. 
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Resim 1.9: Farklı kalınlıkta ve farklı çizgi çeĢitleri 

 

Resim 1.10: Çizgi ve noktanın kullanıldığı çalıĢma 

 Ölçü 

 

Biçimler farklı büyüklükte kullanıldığında tasarımda farklı etkiler elde edilir. Farklı 

ölçüdeki biçimler, tasarımın hareketlenmesini, dikkat çekmesini, dengeli ve estetik bir 

tasarımın oluĢmasını sağlar. Biçimler farklı veya benzer olsun bunların her biri gerekli 

büyüklükte olmalıdır. Ölçü, tasarım için önemli bir unsurdur. Yüksek, alçak, uzun, kısa, 

büyük, küçük vb. gibi boyutlar birbirine yakınsa kolay uyum sağlar. Benzer Ģekiller kendi 

aralarında uyum içindeyken  farklı ölçülerde  uyum oranı zorlaĢır. 



 

 9 

 

Resim 1.11: Farklı çizgi ve kalınlıkları 

 Aralık 

 

Biçimlerin, yan yana ve aynı aralıkta düzenlenmesi yapılmaz. Tasarımdaki 

durumlarına göre bazıları yakındayken bazılarının daha uzakta bulunması gerekebilir. Bir 

araya gelen değiĢik ölçüdeki biçimlerin her birinin daha iyi algılanması ve 

değerlendirmesinde bunlar arasında kalan farklı aralık önemlidir. Biçimler arasında 

kullanılan aralıklar, biçimlerin büyüklüğü-küçüklüğü gibi tasarım amacına göre de değiĢir. 

Biçimler arasındaki aralıkların düzeni; onların iĢlevlerini en iyi yerine getirebilecek, estetik 

açıdan en güzelini yakalayabilecek yapıda olmalıdır.  

 

 

Resim 1.12: Farklı çizgi kalınlığı 

 Doku 

 

Doku, bir cismin dokunulduğunda hissedilen ve bakıldığında görülen dıĢ yüzeyinin 

yapısıdır. Parçaların birleĢmesinden oluĢur. Bir kompozisyonda bir araya gelen elemanların 

kendi niteliklerini kaybetmeden, bir bütün halinde etki uyandırmalarıdır. 
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Dokuların gruplandırılması aĢağıdaki gibidir: 

 

 Bulundukları Yere Göre 

o Ġç doku: Objenin iç yapısıdır. 

o DıĢ doku: Objenin  yüzeyden görüĢüdür. 

 

Resim 1.13: Doğal doku kivi objesinin iç dokusu 

 OluĢumlarına Göre 

o Yapay doku: Ġnsanların ürettiği dokulardır (kumaĢ dokusu). 

o Doğal doku: Doğa ürünü olan dokulardur (ağaç kabuğu). 

 

Resim 1.14: KumaĢ dokusu 
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 Duyumlara Göre 

o Gerçek doku: Görülebilen ve dokunulduğunda girintileri ve 

çıkıntıları hissedilen doku 

o Görsel doku: Renkle (açık, koyu, orta) ve çizgi ile yapılan doku 

 

Resim 1.15: Gerçek kâğıttan yapılan doku 

 

Resim 1.16: Görsel doku 
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 Biçimsel Öze Göre 

o Serbest doku: Benzer ya da aynı Ģekillerin yüzeyde serbest bir 

biçimde yer almasıdır. 

o Geometrik doku: Bal peteğinin dokusunda olduğu gibi geometrik 

biçimlerle oluĢturulan dokudur.  

 

Resim 1.17: Serbest doku  

 

Resim 1.18: Geometrik doku 
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 Anlatım Yollarına Göre 

o Taklit doku: Dokusu olan objeye bakılıp gözleme ve etüde yönelik 

çalıĢma yapıldığında meydana gelir. 

o BuluĢ doku: Dokulu objeler ele alınarak ya da tasarımcının yaratıcı 

düĢüncesini kullanarak kendi anlatımı ile oluĢturduğu özgün 

dokuya denir. 

 

Resim 1.19: Fıstık, taklit doğal doku 

 

Resim 1.20: Özgün doku 
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 Psikolojik Özellikleri  

o Mat doku-parlak doku: Dokuyu meydana getiren gereçlerin 

niteliğine göre değiĢir. 

o Sert doku: Yüzeyin dokusunda açık-koyu karĢıtları çok fazla 

bellidir. 

o YumuĢak doku: Yüzeydeki açık-koyu karĢıtlıkları zayıftır ve çok 

belirgin değildir. 

o Orta sert doku: Sert ile yumuĢak doku arasındaki açık- koyu 

karĢıtları ne çok sert, ne de çok yumuĢaktır. 

o Yakın etkili doku: Sıcak renkli, parlak görünümlüdür. 

 

Resim 1.21: Orta sert doku 

 

Resim 1.22: Deniz kabuğu sert doku 
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 Renk 

 

IĢığın objeye çarpmasıyla oluĢan yansıma ıĢınlarının niteliğine göre gözdeki 

duyumların her birine renk  denir. Rengin ortaya çıkmasında etken ıĢıktır, ıĢık olmayan yerde 

renk de olmaz. Kısaca insan ıĢınların belirli değerlerine karĢı duyarlı hale geldiğinde bunları 

değiĢik nitelikteki renkler olarak algılar.  

 

 Ana renk: Kırmızı, sarı, mavidir. Doğadaki tüm renkler bunların 

karıĢımından elde edilir ama bu renklerde hiçbir karıĢım yoktur.  

 

 

Resim 1.23: Renk çemberi 

 Ara renkler: Ana renklerin ikili olarak ve eĢit oranlarda karıĢımından 

meydana gelen renkler ara renkler ya da yardımcı renkler olarak 

adlandırılır. Kırmızı + sarı = turuncu, mavi+kırmızı=mor,  sarı+mavi= 

yeĢil bu renkler renk çemberinde karĢılıklı olarak yerleĢtirilir. 

 

 Sıcak-soğuk renkler: Sıcak renkler kırmızı, turuncu, sarı; soğuk renkler 

yeĢil, mavi, mor diye bilinir. Sarı ile kırmızı arasındaki renkler sıcak, 

mavi ile sarı renk geçiĢleri arasındaki yeĢiller içinde sarı çoksa sıcak, 

mavi çoksa yeĢiller soğuk etki hissettirir. Mavi ile kırmızı renk geçiĢleri 

arasındaki morlar içinde kırmızı çoksa sıcak, mavi çoksa soğuk etki 

hissettirir.  

 

Resim 1.24: Sıcak ve soğuk renkler 
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Resim 1.25: Ağırlıklı soğuk renkler 

 KarĢıt renkler: Ġki ana rengin karıĢımından yapılan, yardımcı renk 

karıĢımına girmeyen üçüncü ana rengin karĢıtıdır. Örneğin sarı ile 

kırmızının karıĢımından olan turuncu, karıĢıma girmeyen üçüncü ana 

renk olan mavinin karĢıt (tamamlayıcı) rengidir. Aynı yolla kırmızının 

karĢıtı  yeĢil, sarının karĢıtı mor olarak bulunur. 

 

Tarafsız nötr renkler: Siyah ile beyaz ve bunların arasındaki bütün griler tarafsız 

nötr renklerdir. 

 

Renk uyumu (armoni): Renklerin gözümüzde uyumlu, estetik etki bırakacak Ģekilde 

kullanılmasıdır. Ögeleri Ģunlardır: 

1. Birlik 

2. DeğiĢiklik 

3. Denge 

 

Resim 1.26: Renkte açık koyu ve renk değerleri 
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o Yalın KarĢıt: Renkler karıĢtırılmadan çeĢitli büyüklüklerde 

geometrik Ģekiller kullanılarak yalın renklerle yüzey oluĢturmadır. 

 

o Açık- Koyu KarĢıt: Renklerin en açık tonlarından bir grup ve en 

koyu tonlarından bir grup belirlenerek yapılan uyumdur. Ara 

değerlere, renklere kesinlikle yer verilmez. 

 

Resim 1.27: Açık koyu 

o Soğuk- Sıcak KarĢıt: Renklerin birbirlerini etkilemelerinden 

faydalanılarak oluĢturulan uyumdur. Mavi, en soğuk olan  renk;  

kırmızı ve sarı ile bunlar arasında olan renkler, en sıcak uçtur. 

 

Resim 1.28: Soğuk-sıcak renkler 
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o Tamamlayıcı KarĢıt: Birbirini bütünleyen iki rengin, aynı ölçüde 

yan yana kullanılması ile yapılan uyumdur. 

 

o Aldatıcı KarĢıt: Aldatıcı karĢıt; rengini, kendisini ve baĢka 

renklere olan etkisini, farklı durumlarda insanların değiĢik 

algılamalarından faydalanarak yapılan uyumdur. 

 

o Kalite KarĢıt: Renk tonları açıktan- koyuya, koyudan–açığa doğru 

adım adım kullanılır. Böylece birçok renk yan yana kullanılabilir. 

Kalite karĢıtı mat renkle, onun içindeki saf rengin birlikte 

kullanılmasıyla yapılır.  

 

o Miktar KarĢıtı: Ġki ve ikiden fazla renk lekeleri arasındaki 

orantıdır. Örneğin bir yüzeyde kırmızı ile yeĢil eĢit miktarda 

kullanılırsa kırmızı yeĢilden daha etkin olur. ĠĢte bunu 

dengelemektir. Bunu ayarlamak için parlaklığa ve büyüklüğe de 

dikkat edilmelidir. 

 

 Yineleme: Ögelerin aynen ya da yaklaĢık biçimlerde birden çok 

kullanılmasıdır. Tekrar; süsleme resminde, el sanatlarında, süsleme 

sanatında çok kullanılan bir ilkedir.  Tekrarın tam tekrar, tekrar,  değiĢken 

tekrar, aralıklı tekrar olarak dört çeĢidi vardır. Nesnelerin çok sayıda ve 

benzer olarak kullanılması bıkkınlık doğurabilir ama aynı zamanda 

birleĢtirici ve bütünleyici özelliğe sahiptir. 

 

 Tekrar: Biçimlerin ölçü, Ģekil, renk ve dokularının tam olarak aynı 

olması, buna karĢı aralık ve yönlerinin farklı kullanılmasıyla olur. 

 

Resim 1.30: Kâğıt kıvırma tekrar 
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o Tam tekrar: Biçimlerin ölçü, Ģekil, renk ve dokularının aynı 

olması bu biçimlerin eĢit mesafe ve aynı yönde kullanılmasıyla’’ 

tam tekrar’’ meydana gelir. 

 

Resim 1.29: Tam tekrar 

o DeğiĢken tekrar: Birbirinin aynı olmakla, aralarında az farklar 

olan veya biçimlerin bir arada kullanılmasıyla meydana gelen 

tekrardır. 

 

o Aralıklı tekrar: Farklı Ģekillerde ve ölçülerdeki biçimler, belirli 

mesafelerle ve farklı yönlerde kullanılırsa aralıklı tekrardır. 

 

Resim 1.31: Aralıklı tekrar 
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 Koram 

 

Tasarımın biçim, ölçü, aralık ve yön gibi ögelerinin iki zıt ucunun bir tanesinden 

diğerine doğru adım adım geçiĢini sağlayan düzenlemedir. Koram eksensel koram, odaksal 

koram olarak ikiye ayrılır. 

 

 Odaksal Koram  

ġekillerin tek merkezden dıĢ tarafa doğru belli bir yönde, küçükten büyüğe, büyükten 

küçüğe doğru sıralandığı düzenlemelerdir. 

 

 Eksensel Koram  

ġekillerin bir eksen üstünde büyükten küçüğe doğru dizilmesidir. 

 

Resim 1.32: Odaksal koram 

 Ölçü, Biçim, Yönde KarĢıt 

 

Benzeyen ya da farklı Ģekiller değiĢik ölçülerde kullanılarak karĢı zıt etkiler 

oluĢturulur. Buna ölçüde karĢıtlık denir. 

 

Biçimde karĢıtlık dikdörtgen ve yuvarlak daire Ģekilleri örnek verirsek biçim 

karĢıtlığını anlamıĢ oluruz. Bunu en iyi anlatan geometrik Ģekillerdir. 

 

Yönde karĢıt biçimlerin yerleĢtiriliĢlerindeki yönlerin birbirine paralel olanlarla, zıt 

olanların meydana getirdiği etkilerden faydalanılır. Tam yatay bir çizgiye dik gelen çizgi 

birbirine tam zıt yönde sayılır. Açı arasındaki yönler de birbirine yakındır. Yönün tam 

simetrisi, zıt bir yön gibi düĢünülse de dengeyi sağlandığından uygun kabul edilir. 
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 Denge  

 

Tasarımdaki ögeler, unsurlar birbirleriyle ortaya koydukları değerler yönünden 

kıyaslandıklarında genel bir denge hissedilmeli, bir biçim ya da grup ağır basarak tasarımın 

ağırlı merkezine kendine kaydırmamalı, ağırlık merkezde olmalıdır. Dengesizlik hissedilen 

kısımların rengi, yeri, yönü, dokusu, aralığı, ölçüsü gerektiği kadar değiĢtirilir veya 

boĢluklara denge sağlayıcı yeni Ģekiller eklenir. Denge simetrik, asimetrik denge olarak ikiye 

ayrılır. 

 

 Simetrik Denge 

Dengenin sağlanabilmesi için ögeler, orta eksenin iki yanında eĢit olarak sağlanır. 

Eksen yatay, eğik ve dikeydir. Simetri çok yinelenirse sıkıcı olur ancak ilgiyi sürdürmesi 

azdır. 

 

 Asimetrik Denge  

Tasarımda simetriye bağlı kalmadan ögeler serbest olarak düzenlenerek denge 

sağlanır. Bu tür düzenlemeler daha ilgi çekicidir.  

 

 Birlik  

 

Unsurlar ve ögeler içerisinde ölçü, renk, değer, doku vb. Ģekilde ortaklık kurulması 

gerekir. 

 

Biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin bulunmasıdır. Biçimlerin birbiriyle 

bütünlüğünü sağlar ve önemlidir. 

 

Resim 1.33: Biçimde bütünlük 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını okuyarak artistik desen kaynaklarının 

araĢtırmasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Artistik desen hazırlama ile ilgili 

araĢtırma ve veri toplayınız. 

 ġehrinizde bulunan kütüphanelerin 

listesini çıkarınız. 

 Bu listeden size en yakın olan 

kütüphanenin açık adresini ve yerini 

öğreniniz. 

 Desen ve sanatsal çalıĢmalar alanında,  

fakülte kütüphanelerinin güzel sanatlar 

bölümünden yararlanınız.  

 Kütüphanedeki görevli memurlardan 

aradığınız konunun hangi bölüm ve 

numaralarda kayıtlı olduğu hakkında 

bilgi edininiz. 

 Bu bölümde araĢtırmanızı yapınız. 

 Elinizde olması gereken kaynakların 

fotokopisini çektiriniz. 

 Motif seçimine ve hangi kaynağı 

kullanacağınıza karar veriniz. 

 

 Ġlk çalıĢmanız için kolay motifleri 

seçiniz. 

 Kullanacağınız kaynağa karar veriniz. 

 ÇalıĢacağınız motif için öğretmeninizin 

görüĢlerini alıp onun yönlendirdiği 

Ģekilde çalıĢmanıza baĢlayınız.   

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çizim masanızı ve kullanacağınız araç gereçlerinizi masanızın 

üzerine hazırladınız mı? 

  

3. Kalem uçlarının çizim için uygun olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 

  

4. Silginizin leke bırakmayan silgi olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi?  

  

5. Resim kâğıtlarınızın temiz ve katlanmamıĢ olup olmadığına 

baktınız mı? 

  

6. Çizim yaparken resim altlığınızı kullandınız mı?   

7. ÇalıĢmayı düĢündüğünüz motifleri belirlediniz mi?   

8. Eskiz çalıĢması yaparak belirlediğiniz motiflerin içinden çalıĢmayı 

istediğiniz motifi seçtiniz mi? 

  

9. Belirlediğiniz motifte değiĢiklik yaptınız mı?   

10. Motifinizde farklılıklar oluĢturarak farklı boyutlarda çizim 

yaptınız mı? 

  

11. Resim kâğıdınızda istenilen ölçü boyutlarına uygun ölçüm 

yaparak kompozisyonunuzu, kâğıdınızın tam ortasına gelecek 

Ģekilde ayarladınız mı? 

  

12. ÇalıĢacağınız kompozisyon ölçüsü 30x30 cm kareyi resim 

kâğıdına çizdiniz mi? 

  

13. Motifler arasında aralık farkı ve motif yönlerinde değiĢiklik 

yaptınız mı? 

  

14. Motiflerinizin arasında kopukluk var mı?   

15. Kompozisyonunuzda, motifler arasında bir bütünlük ve dengeyi 

oluĢturdunuz mu? 

  

16. Kompozisyonda ağırlık olarak motif tekrarında hangisini 

kullandınız? 

  

17. ÇalıĢmada motifte tekrar, aralık, değiĢik tekrar kullanarak 

yaptığınız değiĢikliği tam kavrayabildiniz mi? 

  

18. Yaptığınız çalıĢma sizin zihin haritanızda değiĢiklik yaptı mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi artistik desen kavramlarından biri değildir? 

A) Tabi biçimler 

B) Seramik çamur 

C) Yapay biçimler 

D) Geometrik biçimler 

 

2. Çizgi hazırlanan kompozisyonda yatay, dikey, diyagonal kullanılabilir gözü belli bir 

yöne yönlendirir. Çizgide buna ne ad verilir? 

A) Çizgi yönü 

B) Çizgi aralığı 

C) Çizgi boyutu 

D) Çizgi tipi 

 

3. Çizginin insan üzerindeki psikolojik etkileri, çizginin hangi özelliklerine bağlıdır? 

A) NeĢe-hüzün 

B) Kuvvet-zayıf 

C) Keskinlik-yumuĢak 

D) Hepsi 

 

4. Çizgi çizmekte kullanılan araç gereçler aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalem 

B) Cetvel 

C) Kalem-cetvel 

D) Hiçbiri 

 

5. Biçimlerin ölçü, Ģekil, renk ve dokularının tam olarak aynı olması, aralık ve yönlerinin 

farklı olmasıyla oluĢturulan kompozisyona ne denir? 

A) Tekrar 

B) DeğiĢken tekrar 

C) Tam tekrar 

D) Aralıklı tekrar 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi desen ögelerinden biri değildir? 

A) Yön 

B) Doku 

C) Geometrik biçimler 

D) Açık-koyu karĢıt 

 

7. Tasarımcının yaratıcı düĢüncesini kullanarak kendi anlatımı ile oluĢturduğu özgün 

dokuya ne ad verilir? 

A) Taklit doku 

B) Doğal doku 

C) Ġç doku 

D) BuluĢ doku 

 

8. Doğadaki tüm renkler kırmızı, sarı, mavinin karıĢımından elde edilir. Bu renklerin adı 

nedir? 

A) Ara renkler 

B) Ana renkler 

C) Soğuk renkler 

D) Nötr renkler 

 

9. ġekillerin tek merkezden dıĢ tarafa doğru belli bir yönde, küçükten büyüğe, büyükten 

küçüğe doğru sıralandığı düzenlemeye ne denir? 

A) Koram 

B) Odaksal koram 

C) DeğiĢken tekrar 

D) Eksensel koram 

 

10. Ölçü renk, değer, doku, biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin olması, 

bütünlüğü sağlaması aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Birlik 

B) Denge 

C) Koram 

D) Yineleme 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Dengenin sağlanabilmesi için ögeler orta eksenin iki yanında eĢit olarak sağlanır. 

Eksen yatay eğik ve dikeydir. 

 

12. (   ) DeğiĢken tekrar, biçimler arasındaki belirli mesafeler ve farklı yönlerde 

kullanılırsa oluĢturulur. 
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13. (   ) Mavi en soğuk renk, kırmızı ve sarı en sıcak uç renklerdir. 

 

14. (   ) Siyah ve beyaz ile bunlar arasındaki bütün griler yalın renklerdir. 

 

15. (   ) Yakın etkili doku sıcak renkli, parlak görünümlüdür. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

16. Tasarımda simetriye bağlı kalmadan ögeler serbest olarak düzenlenerek ……………. 

sağlanır. 

 

17. …………………………birbirini bütünleyen iki rengin aynı ölçüde yan yana kullanıl- 

masıyla yapılan uyumdur. 

 

18. ………….bir cismin dokunulduğunda hissedilen ve bakıldığında görülen dıĢ 

yüzeyinin yapısıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun çalıĢma ortamı sağlandığında 

artistik desen için motif araĢtırması yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Desen araĢtırması için kütüphaneden ve haftalık ve aylık süresiz yayınlardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Ünlü ressamların çalıĢmalarını inceleyiniz.  

 Sanat çalıĢmaları yapılan atölyeleri, galeri ve müzeleri gezerek araĢtırma 

yapınız. 

 

2. ARTĠSTĠK DESEN ĠÇĠN MOTĠF 

ARAġTIRMASI 
 

2.1. Desen Hazırlama Yöntemleri 
 

Desen hazırlama yöntemleri, aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

 Gerçekçi Anlatım (Natüralist Anlatım) 
 

Doğal ortamdan aldığımız nesneleri, Ģekilleri ilkelere yani süslemenin ilkelerine ve 

amaçlarına uygun olarak ölçüsünde, biçiminde, doku ve renginde belli bir değiĢtirme 

yapmadan olduğu gibi yüzeye ve mekâna aktarmaktır. 

 

Örnek: Cam üzerine doğada gördüğümüz bir çiçeğin aktarılması ya da kibrit 

kutusunun birebir çizimi 

 

Resim 2.1: Guaj boya ile boyanmıĢ gerçekçi anlatım 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Benzetme 

 

Benzetme, stilizasyon ve deformasyon yöntemleriyle olur. Stilizasyon ve  

deformasyonda tabiattan alınan nesneler üsluplaĢtırılır.  

 

 Soyutlama  

 

Objenin kendi görünüĢüne bağlı kalmadan yeni bir renk, çizgi ya da biçimle göze hoĢ 

gelecek biçimde tasarlanmasıdır. Soyut süsleme, sembolik motifler ve soyut motifler olarak 

ikiye ayrılır. Soyutlamada biçimler parçalara bölünüp yeni biçimler meydana getirilebilir. 

 

Resim 2.2: SoyutlanmıĢ desen 

 Sitilizasyon 

 

Bir nesnenin kendi Ģekli bozulmadan sadeleĢtirilerek ve ilaveler yapılarak süsleyici–

Ģematik biçime getirilmiĢ halidir. 

 

Stilizasyonda desen, tasarlayanın duygularına uygun sadeleĢtirilip Ģekillendirilerek 

yeni bir değer kazanmıĢtır. 

 

Stilize yaparken Ģunlara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Nesneyi ayrıntıdan kurtarıp yalınlaĢtırarak karakterini kurtarmalı 

 Süsleyici unsurları katmalı, amaca uygun hazırlamalı 

 Araç gereç ve teknik imkânları dikkate almalı 

 Nesnenin doğal ölçülerine bağlı kalınmamalı ancak nesnenin farklı 

bölümleri arasındaki oranlar bozulmadan büyütme ve küçültme 

yapılmalıdır. 
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Resim 2.3: Stilize laleler 

 Deformasyon (Biçim Bozma) 

 

Objenin karakteristik niteliklerinin gerçektekinden fazla abartılarak 

belirginleĢtirilmesi, öne çıkartılıp üsluplaĢtırılmasıdır. Objenin karakterini değiĢtirmeden 

Ģeklindeki girinti-çıkıntıları arttırmak, belirginleĢtirip vurgulamaktır. Kısaca stilizasyonda 

sadeleĢtirilirken deformasyonda daha da vurgulanır. 

 

 Modernizasyon 

 

Eski eserlerin, günümüze uyarlanması ya da günümüzün estetik anlayıĢına göre 

yeniden yorumlanmasıdır.  

 

Modernize ederken Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Motifin resimsel özellikleri, karakteri ve kompozisyonun motif, renk, 

teknik özellikleri ve nasıl oluĢtuğu incelenir. 

 Motifin karakterinden yola çıkarak yeni bir kompozisyon oluĢturulur. 

 

Bu maddelere bağlı olarak 

 

o Oranlarda değiĢiklik yapmadan, büyütülüp-küçültülebilir. 

o Biçimlerin ayrıntıları, karakterinde değiĢiklik yapılmadan 

değiĢtirilebilir. 

o Biçimlerden istenilenler kullanılabilir. 

o Kompozisyonda değiĢiklik yapılabilir. 

o Küçük desenler de ayrıntı oluĢturan kısımlardan oluĢturulabilir. 

o Renkler uygun olarak değiĢtirilebilir. 

o Uygulama yapılacak alanın özellikleri dikkate alınmalı; yerin 

biçimine, ölçüsüne, amacına göre hazırlanmalıdır. 

o Süsleme resminin prensiplerine göre düzenlemeler yapılır. 

o Modern estetik anlayıĢa göre özgün ve estetik ürünler üretilmelidir. 
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Resim 2.4: Çiçekli kompozisyon 

 Soyut Motifler 
 

Tasarımcı, tasarı ilkelerinden yola çıkarak özgün tasarımlar oluĢturabilir. Bunlar açık-

koyu dengesi ve renkle zenginleĢebilir. Süslemede nokta çizgi, spiraller, geometrik Ģekiller 

kullanılır. Her zaman  bunlarla çanak çömlekler süslenmiĢtir. Soyut süslemede kompozisyon 

ilkeleri renk uyumu açık-koyu dengesi vb. prensipler esastır. 
 

 Geometrik Motifler 
 

Geometrik motifler, kare, dikdörtgen daire,  üçgen, elips, eĢkenar dörtgen, çokgen gibi 

birçok yalın biçimin kullanılmasıyla meydana gelir. Bu biçimler arasındaki iliĢkiyi kurarken 

renk ve biçim iliĢkileri çok iyi bilinip düzenlenmelidir. 
 

2.2. Kompozisyonla Ġlgili Kurallar 
 

Bir sanat eserinin bütün elemanlarının sanatçının sanatsal birikimine ve isteğine göre 

düzenlenmesidir. 
 

 Merkez, motiflerin merkezden baĢlayarak çevresinde dağıtılmasıyla oluĢturulan 

kompozisyondur. 

 Yatay, motiflerin sıra halinde yatay çizgiler oluĢturulacak Ģeklinde 

sıralanmasıdır. 

 Dikey, motif ve desenlerin dikey ilerleyecek Ģekilde hazırlanmasıdır. 

 Çapraz, iki taraftan birbiri ile motiflerin kesiĢmesidir. Kompozisyonun dörde 

bölünmesidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Uygulamada Osmanlı motifinin analizini yaparak motifi modernize edebileceksiniz. 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Motife karar veriniz.  

 Kullanacağınız malzemelerinizi çizim 

masasına hazırlayınız. 

 HB-2B resim kalemleri 

 Kaliteli resim kâğıdı (söhler) 

 Ġz bırakmayan silgi 

 Kalem açacağı 

 Resim altlığı (çalıĢılacak ebatlarda) 

 Guaj boya 

 Kaliteli resim fırçaları (147 serisi) 

 Aydınger ve parĢömen kâğıtları 

 Maket bıçağı 

 YapıĢtırıcı bant 

 

 Hangi dönem desenini kullanacağınıza 

karar veriniz. 

 Biz burada Osmanlı dönemine ait çini 

tabağın çiçek motiflerini kullanacağız. 

 

 Doğru desen hazırlama yöntemini 

seçiniz. 

 Osmanlı Ġznik çini tabağının çiçeklerini 

kullanarak kendi geometrik 

kompozisyonumuzu kurgulayıp çizimini 

yapacağız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Motifler arasında bağlantı kurunuz. 

 Kompozisyonunuzda motiflerin devam 

eden, yana ve yukarı ilerleyen Ģekilde 

oluĢturulmasına dikkat ediniz. 

 BoĢluk olan yerlere en uygun olan 

parçaları yerleĢtirmeye çalıĢınız. 

 HoĢunuza gitmeyen çiçek ve yaprakları 

uygun değiĢik yapraklarla ve çiçeklerle 

değiĢtiriniz. 

 Motiflerin tam yerine oturmasına, dengeli 

dağılımına dikkat ediniz.   

 Motif çizimini yaparken ellerinizi 

titretmeden net ve temiz çalıĢınız. 

 

 

 Zemin ve renk seçimini yapınız. 

 Renk seçimini desene uygun yapınız. 

 Kompozisyonun farklı renk çalıĢmalarını 

yapınız. 
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 Motifleri desen hazırlama yöntemi ile 

kâğıt üzerine yerleĢtiriniz. 

 Hazırlayacağınız bitmiĢ iĢinizin 

ölçülerinde kompozisyonunuzu 

hazırlayınız.  

 Kâğıt üzerine yerleĢtirirken kaydırmadan 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 Kompozisyon oluĢturunuz. 

 Kompozisyonunuzu söhler kâğıda verilen 

ölçülerde hazırlayınız. 

 Renk denemesi örneklerinizden renk 

seçimini yapınız. 

 Renklerin hazırlığını kullanacağımız yere 

uygun ölçülerde ve miktarda hazırlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye çalıĢma ortamına uygun kıyafetiniz giydiniz mi?   

2. Çizim masanızı temizleyip tozunu aldınız mı?   

3. Çizim masanız üzerine çalıĢacağınız çizim araç gereçlerinizi 

yerleĢtirdiniz mi?  

  

4. Geometrik motiflerle ilgili bir araĢtırma yaptınız mı?   

5. AraĢtırma sonucunda seçtiğiniz bir geometrik motifin eskiz 

çalıĢmasını yaptınız mı? 

  

6. Eskiz çalıĢmasında motifin detaylarını atarak ayıklamasını 

yaptınız mı? 

  

7. Tam istediğiniz biçime ulaĢtınız mı?   

8. Biçiminizi kullanarak farklı kompozisyonlarda çizim yaptınız 

mı? 

  

9. Eskiz çalıĢmalarınızın sonucunda geometrik deseniniz kendi 

içinde bütünlük oluĢturdu mu? 

  

10. Karar verdiğiniz kompozisyonunuzun 4 tane aynı çizimini 

yaptınız mı? 

  

11. Bu kompozisyonlarınızda renk denemeleri yaptınız mı?   

12. Birinci kompozisyonunuzda sıcak renkleri kulanındınız mı?   

13. Ġkinci kompozisyonda soğuk renkleri kullandınız mı?   

14. Üçüncü kompozisyonunuzda karĢıt renkleri kullandınız mı?   

15. Dördüncü kompozisyonda ise sıcak ve soğuk renkleri kullanarak 

birini daha ağırlıklı kullandınız mı? 

  

16. Kullandığınız renkler ile geometrik biçimler, bir bütünlük  

17. oluĢturdu mu? 

  

18. ÇalıĢtığınız kompozisyon ve renk denemelerinden sonra çıkan 

ürünlerin analizini yaptınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Biçimde, ölçüde, doku ve renkte belli bir değiĢtirme yapmadan olduğu gibi yüzeye ve 

mekâna aktarmaya ne ad verilir? 

A) Benzetme 

B) Gerçekçi anlatım 

C) Stilizasyon 

D) Deformasyon 

 

2. Soyutlama yapılırken hangisi yapılmaz? 

A) Yeni renk 

B) Biçim değiĢikliği 

C) Biçimin istenilen bölümlerinin kullanılması 

D) Kendi görünüĢüne bağlı kalınır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi desen hazırlama yöntemlerinden biri değildir? 

A) Tam tekrar 

B) Gerçekçi anlatım 

C) Soyutlama 

D) Modernizasyon 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi stilize etme kurallarından biridir? 

A) Biçimde, doku ve renkte değiĢiklik yapılmaz. 

B) Parçalar bölünür. 

C) Bir nesnenin kendi Ģeklini bozmadan sadeleĢtirme yapılır. 

D) Objenin biçimi gerektiğinden fazla abartılır. 

 

5. Sanat eserinin bütün elemanlarını sanatçının birikimine ve isteğine göre 

düzenlemesine ne denir? 

A) Merkez kompozisyon 

B) Kompozisyon 

C) Çapraz kompozisyon 

D) Dikey kompozisyon 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Doğada gördüğünüz bir çiçeğin cam üzerine aktarılmasına gerçekçi anlatım denir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. (   ) Stilizasyon, tabiattan alınan nesnelerin deformasyonudur. 

 

8. (   ) Soyutlama, objenin kendi görünüĢüne bağlı kalınmadan, yeni bir renk, çizgi ya da 

biçimle göze hoĢ gelecek Ģekilde tasarlanmasıdır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. ……………………….objenin karakteristik niteliklerinin gerçeğinden fazla abartılarak 

belirginleĢtirilmesine, öne çıkarılmasına denir. 

 

10. Eski eserlerin, günümüze uyarlanmasına ya da estetik anlayıĢının günümüz sanatına 

göre yorumlanmasına ……………………denir.   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda uygun çalıĢma ortamı sağlandığında 

artistik desen çizebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Desen araĢtırması için kütüphaneden, haftalık ve aylık süresiz yayınlardan 

faydalanabilirsiniz. 

 Yeni yayınları takip ediniz. 

 Sanat çalıĢmaları yapılan atölyeleri, galeri ve müzeleri gezerek uygulanan yeni 

teknikleri takip edebilir kendi yaratıcı tekniklerinizi de deneyebilirsiniz. 

 

3. ARTĠSTĠK DESEN ÇĠZĠMĠ  
 

3.1. Motif Çoğaltma 
 

Motifler, çok farklı Ģekillerde çoğaltılabilmektedir. Bunlarından 3’ü  incelenecektir. 

 

 Aynalama 

 

Çoğaltmak istenen desenin çiziminden sonra 2 ayna camını 12x8 cm boyutunda 

desenin orta merkezine gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. Aynalara baktığınızda deseninizden 

çoğaltmak istediğiniz kadar görebilirsiniz. Verilen resmi iyice inceleyiniz. Siz de aynısını 

deseniniz üzerinde aynı Ģekilde tutarak deseninizin çoğalmıĢ Ģeklini görebilirsiniz. 

 

Resim 3.1: Ayna ile desen çoğaltılması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Açı  

 

Yapacağınız formun yapısına uygun geometrik açıları (dik açı, geniĢ açı, dar açı) 

kullanarak motif çoğaltmasını yapabilirsiniz. AĢağıda dar açı ile tabak deseni 

oluĢturulmuĢtur.  

 

Resim 3.2: Dar açı hazırlanan kompozisyon 

 Birebir Ölçü 

 

Deseni küçük çizmiĢ olabiliriz ancak 1/1 ölçüye uygulayacağımız boyuta getirmemiz 

gerekir. Büyütme tekniklerinden birini kullanarak uygulama boyutuna getirdiğimiz desenin 

yüksekliğini ve geniĢliğini ölçü çizgisi kullanarak desenin üzerine yazmamız ve desenin 

altına da “ölçek 1/1”  yazmamız gereklidir. Aynı ölçülerle motifler yan yana getirilerek 

oluĢturulur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki uygulama basamaklarını okuyarak artistik desen çizme ve form üzerine 

yerleĢtirme yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Desen çizim araç 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 Araç gereçlerinizi dikkatli ve temiz hazırlayınız. 

 ÇalıĢma masanızı kullanıma hazır hale getiriniz. 

 Yapacağınız formu 

seçiniz. 

 Form üzerine desen yapılacak bölümü belirleyiniz. 

 

 Form üzerinden ölçü 

alınız. 

 Ölçüyü net alınız. 

 Turnet kullanarak ölçü alınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Belirlediğiniz ölçü üzerine 

hazırladığınız deseni 

yerleĢtiriniz. 

 Deseninizin üzerinden aldığınız ölçüyü kullanarak 

desen yerleĢtirilecek form kısmının kalıbını çıkarınız. 
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 Forma uygun kalıbın çiziminin çıkarılması 

 

 

 

 Çizimin yapılıp kalıba yerleĢtirilmesi 
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KONTROL LĠSTESĠ  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye önlüğünü giydiniz mi?   

2. Cam tabağı, tinerle temizlediniz mi?   

3. Temizlediğiniz tabağa uygun deseni seçip plotterden tabağın 

ölçülerine uygun desen kesimini yaptınız mı? 

  

4. Seçtiğiniz desenin ayıklamasını yaptınız mı?   

5. Ayıkladığınız deseni transfer üzerine yapıĢtırdınız mı?   

6. Tabağınızı, turnet üzerine koyarak t altı parçaya böldünüz mü?   

7. Böldüğünüz bölümlere desenlerinizi yerleĢtirdiniz mi?   

8. Desenlerin çıkmaması için pürmüzle ısıtma iĢlemini yaptınız mı?   

9. Tabağın, desen dıĢında kapatılması gereken yerlerini folyo ile 

kapattınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Motifin, çoğaltılması denildiğinde ne yapılması gerekir? 

 

A) Motifin çeĢitlendirilmesi 

B) Motifin aynısının çoğaltılması 

C) Motifin stilizasyonu 

D) Motifin deformasyonu 

 

2. Ayna, alçı, birebir ölçü kullanılarak motifte aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Motif çoğaltma 

B) Modernizasyon 

C) Deformasyon 

D) Kompozisyon 

 

3. Motifin yüksekliğini ve geniĢlik ölçüsünü kullanarak motif çoğaltma tekniği 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Aynalama 

B) Açı 

C) Birebir ölçü 

D) Motif çizimi 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. …………………………….. ölçü teknikleri kullanılarak motif çoğaltılması yapılır. 

 

5. Modelin birebir kalıbını çıkarmak için …………….kullanılır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.  

 

Kullanılan Araç  Gereçler 

 

Çizim araç gereçleri 

Osmanlı dönemine ait kaynak kitaplar 

Corel çizim programı 

Bilgisayar  

Plotter kesim makinesi 

Folyo 

Transfer kâğıdı 

 

Osmanlı dönemine ait motifi, modernize ederek corel çizim programında çiziniz   ve 

motifin plotterde kesimini yapınız. 

 

  Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız. 

 

 Osmanlı dönemine ait motif kaynaklarını tarayınız. 

 Çizim malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Seçtiğiniz motifin eskiz çalıĢmalarını yapınız. 

 Motiflerin yaprak ve çiçek kısımlarını doğru çiziniz. 

 Çiçeklerin taç ve kök kısımlarını doğru birleĢtiriniz. 

 

  Motifinizin net ve temiz çizimini hazırlayınız 

 Hazırladığınız çiziminizi scannerdan taratınız. 

 Photoshop programını açınız. 

 Tarattığınız çiziminizi photoshop programına kaydediniz. 

 Corel programını açıp buraya motifinizi kaydediniz.            

 Corelde bulunan çizim araçlarını kullanarak corelde çizim yapınız.        

 

 Corelde çizimi tamamladıktan sonra tekrar kaydediniz. 

 Corelde çizimi yapılan motifi kaydediniz. 

 Kaydettiğiniz çizimi, kesim programına atınız. 

 Motifi, kesim programında çizimin ölçümlendirmesini yapınız. 

 

 Motifin ölçülerini, yapacağınız forma uygun  ölçülerde yapınız 

 Plotter ayarlarını yapınız ve folyoyu plotter makinesine doğru 

yerleĢtiriniz. 

 Plotterın basınç ayarlarını kontrol ediniz. 

 Plotterin hız ayarlarının kontrolünü yapınız. 

 Plottter iğnesinin kontrolünü yapınız.  

 

 Desen kesiminde desenin kesilip kesilmediğini kontrol ediniz 

 Kesilen folyoların ayıklamasını yapınız. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 Temizlenen folyoları transfere yapıĢtırarak hazır hale getiriniz. 

   Uygulama sırasında sorun ile karĢılaĢırsanız öğretmeninizden yardım alınız. 

 

NOT: Uygulama testi ile bu çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye iĢ önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Formunuzun biçimine göre hazırladığınız çizimin kompozisyonunu 

hazırladınız mı? 
  

3. Yaptığınız çizimin kesim programında seçtiğiniz forma göre 

ölçüleri ayarladınız mı? 

  

4. Ölçülere göre plotterden kesimi yaptınız mı?   

5. Kesimi yapılan folyonun ayıklamasını yaptıktan sonra transparan 

üzerine yapıĢtırmasını yaptınız mı? 

  

6. Kullanacağınız cam formunuzu temizlediniz mi?   

7. Cam formun nemini alıp pürmüz ile kurutma iĢlemini yaptınız mı?   

8. Kuruttuğunuz cam ürün üzerinde nasıl bir kompozisyon 

oluĢturacağınıza karar verdiniz mi? 

  

9. Hazırladığınız kompozisyona göre cam üzerine çıkardığınız deseni 

yapıĢtırdınız mı? 

  

10. YapıĢtırılan deseni pürmüz yardımı ile ısıtarak desenin 

sabitleĢtirmesini yaptınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. A 

6. C 

7. D 

8. B 

9. B 

10. A 

11. D 

12. Y 

13. D 

14. Y 

15. D 

16. Asimetrik  denge 

17. Tamamlayıcı  karĢıt 

18. Doku 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. D 

3. A 

4. C 

5. B 

6. D 

7. Y 

8. D 

9. Deformasyon 

10. Modernizasyon 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. A 

3. C 

4. Ayna, alçı, birebir ölçü 

5. Alçı 

CEVAP ANAHTARLARI 
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