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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI  Bezeme Resim Uygulama  

SÜRE 40/32 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, Bezeme Resim 

Kompoziyoları’nı, geleneksel yöntem, teknik ve estetik 

ilkelerle birlikte değerlendirerek yüzeye 

aktarabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bezeme kompozisyonunun ölçekli yapım resmini 

çizerek  yüzeye kaydırmadan kopyalayacaksınız. 

2. Yüzey özelliğine uygun boya ve boyama yöntemini 

seçerek geleneksel renk tercihleriyle Bezeme 

Kompozisyonu’nu yüzeye aktarabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atelye ortamı 

Donanım: Cetvel, kalem, kağıt, gönye, pergel, ışıklı 

masa 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Geleneksel sanatlarımızdan olan bezeme resmi günümüzde de birçok alanda 

kullanılmaktadır.  Bezeme çizimi dikkat ve emek isteyen bir çalışma bütünüdür.  

 

Geleneksek bezemeleri etüt edebilmek için bezemelerin kaynaklarını, bu kaynakların 

hangi alanda kullanıldığını, kompozisyon ilkelerini, tekrarlama kurallarını ve ilkelerini, 

çoğaltılma yöntemlerini iyi öğrenmeniz gerekir.  Malzeme ve renklendirme konusunda fikir 

sahibi olmanız, uygulamalarınızda olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.  

 

Bu modül ile bezemelerin geleneksel yöntem ve tekniklerine sadık kalarak, nasıl 

büyütülüp küçültüldüğünü ve yüzeye kopyalandığını öğreneceksiniz.  

 

Bu modülde iyi yüzey hazırlamanın temel mantığını öğrenip bunları 

uygulayabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Araç gereç, makine ve işçilik aşamalarını planlayabilecek, bezeme kompozisyonunun 

ölçekli resmini, yöntem ve teknikleri kullanarak yüzeye kaydırmadan kopyalayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bezeme Kompoziyonları’nın geleneksel çizim yöntemlerini araştırınız. 

 

1. YÜZEYE KOPYALAMA YÖNTEMLERİ 
 

1.1. Orantılı Büyütme Yöntemleri 
 

1.1.1. Orantılamayla Büyütme 
 

Büyütülmesi ya da küçültülmesi gereken desen, üzerine konulan yarı saydam bir 

kâğıda aktarılır. Biçimi sınırlayan çizgiler belirginleştirilir.  Uygulama yüzeyinden alınan 

gerçek ölçüyle çalışma resminin ölçüsü, orantılı eşit karelere bölünür. Küçük kareler içindeki 

biçimler, büyük karelere büyütülerek aktarılır.  Şema 1. 1 örneğinde 1/3 oranındaki tasarım 

eskizi yüzeyi belli bir sayıda eşit ölçülerde karelere bölünür. Tasarım yüzeyi ölçüsünde 

hazırlanan 1/1 yapım resmi (uygulama resmi) de aynı sayıda eşit karelere bölünür. Sonra 

küçük ölçekli tasarımın her bir kare içine denk gelen formu, büyük çizimdeki aynı karenin 

içine büyük ölçekte çizilerek işlem tamamlanır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şema: 1.1: Orantıyla büyütme uygulamaları  

Bazı tasarımların karakteristik özelliği, geometrik çizim ve yöntemlerle kolayca 

oluşturulabilir. Bu tasarımlarda gerekli ölçek tespit edildikten sonra geometrik ölçülerle 

büyütme ve küçültme ölçekleri kullanılarak ya doğrudan çalışma yüzeyine ya da yapım 

resmi yüzeyine 1/1 boyutunda çizilebilir. 
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1.1.2. Araç Yardımıyla Görsel İmgelerin Büyütülüp Küçültülmesi 
 

Projeksiyon, antiskop, fotokopi makinesi, ozalit gibi araçlarla da tasarım eskizleri 

istenilen ölçülerde büyütülüp küçültülebilir. Bu yöntemlerle yapılan büyütme işlemlerinde 

deformasyon nedeniyle oluşan hatalar elle düzeltilir. 

 

1.2. Kros İşaretleri ve Uygulaması 
 

Kros, tasarım ve uygulama çalışmalarının -teknik analiz yapıldıktan sonra- uygulama 

aşamasında; çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer işlemlerin 

örtüşmesini ve hatasız uygulanmasını sağlayan rehber işaretlerdir (Şema 1.2). 

 

Şema: 1.2: Kros işaretleri 

Genellikle yapım resimlerinin köşelerinde yer alan kroslar, görevleri gereği bölümlere 

ayrılmaktadır.  

 

1.2.1. Katlama Krosları 
 

Çizim yüzeyindeki kesik çizgilerdir. Katlama, simetri, çerçeve ve eksenler için 

kullanılır. 

 

Şekil: 1.3: Katlama krosları 
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1.2.2. Kesim Krosları 
 

Çizim yüzeyinin, tasarımın gerçek ölçülerinden daha büyük tutulmasını gerektiren 

uygulamalarında kesilecek kısımları ifade eder. 

 

Şekil: 1.4: Kesim krosları 

1.2.3. Şablon Krosları  
 

İki ya da daha fazla rengin; desen, simge ya da yazının birbirinin içinde veya üst üste 

uygulanıldığı tasarımlarda; yapım resmi iki ya da daha fazla sayıda, ayrı kâğıtlar üzerine 

hazırlayıp üst üste konulması sırasında, tasarım unsurlarının doğru örtüşmesini kolaylaştıran 

işaretlerdir. 

  

Şekil: 1.5: Şablon krosları 
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1.2.4. Ekleme ve Birleştirme Krosları  
 

Aynı imgenin, tipografik karakterlerinin devamını ve çoğaltılmasını gerektiren 

uygulamalarda ya da çok büyük ölçekteki yüzeylerin parçalara bölünerek uygulanmasında 

parçaların hatasız eklenmesi için kullanılır. 
 

 

Şekil: 1.6: Ekleme ve birleştirme krosları 

 

1.3 Yüzeye Kopyalama Yöntemleri 
 

Desenler yalnızca kâğıt üstünde kalmaz, amaca göre çeşitli yüzeylere ve biçimlere, 

çeşitli araç gereç yardımı ile uygulanır. Aşağıda açıklanacak şekillerde uygulamalar 

yapılabilir.  

 

1.3.1. Karbon Kâğıdı Yardımıyla Kopyalama 
 

Renkli kalın kâğıtlara desen geçirme işlemi ile aynıdır. Karbon kâğıdının yüzeyi 

kirletmemesine özen gösterilir. Yerine göre açık veya koyu renkli karbon kâğıdı  seçilir. 

Üstten çizim sert bir kurşunkalem ile yapıldığı gibi benzer incelikte başka uçlar ve 

kalemlerle de yapılabilir. Bu tip geçirme yöntemi, düz yüzeylere ve üç boyutlu biçimlere 

(formlara) uygulanır. 
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1.3.2. Tozlama Yöntemi ( Kömür Tozu / Toz Boya ) 
 

Eskiz kâğıdına hazırlanmış desenin çizgileri üstünden, toplu iğne ile bütün desen sık 

sık iğnelenerek delikler açılır. Bu şekilde oluşturulan desen kâğıdı, uygulanacak yüzeye veya 

biçime özenle yerleştirilir. Hiç hareket etmemesi için yapıştırıcı bantlar ile tutturulur. Kömür 

tozu veya renkli toz boya, tampon yardımıyla desen üstünde gezdirilerek deliklerden 

geçirilmesi sağlanır. Bu tür geçirme, çinicilikte ve kadife gibi kalemle çizimi zor olan 

yüzeylerde uygulanır.  

 

1.3.3. Şablonla Kopyalama 
 

Şablon bir biçimin, bir desenin kalıbıdır. Uygun bir gereçten hazırlanır ancak her 

biçim veya örge şablonla uygulanamaz. Desenin bölümlerinin birbirleri ile bağlantılı olması 

ve özelliğinin bozulmaması gerekir. Uygun bir gereçten oyularak hazırlanan (karton, naylon 

vb.) şablon kalıp, uygulanacak yere sık sıralı toplu iğnelerle tutturulur. Boya püskürtme, 

tampon veya çizim yoluyla desen geçirilir. 

 

1.3.4. Geometrik Ölçülerle Kopyalama 
 

Özellikle geometrik desenlerin geçirilmesinde kullanılır. Kullanılacak desen yüzeye 

doğrudan çizilir. Yüzey desenin özelliğine uygun olarak yardımcı geometrik çizgilere 

bölünür. Büyükten küçüğe doğru ayrıntıya geçilir.  

 

1.3.5. Görüntü Veren Araç Yardımıyla Kopyalama 
 

Görüntü veren araç yardımı ile desenler geçirilebilir. Desenler büyütülüp, 

küçültülebilir.  Araç yardımı ile desenler yüzeye yansıtılır. Yansıma üzerinden çizim yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Herhangi bir yüzey için geleneksel yapıyı bozmadan bezeme kompozisyonu tasarlayıp 

ölçekli çizim yaparak desen tasarımını yüzeye aktarınız. 

 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

 HB – 2B ve uçlu kurşun kalem 

 Yumuşak silgi 

 Eskiz kâğıdı 

 Resim kâğıdı 

 Çizim masası 

 T cetveli veya paralel cetvel 

 Gönye takımı  

 Pergel  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bezeme  yüzey uygulamalarını 

araştırınız. 

 Konu ile ilgili doküman toplamalısınız. 

Araştırırken dikkatli ve seçici olmaya 

gayret göstermelisiniz. 

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Öğrenme faaliyetinde ve yukarıda 

belirtilmiş olan çizim araç gereçlerini 

hazırlamalı,  araç gereçleri kullanırken 

hassas ve titiz olmalısınız. 

 Tekniğine uygun olarak elde desen 

çiziniz. 

 Tarzınızı belirlemelisiniz ( klasik-modern,  

 simetri- asimetri, soyut-somut vb.). 

 Deseni ölçeklendirerek  uygun 

boyuta  getiriniz. 

 Yüzeye uygun olarak tasarımlarınızı 

ölçeklendirmelisiniz. 

 Deseni ölçülendiriniz. 

 Uygulama boyutuna getirdiğiniz desenin 

ölçü çizgilerini çizerek üzerine ölçülerini 

yazmalı, çiziminizin alt köşesine ölçeği 

yazmayı 

unutmamalısınız.

 
 Ölçek 1/20 

 Bezemenizi yüzeye geçirmek için 

krosları işaretleyiniz.  

 Verilen bilgilere göre -tekniğe uygun 

olarak- kros işaretlerini yüzeye dikkat 

ederek geçirmelisiniz. 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bezeme yüzey uygulamalarını araştırdınız mı?   

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. Tekniğine uygun elde bezeme çizdiniz mi?   

4. Bezemeyi, yüzeye  uygun boyuta  getirdiniz mi?   

5. Deseni ölçülendirdiniz mi?   

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

7. 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1 (...) Kros, tasarım ve uygulama çalışmalarının teknik analizlerini yapıldıktan sonra 

uygulama aşamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer 

işlemlerin örtüşmesi ve hatasız uygulamasını sağlayan rehber işaretlerdir. 

2 (...) Çizim yüzeyinde kesik çizgilerle ifade edilen kroslara yapım resmi denir. 

3 (...) İşlem sonunda kesilecek kısımları ifade eden işaretlere kesim krosları denir. 

4 (...) Tasarımın parçalara bölünerek uygulanmasında, parçaların hatasız eklenmesinde 

kullanılan kroslara katlama krosları denir. 

5 (...) Tozlama yönteminde kömür tozu veya toz boya kullanılır.  

6 (...) Karbon kağıdıyla yüzeye kopyalanabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında bir tasarım eskizinin yüzey özelliğine uygun boya ve 

boyama yöntemi seçerek geleneksel renk tercihleriyle bezeme kompozisyonunu yüzeye 

aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Boyama ve renklendirme yöntemleri ile ilgili araştırma yapınız. 

 Boyama işlemleri sırasında kullanılan araç ve gereçleri araştırınız. 

 Geleneksel bezemeleri araştırıp kullanılan renkleri,  inceleyerek tespitlerinizi 

uygulamalarınızda değerlendirmek üzere not ediniz. 

 

2. BOYAMA YÖNTEMLERİ 
 

2.1. Yüzey Boyama Yöntem ve Teknikleri 
 

Farklı yüzeylere ve özelliklerine göre boyama yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. 

 

2.1.1. Yüzey Niteliği-Boya İlişkisi 
 

Boya seçimi yaparken boyanacak yüzeylere uygun özellik taşıyan bir boya seçilmeli 

ve yardımcı malzemeler gerekiyorsa bunların da yüzeye ve boyaya uygun olmasına dikkat 

edilmelidir.  

Uygulama yapılacak yüzey ile kullanılacak boyanın birbiriyle uyumlu olması 

gerekmektedir.  Bazı boyalar ve boyama yöntemleri ancak belli bir çeşitlikteki  malzemeye 

uygunluk gösterir. Uygun malzeme seçiminin yapılmaması, uygulama sonucunda olumsuz 

sonuçlar doğuracaktır.  

 

2.1.2 Geleneksel Yöntemler  
 

Geleneksel boyar maddeler, doğadan elde edilirdi. Bütün geleneksel sanatlarda 

kullanılan bu boyar maddeler; imkânlar dâhilinde doğadan bitkilerden, köklerden, 

böceklerden ve topraktan elde ediliyordu. İnsanlar boyalarını kendileri hazırlıyorlardı.  

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.3 Günümüz Yöntemleri  
 

Günümüz boyar maddeleri, gelişen teknoloji ve çağın gereksinimlerine uygun olarak 

kolay üretilen ve uygulanabilen; gereksinimleri karşılamaya yönelik farklı malzemelerden,  

kimyasal yöntemlerle üretilmeye başlanmıştır. 

 

2.2. Boya Maddeleri 
 

Uygulamanın biçimine, yüzeye ve farklı isteklere göre piyasada birçok boya maddesi 

bulunmaktadır.  

 

2.2.1. Toz Boyalar 
 

Toz boya içerisinde sıvı olmayan, metal veya diğer iletken yüzeylere uygulanan, 

solvent içermeyen boyalardır. Metal mobilyalar, pencere çerçeveleri, radyatörler, borular, 

otomotiv parçaları, bilgisayarlar, ahşap ve cam yüzeylere uygulanabilmektedir. 

 

Toz boyanın en önemli avantajları Uçucu Organik Bileşen’leri (VOC), ağır metalleri  

içermemesi ve maliyet avantajı sağlamasıdır. 

 

 

Resim: 2.1 : Toz Boyalar  

 

2.2.2. Su Bazlı Boyalar 
 

Su ile inceltilen boyalar su bazlı boyalardır. Su bazlı boyalar, akrilik esaslı bir yapıya 

sahiptir. Yoğunlukla su ihtiva ettikleri için bunlar kururken bünyelerindeki su buharlaşır. 

Buhar havaya karışır bu da ürünü sağlık açısından zararlı olmayan ürünler sınıfına sokar. 

Bu ürünler, sentetik esaslı boyalara göre üstün niteliklidir. Sentetik esaslı boyalar kururken 
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bünyelerindeki kimyasalları dışarı verdiklerinden sağlığa zararlıdır. Su bazlı boyalar, yağlı 

boyalara oranla daha fazla kullanım ömrüne sahiptir, ayrıca  yağlı boyalara nazaran kullanım 

süresince parlaklıklarını daha az kaybeder. Su bazlı boya,  zamanla birden fazla kat hâline 

geldiğinde de çatlama problem oluşturmaz. Su bazlı boya, kısa sürede kuruduğu için 

kullanım alanlarının daha çabuk kullanıma açılmasını sağlar. Yağlı boyaların kokusu bir 

haftadan önce ortamı terk etmez. Su bazlı boyalar, yağlı boyalara göre uygulayıcı ve mekân 

sahipleri açısından çok daha sağlıklı ve kullanışlıdır. 

 

Resim: 2.2: Su Bazlı Boyalar 

 

2.2.3. Yağlı Boyalar 
 

Pigmentlerin bazı özel sıvılarla karıştırılmasıyla yapılan, eşyaya renk vermek ya da 

onu dış etkilerden korumak için sürülen kimyasal maddeye yağlı boya denir. 

Boya, kolay sürülmesi için belli bir kıvam veren bir çözücüden (inceltici) oluşur. Boya 

sürüldüğünde çözücü buharlaşır ve kuruyan yağ oksitlenerek katı, kuru bir pigmentli tabaka 

oluşturur. Eskiden yağlı boyalarda kullanılan tek yağlı madde bezir yağı olduğu hâlde, bugün 

susuz Hint yağı gibi aşağı yukarı aynı yapıda çeşitli yağlar kullanılmaktadır. 

Yakın zamana kadar yağlı boyalarda kullanılan çözücü ve sulandırıcılar arasında en 

iyisi terebentin esansıydı. Oysa bugün taş kömürü ve petrolden elde edilen çeşitli türevler 

tercih edilmektedir. Boya sanayinde doğal reçinelerin ve zamkların yerini zamanla sentetik 

reçineler almıştır. Yağlı boya; yağ bazlı malzeme ve boya pigmentlerinin karıştırılması ile 

elde edilir. Şüphesiz içine ayrıca kapatıcı olarak üstübeç ve bağlayıcılığı vb. sağlayan 

kimyasal maddeler de katılmaktadır. 

Yağlı boya kapatıcı özelliğe sahip boyadır. Bu nedenle çini ile kontur atılmış 

çalışmalara uygun değildir - yapılabilir fakat- özel teknik ve uğraş gerektirir. 

Boya yağ bazlı olduğu için geç kurur, terebentin ile inceltilebilir, aynı şekilde fırçalar 

terebentin, tiner, benzin gibi kimyasallarla yıkanabilir.  Yağlı boya, kokusu nedeniyle 

havalandırmalı ortamda çalışmayı gerektirir. 
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Resim: 2.3: Yağlı Boyalar 

 

2.2.4. Selülozik Boyalar  
 

Adını yapısındaki selüloz nitrattan alan boyalardır ayrıca kısa yağlı alkid de içerir. 

Hızlı kurur ama örtücülük ve direnç özellikleri çok iyi değildir. Yine de çok pahalı 

olmadıklarından halen kullanımları oldukça yaygındır. Selülozik tiner ile inceltilerek 

uygulanırlar. Selülozik boyalar genellikle metal ve ahşap yüzeylerde kullanılır. Çözücü 

buharlaşması yolu ile çabuk kurudukları ve dayanıklı oldukları için özellikle tercih edilebilir. 

Yanıcı ve solunması sağlık açısından sakıncalı olduğu için uygulamaya başlamadan önce 

gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

 

2.3. Boyama Yöntemleri 
 

2.3.1 Fırçayla Boyama Yöntemi  
 

 Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılmalıdır. Sürülmeden 

önce boyanın fazlası kutunun kenarına sıyrılarak akıtılmalıdır. 

 Boyama sırasında mola verilecek ise fırça, boyanın içine daldırılmış olarak 

bırakılmamalı, kutunun üstüne yatırılmalıdır. 

 Fırça ile boyamada silindir ya da rulo ile yapılan uygulamalara göre daha kalın 

boya tabakası oluşur. 

 

Resim 2.4: Değişik özellik ve konumlardaki fırçalar 

 Alkid / yağ bazlı boyalarda doğal veya sentetik kıllı fırçalar kullanılabilirken 

lateks ya da akrilik boyalarda sentetik kıllı fırçalar kullanılmamalıdır. 
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 Fırçaya çok fazla boya emdirilmemeli ya da yüklenmemelidir. Fırçanın ucundan 

ziyade yan yüzeyleri kullanılmalıdır. 

 Fırça boya ortamına daldırılmadan önce duvarda ıslak boyalı bir yüzey 

bırakılmalıdır. Boya fırçaya alındıktan sonra tekrar bu ıslak yüzeyden boyamaya 

devam etmek, duvar yüzeyde oluşacak izleri önler, önceki boyalı yüzeyle bir 

bütünlük görüntüsü oluşturur. 

 Boyama işlemi biter bitmez fırçalar temizlenmelidir. Lateks veya akrilik 

boyalarla kullanılan fırçalar sabunlu su ile iyice yıkandıktan sonra kurumaya 

bırakılmalıdır. Alkid / yağ bazlı boyalarla kullanılan fırçalarsa önce inceltici 

tinerle  daha sonra sabunlu suyla yıkanmalıdır. 

  

Resim 2.5: Fırça ile değişik dekoratif yüzey uygulamaları 

 Sentetik boya yaptıktan sonra tiner veya terebentin ile temizlenen fırçayı, yine 

tiner-benzin karışımı içinde saklamak; fırçanın en iyi şekilde korunması için 

uygundur. Bu şekilde saklanacak fırça, tekrar kullanılacağı zaman iyice 

kurutulmalıdır. 

 Boyayı karıştırmak için veya boyanacak yerin tozunu gidermek için boya fırçası 

kullanılmamalıdır. Bu iş daha ucuz bir fırça ya da bezle yapılmalıdır. 

 Fırçanın nerede kullanılacağını belirtmekte fayda vardır. Fırçalarda ölçü, inç 

hesabına göredir. 1/2, 1 ve 1, 1/2 inç fırçalar kapı ve pencere doğramasında; 2, 3 

inçlik fırçalar, geniş yüzeylerin boyanmasında; 4, 5 inçlik fırçalar duvarların 

boyanmasında kullanılır. 

 

2.3.2. Ruloyla Boyama 

   

Resim 2. 6: Değişik özelliklerde rulolar ve uygulama 

Tavan ve benzeri geniş satıhlarda rulo kullanılabilir. Rulo kullanımı işin süratini 

artırabilir ancak rulo, boyaya daldırıldıktan sonra boya fazlasının uygun rulo tablalarında 

alınmaması hâlinde uygulanması zor bir alet hâline gelebilir. Özellikle damlama ve sıçrama 

sorunu oluşabilir. 

 



 

 16 

Çeşitli rulo tipleri vardır: Plastik boyalar, sünger rulo; sentetik boyalar,  moher rulo ile 

uygulanır ayrıca her iki amaca yönelik koyun yünü rulolar bulmak mümkündür. Rulolar da 

fırçalar gibi işi bittikten sonra iyice temizlenip kurulanarak başka kullanımlar için 

saklanabilir. 

 

2.3.3. Püskürtmeyle Boyama  
 

Boyanın uygulanması esnasında tenekedeki yaş boya yüzeye aktarılır. Amaç, bunu 

mümkün olan en verimli ve çevreye saygılı biçimde yapmaktır. Yaygın uygulama yöntemleri 

arasında (boyayı püskürterek uygulayan) havalı ve havasız püskürtme teknikleri sayılabilir. 

Püskürtmesiz teknikler arasında fırça ve rulo uygulaması, daldırma ve akıtma boyaları 

bulunur. 

Genel olarak püskürtmeli işlemler daha hızlıdır ve daha pürüzsüz bir yüzey sağlar 

ancak bu işlemler, püskürtme tozu da oluşturur ve bu nedenle çevre kirliliği riskini de artırır. 

Bununla ilgili sağlık sorunları da oluşabilir. 

 

Doğru uygulama şartları ve işçilik, boya sisteminin en ideal ölçüde başarısını ve uzun 

ömürlülüğünü sağlar. Uygulama, kuruma / kürlenme ve kullanım esnasındaki sıcaklık, 

bununla bağlantılı rutubet ve havanın aşındırıcı etkisi, uzun süreli koruma derecesini 

etkileyen ana etkenlerdir. 

        

Resim 2.7: Farklı özelliklerde boya tabancaları 

 

Resim 2.8.: Yüksek basınç boyama sistemleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yüzeye aktarımını yapmış olduğunuz kompozisyonu - yüzey özelliklerini göz ardı 

etmeden- geleneksel renk tonlarını kullanarak uygulamanızı gerçekleştiriniz.  
 

İstediğiniz herhangi bir yüzeye desen tasarlayıp renklendirme yapınız.  

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 HB – 2B ve uçlu kalemler kurşun kalem 

 Yumuşak silgi 

 Eskiz kâğıdı 

 Resim kâğıdı 

 Çizim masası 

 T cetveli veya paralel cetvel 

 Gönye takımı  

 Boya  

 Çeşitli kalınlıkta fırçalar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Boyama araç gereçlerini hazırlayınız. 

 Deseni uygun yöntemle yüzeye 

aktarınız. 

 

 Geleneksel renk tonlarınızı palet 

üzerinde karıştırarak bulunuz.  

 Boyalarınızı tasarruflu kullanmalı, renk 

karşım bilgilerinden faydalanmalısınız. 

 Tasarımınıza göre seçtiğiniz renk ile 

zemini boyayınız.  

 Zeminde kullanacağınız fırçanın 

uygulamada kolaylık sağlayacak kalınlıkta 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Dikkatli ve çok titiz çalışınız.  
 Yüzeyde kirlilik oluşmaması için işiniz 

bittiğinde  fırçanızı temizleyiniz. 

 Bezeme örgelerini renklendiriniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bezeme konturlarını çekiniz.  İnce fırça kullanarak, çok dikkatli çizgiler 

çizmelisiniz. 

 Renklendirme işlemi bittikten sonra 

hataları düzeltiniz ve uygun bir 

malzeme ile çalışmanızı koruma 

altına alınız.  

 Çalışma yüzeyine uygun malzeme seçerek 

uygulamanızı zaman içinde oluşacak 

hasarlardan koruyabilirsiniz.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Renklendirme ile ilgili bilgilerinizi güncellediniz mi?   

2. Boyama için araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Geleneksel  renkleri elde ettiniz mi ?   

4. Zemini hatasız ve dalgalandırma yapmadan renklendirdiniz mi ?    

5. Örgeleri hataya izin vermeden renklendirdiniz mi ?    

6. Konturları hatasız geçebildiniz  mi?   

7. Koruma amaçlı olarak uygun malzeme kullandınız mı ?   

 

 

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1 (...) Boyanacak yüzeyin niteliğine uygun boya seçilmelidir.  

 

2 (...) Günümüz boyar maddeleri, uygulaması zor ve doğadan elde edilen maddelerdir.   

 

3 (...) Su bazlı boyalar yağlı boyalara göre daha fazla kullanım ömrüne sahiptir.  

 

4 (...) Toz boya maliyet avantajı sağlar.  

 

5 (...) Su bazlı boya, yağlı boyaya göre daha fazla kullanım ömrüne sahiptir.  

 

6 (...) Yağlı boyalar kapatıcı özelliği olmayan boyalardır.  

 

7 (...) Geniş yüzeyleri boyamak için rulo tercih edilir.  

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bezeme  uygulamalarını araştırdınız mı?   

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. Tekniğine uygun, elde desen çizidiniz mi?   

4. Deseni uygun boyuta getirdiniz mi?   

5. Deseni ölçülendirdiniz mi?   

6. Deseni renklendirdiniz mi?   

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

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Bezemelerin geleneksel renkleri ile ilgili bilgilerinizi güncellediniz mi?   

10. Renklendirmede kullanılan araç gereçleri hazırladınız mı?   

11. Belirlediğiniz renkleri elde ettiniz mi ?   

12. Kompozisyonunuzu belirlediğiniz renklerde dikkatlice boyadınız mı?   

13. Koruma tedbirlerini aldınız mı ?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ 

7 DOĞRU 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 23 

KAYNAKÇA 
 AKAR, Azade, Cahide KESKİNKOL. Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve 

Motif, Tercüman Kültür ve Yayınları ,İstanbul, 1970. 

 ALPASLAN Sabiha, Mine SEÇKİNÖZ, Şükran KOMŞUOĞLU, Arsal İMER, 

Serap ETİKE, Süsleme Resmi II 4.Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara, 

2002. 

 ALPASLAN AKER Sabiha, Tasarım Mesleki Resim YAPA Yayınları, 

İstanbul 2003. 

 DEMİRİZ Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme Bir Envanter 

Denemesi, Lebib Yalkın Yayınevi, İstanbul, 2000. 

 KILIÇKAN Hüseyin, Tarih Boyunca Bezeme Sanatı ve Örnekleri, İnkılap 

Kitapevi, İstanbul, 2004. 

 KILIÇKAN Hüseyin, Orta Asya`dan Anadolu`ya Türk Bezeme Sanatı ve 

Örnekleri, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2004. 

KAYNAKÇA 


