T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

BĠLGĠSAYARDA HALI DESENĠ
TASARIMLARI
482BK0106

Ankara, 2011



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.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER .......................................................................................................................... i
AÇIKLMALAR ...................................................................................................................... iv
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3
1. DESEN HAZIRLAMA ........................................................................................................ 3
1.1. Desenin Tanımı: ............................................................................................................ 3
1.2. Desenin Öğeleri ............................................................................................................ 3
1.2.1. Nokta ..................................................................................................................... 3
1.2.2. Çizgi ...................................................................................................................... 4
1.2.3. Biçim ..................................................................................................................... 4
1.2.4. Hacim .................................................................................................................... 5
1.2.5. Açık - Koyu ........................................................................................................... 5
1.2.6. Doku ...................................................................................................................... 6
1.3. Desende Kompozisyon Bilgisi ...................................................................................... 6
1.4. Kompozisyon Ġlkeleri .................................................................................................... 6
1.5. Yönler (Yatay, Dikey, Eğik) ......................................................................................... 7
1.6. Büyüklük – Küçüklük, GeniĢlik – Darlık ..................................................................... 7
1.7. Tekrar ............................................................................................................................ 8
1.8. Uygunluk....................................................................................................................... 9
1.9. Zıtlık.............................................................................................................................. 9
1.10. Koram ....................................................................................................................... 10
1.11. Egemenlik ................................................................................................................. 10
1.12. Denge ........................................................................................................................ 11
1.13. Birlik ......................................................................................................................... 11
1.14. Desende Renk Bilgisi ................................................................................................ 12
1.14.1. Rengin Tanımı ................................................................................................... 12
1.14.2. Renk Grupları .................................................................................................... 12
1.14.3. Sıcak - Soğuk Renkler ....................................................................................... 13
1.14.4. Nötr Renkler ...................................................................................................... 14
1.14.5. Bütünleyici Renkler ........................................................................................... 14
1.14.6. KarĢıt Renkler .................................................................................................... 14
1.14.7. Uygun Renkler ................................................................................................... 14
1.14.8. Uygunsuz Renkler ............................................................................................. 14
1.14.9. Renk Uyumu (Armoni) ...................................................................................... 15
1.14.10. Renk KarĢıtlığı (Kontrastı) .............................................................................. 15
1.15. Renklerin Psikolojik Etkileri ..................................................................................... 16
1.16. Halıda Desen ............................................................................................................. 16
1.16.1. Desenin Tanım ................................................................................................... 16
1.17. Motifin Tanımı .......................................................................................................... 17
1.17.1. Motif ÇeĢitleri.................................................................................................... 17
1.17.2. Geometrik Motifler ............................................................................................ 17
1.18. Bitkisel motifler ........................................................................................................ 18
1.19. Hayvansal motifler .................................................................................................... 19
1.20. KarıĢık motifler ......................................................................................................... 20
1.21. Sembolik motifler ..................................................................................................... 21

i

1.22. Desen Hazırlamada Yararlanılan Kaynaklar:............................................................ 22
1.23. Desen Çiziminde Kullanılan Araç Gereçler:............................................................. 22
1.24. Halıcılıkta Desen ....................................................................................................... 25
1.25. Desenin Halıda Önemi .............................................................................................. 25
1.25.1. Kalitelerine Göre Desenler ................................................................................ 25
1.25.2. Halıda Altın Kesim ............................................................................................ 25
1.26. Desen Hazırlanmasında Kullanılan Nesnelerin Motif Olarak................................... 26
Aldıkları Hallere Göre Sınıflandırılması ............................................................................ 26
1.27. Halılarda Kullanılan Desen Hazırlama ġekilleri ....................................................... 27
1.28. Desen (Komposizyon) ÇeĢitleri ................................................................................ 29
1.29. Desen Hazırlama Teknikleri ..................................................................................... 30
1.30. Desen Hesaplamaları ve Oran Ölçüleri ..................................................................... 32
1.31. Boyutlu Ebat, Kalite Kompozisyonlardaki Dokumalar Ġçin Desen Kâğıdı Hesaplama
........................................................................................................................................... 35
1.32. Fotoğraftaki Kompozisyonların Desen Kâğıdına Geçirilmesi .................................. 39
1.33. Halı Deseni Çizim AĢamaları ................................................................................... 46
1.33.1. Desen AraĢtırma ................................................................................................ 46
1.33.2. Motif ÇalıĢması ................................................................................................. 46
1.33.3. Desen Tasarımı .................................................................................................. 47
1.33.4. Eskiz ÇalıĢması.................................................................................................. 47
1.33.5. Renk AraĢtırma .................................................................................................. 48
1.33.6. Renk Tespitinin Yapılması ................................................................................ 48
1.33.7. Taslak ÇalıĢmasının Kareli Kâğıda Aktarılması ............................................... 49
1.33.8. Deseni Renklendirme ........................................................................................ 49
1.33.9. Desen Kartı Hazırlama: ..................................................................................... 50
1.34. Halı Desenlerin Kareli Kâğıda ÇalıĢma Örnekleri.................................................... 51
1.35. Bilgisayarda Halı Deseni Hazırlama ......................................................................... 57
1.35.1. Bilgisayarda Halı Desen Tasarımı Yöntemler ................................................... 57
1.35.2. Halı Paket Programlar ....................................................................................... 57
1.35.3. Bilgisayarda Halı Deseni Ġçin ÇalıĢma Ortamı Hazırlama ................................ 57
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 67
UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 ........................................................................................... 71
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 72
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 73
2. ÇĠZĠM ALANI BELĠRLEME ............................................................................................ 73
2.1. Çizim Alanı ................................................................................................................. 73
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 80
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 81
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ................................................................................................... 82
3. HALI DESENĠ ÇĠZME ...................................................................................................... 82
3.1. Çizim Düzenlenmesi ................................................................................................... 82
3.2. Döndürme ve Ters Çevirme YerleĢtirme .................................................................... 82
3.3. Desen Rengi DeğiĢtirme ............................................................................................. 85
3.4. Fırçayla boyama .......................................................................................................... 85
3.5. Havalı fırça etkisi oluĢturma ....................................................................................... 86
3.6. Özel renkler oluĢturma ................................................................................................ 87
3.7. Bir alanda veya nesneden diğerine renk kopyalama ................................................... 87

ii

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 99
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................. 100
MODÜL DEĞERLENDĠRME ............................................................................................ 101
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 102
KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 103

iii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLMALAR
KOD

482BK0106

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL / MESLEK

El Dokuma / Halı Desinatörlüğü

MODÜLÜN ADI

Bilgisayarda Halı Deseni Tasarımları

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğine uygun olarak el desen hazırlama ve tekniğine
uygun olarak bilgisayarda desen penceresi oluĢturma, çizim
alanı belirleme, halı deseni çizmeyi anlatan bir öğrenme
materyalidir.
40/32

SÜRE

Not: Yeterliği kazandırmak için ders saatinin gerektirdiği
kadar süre belirlenerek uygulanır.

ÖN KOġUL
AÇIKLAMA

Bu modülün atölye ortamında uygulamalı olarak iĢlenmesi
gerekir.

YETERLĠLĠK

Bilgisayarda halı deseni tasarımlarını yapmak
Genel amaç:
Modül ile uygun ortam ve araç – gereç hazırlandığında
tekniğe uygun elde ve bilgisayarda halı deseni tasarımları
yapabileceksiniz.
Amaçlar:

MODÜLÜN AMACI

1.
Tekniğe uygun olarak, elde desen
hazırlayabileceksiniz.
2.
Tekniğe uygun olarak, bilgisayarda desen penceresi
oluĢturabileceksiniz.
3.
Tekniğe uygun olarak, çizim alanı
belirleyebileceksiniz.
4.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Tekniğe uygun olarak, halı deseni çizebileceksiniz.

Ortam: IĢıklı masalı atölye, Bilgisayarlı Atölye ortamı,
bilgisayarda halı desenleri paket programları, kaynak
kitaplar, elektronik kaynaklar.
Tamamladığınız her faaliyet sonrasında uygulamasını
yaptığınız

iv

her faaliyet için, kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülü tamamladığınızda öğretmeniniz size ölçme
araçlarını
uygulayarak kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.

v

vi

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci;
Bilgi dünyasının vazgeçilmezi olarak günlük hayatımızda yerini alan bilgisayarlar ile
ortaya çıkan yeni programlar, her alandaki iĢlerimizde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Büyük ticari kuruluĢlardan küçük iĢletmelere kadar kullanılan bilgisayar destekli programlar
zamanın iyi kullanılmasını sağlamıĢtır.
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, halı desenleri bilgisayar ortamında hazırlanarak,
kareli kâğıda aktarılma ve renklendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında
aktarma iĢlemi, yazılım Ģirketlerinden temin edilen hazır paket programların, bilgisayara
kurulması ile gerçekleĢtirilir.
Paint, basit veya karmaĢık çizimler oluĢturmak için kullanabilecek bir çizim aracıdır.
Bu çizimler siyah beyaz veya renkli yapılabilmektedir. Paint taranmıĢ fotoğrafları
görüntülemek veya düzenlemek için de kullanılır.
Bu modül ile elde desen hazırlayıp renklendirerek deseni bilgisayara aktarmayı
öğrenecek ve bilgisayarda paint programından yararlanarak çizim yapabileceksiniz. Ayrıca
çizdiğiniz desen üzerinde de renklendirme yaparak ve deseninizi halı dokuma tekniğine
uygun çizerek özgün tasarımlar yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak, desen penceresini oluĢturabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan bilgisayarda desen çizimini yapan iĢletmeleri araĢtırıp halı
desinatörlüğü hakkında bilgi edininiz.



Günümüzde yaygın olarak kullanılan halı desenleri hakkında araĢtırma yaparak
ve topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢarak tartıĢınız.

1. DESEN HAZIRLAMA
1.1. Desenin Tanımı:
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye desen
denir. Halıda desen ise, kalitesine uygun olarak çizilmiĢ, milimetrik kareli kâğıtların, renkli
olarak hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli kâğıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir
düğümdür.

1.2. Desenin Öğeleri
1.2.1. Nokta
Nokta üç boyuttan da yoksun, en yalın geometrik öğedir. Desende nokta daha çok
modeldeki önemli odak noktalarının saptanıp, kâğıda iĢaretlenmesi sürecinde kullanılır.
Nokta plastik bir öğe olarak ta iĢlevseldir. Gerek kurĢun kalem ile gerekse tahta uç ve
mürekkeple yapılan desen çalıĢmalarında kurĢun kalemin ya da tahta ucun kâğıt üzerinde
gezinmesi, atlaması sonucu oluĢan noktalar, desene artistik bir nitelik kazandırabilir. Bazen
de desen tümüyle noktalardan oluĢturulabilir. ÇeĢitli tekniklerle denenebilecek bu çalıĢmalar
desene farklı bir değer katar.
Nokta boyutsuz tasarım elemanıdır. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir iĢarettir.
Nokta açık, koyu. Büyük, küçük, dağınık, planlı, yan yana gelerek çizgi, eĢit aralıklarla
kullanılan noktalar yüzey oluĢturabilecek etkinlikte kullanılabilir
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ġekil 1.1.

1.2.2. Çizgi
Çizici bir gerecin yüzeyde bıraktığı izdir. Çizgi tek boyutludur. Yalnızca uzunluk
boyutu vardır. Derinliği ve geniĢliği yoktur.
Çizgi, desenin temelini oluĢturur. Bir resme bakıldığında dikkatleri çeken ilk öğe
renktir. Renkler duygusal olarak öncelikle algılanırlar. Çizgi ise en yalın ve soyut görsel öğe
olduğu için gösteriĢsizdir. Her türlü biçimlendirme eyleminde çizgi kullanılmaktadır.
Doğada görülebilir çizgi yoktur. Nesnelerin biçimleri ve bu biçimleri sınırlayan çizgiler
vardır. Doğayı yansıtan desen çalıĢmalarında, salt çizgi kullanılarak da hacim ve derinlik
etkisi verilebilir. Desende, çizginin etkisi de önem taĢır kalın, ince, uzun, kısa, kırık, kıvrık,
düz çizgilerin kullanılmasıyla birbirinden ayrı kompozisyonlar oluĢturulabilir. Çizgilerin
biçimleri, insanda bazı anlamlar ve duygular uyandırır. Kullanımına göre etkileri de
değiĢiktir. Dikey doğru çizgiler: Süreklilik etkisi verir, yükseliĢi temsil eder.




Daireler: GeniĢleme yayılma etkisi verirler.
Uyumlu eğri çizgiler: Hareket kaynaĢma ve neĢe duygusu uyandırır.
Kırık çizgiler: Kararsızlık, süreksizlik duygusu uyandırır.

Dikey çizgi

Uyumlu eğri çiz

Daireler

ġekil 1.2.

1.2.3. Biçim
Biçim kapalıdır iki boyutludur, uzunluğu ve geniĢliği vardır. Derinliği yoktur. Biçim;
Türkçe de form karĢılığı olarak kullanılmıĢtır, ancak bazen form sözcüğünün derinlik,
üçüncü boyut anlamları da taĢıdığı belirtilmektedir. Resimde biçim, resmin yapısal kuruluĢu
anlamını da içerir.
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Biçimin Türleri: Organik Biçimler, Geometrik Biçim, Soyut Biçimler


Geleneksel Biçim: Tarihi süsleme sanatlarında ya da geleneksel el sanatlarında
kullanılmıĢ olan ve genel olarak yapıldıkları zaman ve yerlerde belli anlamlara
gelen motifler ve tasarımlarda önemli kaynaklar olarak gösterilebilir.

ġekil -1.3.

1.2.4. Hacim
Desende hacim, konudaki girinti, çıkıntı, çukur kabarık özelliklerinin ıĢık gölge
kullanarak belirtilmesiyle sağlanır. Bu iĢlemler yoluyla desene dokunma duygusunu
uyandıracak bir anlam da kazandırılmıĢ olmaktadır. Bazen yalnızca çizgi ile de hacim etkisi
verilebilir.
Biçimin hacme dönüĢmesinde kullanılan görsel öğe, ıĢık- gölgedir. Nesneler ıĢık gölge
yardımı ile üçüncü boyut kazanır. IĢık – gölgenin nesne üzerindeki dağılımı, o nesnenin
formu ile ilgilidir. Nesnedeki ıĢık – gölgeyi ne denli doğru anlatırsak nesnenin formunu o
denli doğru belirtmiĢ oluruz.

ġekil 1.4.

1.2.5. Açık - Koyu
IĢık, objeyi her noktadan aynı Ģiddette aydınlatmadığı için ıĢığın geliĢ yönüne yakın
yüzeyler daha fazla ıĢık aldığından açık; IĢığa uzak ve arkada kalan yüzeyler daha az ıĢık
alacağından koyu görünürler resim dilinde buna açık – koyu denir.
IĢığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluĢturduğu açık – orta – koyu
ton değerlerine ıĢık – gölge denir.
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Açık – Koyu renklerin açıklık ve koyuluk değerleri ile ilgili bir kavramdır. Deseni
çalıĢılacak modelin renkleri vardır. Bu renkler siyah, beyaz ve gridir. Renkli bir
kompozisyonda ıĢık ve gölgenin anlatılabilmesi için boyaya (renge) beyaz katarak açmak,
siyah katarak koyulaĢtırılır.
Bir an için doğada tüm renklerin yok olduğunu varsayarsak
geriye kalan sadece açık – koyudur. Tüm nesneler açı, koyu, orta, değerleriyle görülecektir.

ġekil 1.5.

1.2.6. Doku
Cisimlere dokunarak hissedilen doku‟ya DOĞAL DOKULAR denir. Bir taĢın halının
ya da kumaĢın yüzeyine dokunduğunuzda hissettiğimiz farklı pürüzlük özellikleri doğal
dokulardır. Herhangi bir cismin resmini yaparken onun yüzeyinin pürüzsüzlük derecesini
ifade edebilmek için kâğıt üzerine yapılan bir takım taramalar ve noktalamalarda YAPAY
Doku‟dur. Bir taĢın halının ya da kumaĢın resmi yapılırken yüzeylerindeki pürüzlülük, resim
kâğıdı üzerindeki farklı taramalar ve noktalamalar ile ifade edilir. Kâğıt üzerindeki resme el
ile dokunulduğunda, elde resmi yapılmıĢ olan cismin pürüzlüğü hissedilemez. Bu nedenle
yapay dokulara GÖRSEL DOKU da denir.

1.3. Desende Kompozisyon Bilgisi
Sanat ürününü, oluĢturan öğelerin, belirli düzen bağıntıları içinde bir araya getirilmesi
sonucu ortaya çıkan yapıttır. Bir baĢka tanımı da parçaların amaca uygun olarak, çevresi ve
kendi içinde uyumlu, göze hoĢ gelecek, estetik bir Ģekilde planlanması ve uygulanmasıdır.
Halı Deseni; motiflerin belirli bir düzen bağıntıları içerisinde bir araya getirilmesi sonucunda
oluĢmuĢ bir kompozisyondur.

1.4. Kompozisyon Ġlkeleri
Hangi amaçla olursa olsun bütün biçimlendirme çalıĢmalarının sonunda, ortaya
konulmuĢ olan kompozisyonların Ģu yedi öğeyle kurulu olduğu söylenebilir.







Çizgi (eğri ya da doğru)
Biçim ( ġekil, Form)
Yönler (yatay, dikey, eğik)
Büyüklük - küçüklük, geniĢlik – darlık
Renk
Ton dereceleri (açık, orta, koyu tonlar)
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1.5. Yönler (Yatay, Dikey, Eğik)
Gerekli çizgileri, gerek kompozisyonu oluĢturan motifler, konumları ile bazı yönleri
gösterirler. Motiflerin yerleĢtirilmesinde izlenen çizgi olarak açıklanabilecek Yön‟ün
tasarımlarda önemi büyüktür. Kompozisyonu oluĢturan motiflerin konumları yatay, dikey ya
da ikisi arasında birçok ara eğik yönlerde olur.
Birbirine paralel çizgiler izleyen motifler, su ya da BORDÜR denilen kalın ya da ince
süslemeleri oluĢturur. Aynı yönde yerleĢtirilmiĢ motifler çoğu zaman monotonluk ve
sıkıcılık etkisi verir. Motifler değiĢik yönlerde yerleĢtirilerek süslemeye hareketlilik ve ilgi
çekicilik kazandırılmalıdır.

Desen 1.1.

1.6. Büyüklük – Küçüklük, GeniĢlik – Darlık
Kompozisyonu oluĢturan motiflerin büyüklük – küçüklük, geniĢlik – darlıklarda
kullanılacak yere ve teknik özelliklere göre düzenlenmelidir. Motifin büyük – küçük olarak
görüntüsünü ayarlar.

Desen 1.2.
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1.7. Tekrar
Motif ve motif kümelerinin biçim, ölçü ve renk bakımından aynı ya da yakın olarak
birden fazla sayıda kullanılması TEKRAR‟I oluĢturur. Tekrarın üç türü vardır:




Tam Tekrar
Aralıklı Tekrar
DeğiĢken Tekrar

Desen 1.3.



DeğiĢken Tekrar: Birbirlerinin aynı olmakla birlikte aralarında küçük farklar
olan biçimlerin bir arada yerleĢtirilmesiyle ortaya çıkan tekrara değiĢken tekrar
denir.

Desen 1.4.



Tam Tekrar: Biçimlerin büyüklük, biçim, renk, ton derecesi ve dokularının
bütünüyle aynı olmasına ve bunların eĢit aralık ve aynı yönde kullanılması ile
tam tekrar elde edilir.

Desen 1.5.

8



Aralıklı Tekrar: Birden fazla motif ya da biçim, belirli aralıklarla birbiri
ardınca yerleĢtirilirse aralıklı tekrar ortaya çıkar.

Desen 1.6.

1.8. Uygunluk
Motifler arasında ortak veya yaklaĢık benzerliklerin bulunmasına uygunluk denir.
Uygunluk biçim, ölçü, renk, değer, doku vb. yönlerden oluĢur.

Desen 1.7.

1.9. Zıtlık
Motifler arasında biçim büyüklük renk ton derecesi doku, yön ve aralık gibi
özelliklerden herhangi birisi bakımından ortaklık ya da yakınlık olmazsa, bunlar arasında ilgi
kurmak güçleĢir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır böylece biçimler arasında bir birlik
kurulamayınca uyuĢmazlık kargaĢalık etkisi baĢlar düzensizlik etkisi doğuran bu durum
zıtlıktır.
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Desen 1.8.

1.10. Koram
Ġki zıt ucu uygun basamaklarla birbirine bağlayan iki uç arasında bir düzene bağlı
olarak geçiĢ sağlayan düzenlemeye koram denir.

1.11. Egemenlik

Desen 1.9.

Bir kompozisyonda kararlı bir dengenin bulunması için biçim, büyüklük, renk, ton
derecesi ve doku gibi öğeler bakımından kompozisyonu oluĢturan motif ya da motifler
gurubunun diğerlerine egemen olması üstün gelmesi aranır.
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Desen 1.10.

1.12. Denge
Bir komposizyonu oluĢturan motifler, renkleri, ton dereceleri, dokuları, yönleri,
aralıkları ve büyüklükleri bakımından karĢılaĢtırıldıklarında genel bir denge hissedilmelidir.
Bir çalıĢma üzerinde dengesizlik hissediliyorsa, dengesizliği meydana getiren bölümlerin
rengi, ton derecesi, dokusu, yön aralığı, büyüklüğü gerektiği kadar değiĢtirilmeli ya da diğer
boĢluklara denge sağlayıcı yeni motifler yerleĢtirilmelidir.

Desen 1.11.

1.13. Birlik
Türlü motiflerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluĢturmaları ile birlik doğar.
Birbirine zıt motifler dahi bir kompozisyon oluĢtururlarken bir uyuĢma ve düzen içinde
olmalıdır.
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Desen 1.11.

1.14. Desende Renk Bilgisi
1.14.1. Rengin Tanımı
Bir kaynaktan yayımlanan ya da doğrudan, ya da kendisi ıĢık kaynağı olmayan bir
cisimle etkileĢtikten sonra algılanan bir ıĢığın göz üzerindeki izleniminden kaynaklanan
duyuma renk denir.

ġekil 1.6: Görme

ġekil 1.7: Renk Çemberi

1.14.2. Renk Grupları


Ana Renkler:
Ana renkler doğada saf olarak bulunan ve karıĢımla elde edilmeyen renklerdir.
Doğada gördüğümüz bütün renkler üç ana renkten oluĢmuĢtur. Bunlar kırmızı,
sarı ve mavidir.

ġekil 1.8.



Ara Renkler:
Ana renkleri ikiĢer ikiĢer aynı oranda karıĢtırdığımızda ortaya çıkan renklere ara
renkler denir. Bunlar turuncu, mor, yeĢildir.
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Kırmızı

+

Sarı

=

Turuncu

Kırmızı

+

Mavi

=

Mor

Mavi

+

Sarı

=

YeĢil

ġekil 1.9

ġekil 1.10: Ana ve ara renkler

1.14.3. Sıcak - Soğuk Renkler
Isı ve ıĢık etkisi veren sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkleri oluĢturur. Deniz, orman ve
gökyüzü gibi serinlik etkisi veren mavi, mor, yeĢil soğuk renkleri oluĢturur
.

ġekil 1.11: Sıcak renkler

ġekil 1.12: Soğuk renkler
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1.14.4. Nötr Renkler
Herhangi bir cismin güneĢ ıĢığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cismi
siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengi karıĢtırdığımızda gri renk ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve
gri; renk sayılmaz. Bu üç renge nötr renkler denir. Herhangi bir rengi açmak ya da
koyulaĢtırmak için siyah ve beyaz renk kullanılır.

ġekil 1.13: Nötr renkler

1.14.5. Bütünleyici Renkler
Bütünleyici renkler, eĢit oranlarda karıĢtırıldığında Renksizlik (gri) veren, yani
birbirinin rengini gideren renklerdir. Mavi ile turuncu, sarı ile mor gibi. Eğer beyaz ıĢığın
içinden herhangi bir renge ait olan bir ıĢın demeti çıkarılırsa o an renk oluĢur. IĢıktan ayrılan
demet kendi rengiyle ortaya çıkar, geri kalan ıĢınlar renkli görünür. Böylece ortaya çıkan iki
renk birbirini tamamladığı için bu renklere bütünleyici ya da tamamlayıcı renkler denir

ġekil 1.14.

1.14.6. KarĢıt Renkler
Bütünleyici renkler aynı zamanda birbirlerine karĢıt renklerdir. Bu nedenle yan yana
geldiklerinde birbirinin etkisini arttırırlar, en net biçimde görünürler.Bir rengin yüzeydeki
etkisinin kuvvetli ve belirgin olması istenirse, o rengin yanında karĢıtı ya da bütünleyicisinin
kullanılması gerekir.

1.14.7. Uygun Renkler
Renk çemberinde bitiĢik olan renklere uygun renkler denir. Özelliği, bu renklerin
aralarında ortak bir rengin bulunmasıdır. Örneğin, sarı ve yeĢil bitiĢik iki renktir. YeĢilde sarı
bulunduğu için ikisinin ortak rengi sarı olmaktadır.

1.14.8. Uygunsuz Renkler
Renk çemberinde birbirine uygun ya da karĢıtı olmayan renklere uygunsuz renkler
denir. Örneğin, Sarı ve kırmızı renk gibi
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1.14.9. Renk Uyumu (Armoni)
Renklerin uyumlu kullanılmasıyla renk uyumu oluĢur. BaĢarılı bir uyum elde etmek
için birlik, değiĢiklik ve denge öğelerinin dikkate alınması gerekir.




Birlik : Hâkim rengin kurulmasıyla sağlanır.
DeğiĢiklik : Renk parçalarının kapladıkları alanların oranlarındaki
karĢıtlıklarla elde edilir.
Denge: Büyük parçalardaki zayıf renklerin, küçük parçalardaki kuvvetli
renklerin dengelenmesiyle elde edilir.

1.14.10. Renk KarĢıtlığı (Kontrastı)
Renkler etkileĢim iliĢkileri açısından 7 gurupta toplanırlar. Uygulamalı renk
çalıĢmalarında kullanılan “Yedi Renk KarĢıtı”













Yalın KarĢıtlık:Sarı, kırmızı ve mavi ile en çarpıcı etkiyi gösterir.
Açık – Koyu KarĢıtlığı: Kullanılan tüm renkler iki değerde olur. Aynı açık
değerde ve aynı koyu değerde. Uygulamalarda ne kadar çok renk kullanılırsa
kullanılsın, açık değerler aynı koyu değerlerde aynı değerde olur.
Soğuk –Sıcak KarĢıtlığı: Renk çemberinde mavi yeĢil en soğuk, kırmızı
turuncu en sıcak iki uçtur. Bunlar arasında kalan diğer renklerde yanında
bulunduğu renge göre soğuk sıcak etkisi gösterir.
Tamamlayıcı karĢıtlık: Renk çemberindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu
renklerin değerleri de kullanılır, Ancak kullanılan rengin değerinin tam
tamamlayıcı değeri kullanılmalıdır.
Aldatıcı KarĢıtlık: Aldatıcı etki, gri ile saf bir renk arasında olduğu gibi tam
tamamlayıcı olmayan saf renkler arasında da olur. Bu iki renkten her biri
diğerini, kendi tamamlayıcısına doğru iter ve gerçek özelliğini yitirir, yeni
etkiler içinde ıĢıldar.
Kalite KarĢıtlığı: En saf, doymuĢ, parlak renklerle, mat, kırık renklerin karĢıt
olma durumudur. Renkler birinci beyazla, ikinci siyahla, üçüncü gri ile
dördüncü kendi tamamlayıcısı ile kırılabilir. En belirgin kalite karĢıtlığı mat
olan bir renkle, onun içindeki saf rengin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Matlık
ve parlaklık, yan yana kullanılan renge göre değiĢir.
Miktar KarĢıtlığı: Ġki veya daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır.
Kullanılan renkler, birbirinin değeri üstüne çıkmamalıdır. Örneğin, bir yüzeyde
turuncu ile mor eĢit ölçüde kullanılırsa, turuncu morun üstüne çıkar bu ölçüleri
dengelemek gerekir.
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1.15. Renklerin Psikolojik Etkileri

1.16. Halıda Desen
1.16.1. Desenin Tanım
Herhangi bir nesnenin yüzeyindeki çizgi, renk ve biçimlerden oluĢan bezemeye desen
denir. Halıda desen ise, daha önceden düĢünülerek, kalitesine uygun olarak çizilmiĢ,
milimetrik kareli kâğıtların, renkli olarak hazırlanmıĢ resimlerine denir. Kareli kâğıtlar
üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür.
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Desen 1.12.

1.17. Motifin Tanımı
Motif tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda görülen, süsleme unsurlarından bir
tanesidir. Bunlar küçük karelerden baĢlar, madalyon gibi oldukça büyük Ģekillere kadar
değiĢiklik gösterir.

Desen 1.13.

Desen 1.14.

1.17.1. Motif ÇeĢitleri
Türk halılarında görülen motifler genelde 5 gruba ayrılırlar.

1.17.2. Geometrik Motifler
 Çizgi (düz, eğri, zig-zag)
 Altıgen







Nokta
Kare
Üçgen
EĢkenar Dörtgen
Sekizgen yıldız
17

ġekil 1.15.

Desen 1.15: Geometrik motifler

1.18. Bitkisel motifler









Ağaç motifleri: selvi, salkım söğüt, palmiye, hayat ağacı.
Selvi ve simgesel tarzdaki hayat ağacı, ebedi hayatı ve ölümden sora dirilmeyi,
öbür dünyadaki hayatı temsil eder.
Yaprak motifleri: Düz, oyuntulu, kıvrımlı) genel olarak asma yaprağı, çınar
yaprağı ve sarmaĢık yaprağı gibi.
Çiçek motifleri: (Simgesel veya gerçek görüntülü) Lale, karanfil, gül, zambak,
sümbül, değiĢik büyüklükteki çiçekler, top çiçekler, çiçek sütunları, çiçek
kordonları gibi.
Meyve motifleri: Nar, elma, üzüm, kiraz gibi. Bunlar daha çok bordürlerde yer
alır.
Dal motifleri: Düz, kıvrımlı ve zikzaklı.
Sap motifleri: Çiçekleri ve yaprakları dallara veya birbirine bağlayan
motiflerdir.
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Desen 1.16: Bitkisel motifler

Desen 1.17: Bitkisel motifler

1.19. Hayvansal motifler



KuĢlar; güç ve iktidarı temsil eden kartal, güzelliği temsil eden tavus kuĢu,
güvercin ve cinsi belirgin olmayan daha baĢka kuĢ motifleri.
Diğer hayvanlar; Ejder, çok simgesel hale getirilmiĢ akrep, yılan, geyik ve
ceylan. Çengel de, boynuzu dolayısı ile koyunu ve koçu simgeler. Halılardaki
deve resmi ise düğün alayını temsil eder.

ġekil 1.16: Hayvansal motifler
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ġekil 1.17: Hayvansal motifler

1.20. KarıĢık motifler
Geometrik, bitki ve hayvan motiflerini bir araya getiren motiflerdir.

ġekil 1.18: KarıĢık motifler
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Desen 1.18: KarıĢık motifler

1.21. Sembolik motifler






Kandil: Ebedi ıĢığı, nuru, imanı simgeler.
Kemer: mihrabı simgeler.
Yazı: Duvar halılarında genelde ayet yazılıdır. Yere serilen halılarda baĢka
yazılar yazılmaktadır.
ÜsluplaĢtırılmıĢ (stilize) hayvan motiflerinden oluĢan Rumi‟ler, saray
halılarında yer alır.
Ġnsan: Kadın erkek ve doğurganlığın sembolüdür.

ġekil 1.19: Sembolik motifler
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Desen 1.19: Sembolik motifler

1.22. Desen Hazırlamada Yararlanılan Kaynaklar:
















Mevcut dokunmuĢ halılardan yararlanmak. Cami müze ve antikacıların
ellerindeki halıların arka yüzeyine bakarak, desen çıkarmak.
Bize ıĢık tutacak diğer sanat kollarından yararlanmak. Osmanlı sanatında
büyük önem taĢıyan çinicilik, demir, bakır, tezhip ve taĢ iĢlemeciliği gibi
kollardan yararlanarak desen aktarmak.
Fotoğraf, broĢür, katalog gibi kaynaklardan yararlanmak.
Elde bulunan desenlerden faydalanmak.
Faydalanılan kaynağın motif özelliklerine bağlı kalarak desen çalıĢmak
Daha önce dokunmuĢ halılar ve bunların resimleri
Yöreye ait, kitap, dergi, basılı kaynaklardaki halı ve motif resimleri
Daha önce çalıĢılmıĢ halı desenleri
Halıların fotoğrafları.
Halıların slâytları.
Halıların resmedildiği tablo ve minyatürler ya da bunların resimleri.
Dokunan yörenin internet siteleri.
Basılı ve sanal kaynaklar.
Bağımsız çalıĢmak; Dönem, devir sanat özelliği gibi desen karakterlerine bağlı
kalmadan kendine özgü olarak serbest çalıĢmak.

1.23. Desen Çiziminde Kullanılan Araç Gereçler:




KurĢun Kalem: Kalem, ahĢap boru içine yerleĢtirilmiĢ bir çubuktan oluĢan
çizim ve yazım aracıdır. KurĢun kalem desende en çok kullanılan araçtır silip
düzeltme olanağı vardır.
Silgi: Silgi, kurĢun kalemle çalıĢılan, desenlerde gereksiz ve yanlıĢ çizgileri
temizlemede kullanılan lastik bir gereçtir.
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Kâğıt: Kâğıt, bitkisel maddelerden yapılmıĢ, ince yapraklar haline getirilmiĢ,
üzerine desen, resim çalıĢılan yüzeydir. Desende çeĢitli nitelikte resim kâğıtları;
ambalaj kâğıdı, teksir kâğıdı, kartonlar, milimetrik kâğıtlar, fon kâğıtları gibi
beyaz, bej, siyah, gri ya da renkli kâğıtlar kullanılır.
Kuru Boya: Kuru boya, kurĢun kalemin renklisidir. Renkli uçlar; boya
maddesiyle tutkal ve vernik karıĢtırılarak elde edilir. Kuru boya çizgi olanağı
veren bir gereçtir

Desen 1.20: Kuru boya ile çalıĢılmıĢ motif



Keçe Uçlu Kalemler: Teknolojik geliĢmelerle ortaya çıkan yeni araçlardan
“marker” ya da “flamaster” kalem de denilen bu kalemlerde, boya maddesi ile
alkole benzer bir sıvının karıĢımı olan mürekkep, keçe uç yoluyla çizim olanağı
vermektedir. Ġnce, orta, kalın, yassı, yuvarlak uçları ve çeĢitli renkleri vardır.
Kullanımı kolaydır, çabuk kurur saydamdır. Ġki renk üst üste sürülürse üçüncü
renk oluĢur.

Desen 1.21: Keçe kalemle çalıĢılmıĢ motif



Sulu Boya: Sulu boya maddesi, Arap zamkı gibi suda eriyen bitkisel kökenli
zamkların karıĢımında elde edilen boya türüdür. Sulu boya tüpte krem halinde
ya da kutularda katı halde satılmaktadır. Ġyi nitelikli boya parlak ve temiz
görünümlüdür, çabuk erir, yapılan resimde saydam, temiz ve ıĢıltılıdır. Sulu
boyanın teknik özelliği suyla eritilmesi ve resimde saydamlık etkisi
yaratmasıdır
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Desen 1.22: Sulu boya ile çalıĢılmıĢ motif



Guaj Boya: Guaj sulu boya gibi boya maddesiyle zamk karıĢımı bir boya
türüdür. Su ile eritilerek çalıĢılır en önemli özelliği kapatıcı oluĢudur. Bu
teknikte açık renkleri elde etmek için rengin içine beyaz boya katılır ve boya
sürüldüğünde kâğıdı kapatır

Desen 1.23: Guaj boya ile çalıĢılmıĢ motif



Fırçalar: Fırça: Tutma yeri ahĢap olan, metal ucuna sıkıĢtırılarak sabitlenen
hayvan kılından yapılmıĢ resim aracıdır. Fırçaların sert, yumuĢak, yassı ve
yuvarlak çeĢitleri vardır.
Boya maddesine uygun su, bezir yağı, terebentin gibi eritici ve incelticilerle
boyayı incelterek kullanma iĢleminde fırça gerekli olur. Sulu boya, guaĢ boya,
yağlı boya, akrilik gibi teknikler çeĢitli niteliklerdeki fırçalarla uygulanır.

ġekil 1.20. Stencil Fırçalar
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1.24. Halıcılıkta Desen




Yapılması istenen halının, daha önceden düĢünülerek kalitesine uygun olarak
çizilmiĢ, milimetrik kareli kâğıtların renkli olarak hazırlanmıĢ resimlerine denir.
Kareli kağıtlar üzerinde her küçük kare, halıda bir düğümdür.
1 dm2ye atılan düğüm sayısı halının kalitesini gösterir.

Desen 1.24.

1.25. Desenin Halıda Önemi





Halılara milli bir özellik kazandıran unsur, onların desen karakteridir.

Her milletin sanatının öz kaynaklarından, kültüründen, gelenek ve
göreneklerinin sentezinden desen karakterleri doğmuĢtur.
Halıyı basit bir ev eĢyası olmaktan kurtaran, onun yılların kültür birikimini
yansıtan karakteridir.
ÇeĢitli yörelerdeki gelenek, sosyal ve kültür farklılıkları, halı sanatına desen
yönünden çeĢitlilik kazandırmıĢtır

1.25.1. Kalitelerine Göre Desenler



Kare Kaliteli desenler: Bu desenlerde her 10 cm deki tel sayısı ile her 10 cm
deki sıra sayısı bir birine eĢittir.
Dikdörtgen Kaliteli Desenler: Her 10 cm deki tel sayısı ile her 10 cm deki sıra
sayısı farklıdır.

1.25.2. Halıda Altın Kesim





Halıların eni ile boyu arasında belirli bir oran vardır.
Bu oran gözün en rahat bir Ģekilde görebildiği 2/3 oranıdır.
Halıcılıkta buna altın kesim denir.
Yani altın kesim oranına göre, halının en 2 metre ise boyu 3 metre olmalıdır.
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1.26. Desen Hazırlanmasında Kullanılan Nesnelerin Motif Olarak
Aldıkları Hallere Göre Sınıflandırılması
Bir dokumanın deseninde motif olarak kullanılan nesneler genelde doğal halleriyle
yansıtılmaz. Dokuyucunun ya da desinatörün bakıĢ açısı, kullanılan dokuma tekniğinin
elveriĢliliği gibi nedenlerle motif gözle görüldüğü yalın halinden farklı biçimlerde ve farklı
renklerde dokumalara aktarabilmektedir. Buna göre nesneler motif olarak beĢ ayrı halde
uygulanır.


Tabii (Doğal) Hali: Motif olarak dokumaya uygulanacak nesnenin gözle
görülen doğal halinin dokumaya uygulanabildiği Ģeklidir.

ġekil 1.21: Yaprak motifinin Tabii Hali



Geometrik Hali: Motif olarak kullanılacak nesnenin geometrik hat ve çizgilerle
dokumaya uygulanmasıdır.

ġekil 1.22: Yaprak motifinin Geometrik Hali



ġematik Hali: Motifin doğal halinin basit çizgilerle Ģematize edilerek
dokunmasıdır.

ġekil 1.23: Yaprak Motifinin ġematik Hali



Stilize Hali: Bir nesnenin doğal halinden ziyade, desinatörün kendi üslubuyla,
nesneyi motif olarak görmek istediği Ģekilde yansıttığı halidir.
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ġekil 1.24: Yaprak Motifinin Stilize Hali



Ġdealize Hali: Motifin farklı halleri içerisinde en fazla kabul görmüĢ, desen
kompozisyonunda motif olarak kullanabilecek en ideal (uygun ) halidir.

ġekil 1.25: Yaprak Motifinin Ġdeal Hali

1.27. Halılarda Kullanılan Desen Hazırlama ġekilleri
Halıların desenlerini hazırlarken tasarımcı için her hangi bir kısıtlama söz konusu
değildir. Deseni hazırlayan kiĢi bu konuda tamamıyla özgürdür. Fakat yüzyıllardan bu yan
süregelen geleneğin etkisiyle motiflerin desen haline getirilmesinde geleneksel birtakım
Ģekiller oluĢmuĢtur. En çok kullanılan diziliĢler aĢağıda görüldüğü gibidir:

ġekil 1.26: Karelere
Bölünmesi

ġekil 1.30: EĢkenar Dörtgenlere
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ġekil 1.31: değiĢken formlu
dizimi

ġekil 1.29: Çapraz Çizgilerle

ġekil 1.30: EĢkenar Dörtgenlere

ġekil 1.31: değiĢken formlu
dizimi

ġekil 1.33: Motiflerin almaĢık dizim

ġekil 1.32

El dokusu halılarda bu düzenlemelere alternatif olarak gruplandırılmıĢ motif düzeni
ortaya çıkmıĢtır. Bu tarz madalyonlu halı olarak adlandırılır. Madalyonlu halılarda kenarda
bir bordür ve ortada bir tek ya da birbirini takip eden madalyonlar bulunur.
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ġekil 1.34: Madalyonlu halı

1.28. Desen (Komposizyon) ÇeĢitleri
Motifler, deseni (kompozisyonu) iki sistemde oluĢturur.


Serbest Kompozisyon: Kompozisyon yüzeyi herhangi bir raport sistemiyle
bölünemeyerek Ģekillerde uygulanır.

Örneğin: Portre, manzara, yazı vs.


Raport Sistemleri


½ Raport: Genellikle mihraplı dokumlarda kullanıldığı için (mihraplı)
olarak bilinir. Kompozisyonun ½‟sini çizip renklendirmek yeterlidir.

ġekil 1.35.
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¼ Raport: Kompozisyonun ¼‟ü ile dokumanın tamamı yapabiliyorsa
tüm kompozisyonu çizmeye ve boyamaya gerek yoktur. KöĢe göbek bir
desen için desenin ¼ çizilmesi yeterlidir.

ġekil 1.36.



Tam Raport: 1 raportun tekrarlarıyla kompozisyonunun tamamını
oluĢturmasıdır. Raportta çizgiler aynı renkle farklı ise raport renkleri de
kapsayacak sayıda hazırlanır. Yatay ve dikey olarak çoğalabilen raport
sisteminde çizgi ve renk bütünlüğü varsa 1 raport hazırlanması yeterli
olabilir.

ġekil 1.37.



Diyagonal Raport: Diyagonal kompozisyonlarda kompozisyonu
oluĢturan raport tüm kompozisyona çizilir ve renklendirilir.

1.29. Desen Hazırlama Teknikleri
Ġki türlü desen çizimi vardır. Bilgisayarda desen çizimi, elde desen çizimi
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Elde desen çizimi












Aydınger kâğıda desen hazırlanır. Daha sonra bu desen ıĢıklı masa yardımıyla
kareli kâğıda aktarılır. Kareli kâğıda konturları doldurulur ve renklendirilir.
Aydınger kullanmadan, desen sınırları direk kareli kâğıda çizilir. Kontörleri
iĢaretlenerek, renklendirilir. Ayrıca kareli kâğıdın arka yüzüne çizilen desen
ıĢıklı masada kâğıt ters çevrilerek karelenir ve renklendirilebilir.
Herhangi bir halı fotoğrafındaki desen hazırlanacaksa, yine yukarıdaki
metotlarla yada tepegöz, epidiyaskop, büyüteç, lup aletlerden faydalanarak da
kareli kağıda aktarılabilir.
Hazırlanacak desen için öncelikle ebadı, kalitenin ve tipin (rapor, köĢe göbek
v.s) belirlenmesi gerekir.
KöĢe göbek bir desen için desenin ¼‟ü mihraplı için ½‟si rapor için (desenin
durumuna göre) bir tekrarın çıkarılması, çizilmesi yeterlidir.
Genellikle bir halının eni ile boyu arasında 2/3 (altın kesim) oranı vardır. (Yanı
en ile boy arasında 2/34 oranı vardır.)
Bordür geniĢliği ise halı eninin 1/6 ya da 1/5‟i oranındadır. Kare kaliteli
halılarda (30x30, 60x60, 80x80 gibi) dikim (boyuna olan) bordürdeki çözgü tel
sayısı ile yatım (enine olan) bordürdeki sıra yani atkı sayısı eĢittir. Dikdörtgen
kaliteli halılarda (30x50, 26x40, 32x40 gibi) ise en ve boy kalitesi arasındaki
oran, dikim bordürdeki tel sayısı ile orantılanarak bordürün sıra sayısı bulunur.
Bordür tel ya da sırasının yarısı büyük bordüre, kalan yarısı da küçük bordürlere
sedeflere ve etliğe ayrılır.
Desen çizmeye baĢlamadan önce çizilecek halı hakkında bazı bilgilerin
bilinmesi gerekir. Zira desen bu bilgiler ıĢığında hazırlanacaktır. Çizilmesi
planlanan halının. Kalitesi, Ebatları, Çözgü teli sayısı, Sıra sayısı, Bordürlere
ayrılacak çözgü teli ve sıra sayısı, Zeminde kalacak çözgü teli ve sıra sayısı
bilinmelidir.

Bu bilgiler ıĢığında desenin genel bir taslağı hazırlanır. Bu taslak üzerinde desende
kullanılması düĢünülen motifler yerleĢtirilir ve daha sonra bu motifler ölçülendirilir. Bu
Ģekilde ölçülü bir taslak hazırlanmıĢ olur. Taslak kalitesine uygun olarak milimetrik kâğıda
aktarılır. Klasik yüzey bölümlemesi uygulanmıĢ bir halının ¼ oranının desenin çıkarılması
yeterlidir. Mihraplı halılarda desen 1/2oranında hazırlanır.
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ġekil 1.38: Klasik yüzey bölümlemeli halı desen taslağı

ġekil 1.39: Halının ¼ lük desen taslağı

1.30. Desen Hesaplamaları ve Oran Ölçüleri
Kalite Halıda 10 cm enine giren çözgü teli ile 10 cm boyuna giren ilme sıra sayısıdır.
10 cm deki çözgü teli sayısı ile 10 cm deki ilme sıra sayısının çarpımı bize 1 desimetre
karedeki toplam ilmeyi (düğümü) verir. Diğer bir ifadeyle, 1 desimetre (dm) karedeki ilme
sayısı, o halının kalitesini gösterir.
Örnek: Kalite: 26x33, iki rakamdan birincisi olan 26 sayısı, halının 10 cm (1 dm)
enine giren çözgü teli sayısını; ikinci rakam olan 33 ise halının boyuna olan 10 cm (1 dm)
deki ilme sıra sayısını gösterir. Bu iki rakamın çarpımı ise 1 dm. karede iki toplam ilmeyi
verir. 26x33=858 ilme.
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Halının tipi, boyutları ne olursa olsun; kalite hesaplamalarında hep aynı yol takip
edilir. Ebatta verilen ilk rakam daima halının enini, ikinci rakam ise halının boyunu ifade
eder.
Kalitenin ilk rakamı ile ebadını ilk rakamının çarpımı halıdaki toplam tel sayısını
verir. Kalitenin ikinci rakamı ile ebadın ikinci rakamının çarpımı o halının toplam sıra
sayısını verir. Bulunan tel sayısı ile sıra sayısının çarpımı ise; halıdaki toplam ilme (düğüm
sayısını gösterir.)
Halının alanı ise; En ebadı ile Boy ebadının çarpımıyla bulunur.
Verilen ebatlar cm. biriminden ise, sonuç cm2‟dir. Dm ise sonuç dm2‟dir. Ebatlar
metre (m.) olarak verilmiĢse sonuç metrekare (m2) olacaktır. Ama halıcılık da hesaplama
iĢlemleri genellikle desimetre üzerinde yapılır.
ÖRNEK:
30X50 Kalite ve 200x300cm. Ebatlarında klasik dikdörtgen kaliteli bir halı için desen
çizimi istensin. Öncelikle bu bilgilere göre halının tel ve sıra sayısı bulunur.
30x20=600 Halının tel sayısı
50x30=1500 Halının sıra sayısıdır.
Bu kaliteye uygun milimetrik kağıt temin edilir.Desen1/4 oranında çizileceği için
kağıdın eninde 300kare boyunda ise 750 karenin bulunması gerekir.
Desen hazırlarken dikkat edeceğimiz bir diğer önemli husus bordür hesabıdır. Bunun
oranı 1/3 tür. Yani halının eninde bulunan toplam çözgü teli 1/3ü bordüre, 2/3 ü ise zemine
ayrılır. Öyle ise ende bulunan 300karenin 100tanesini bordür, 200tanesini zemin için
kullanılır.
Bordür içinde de bir ölçü vardır. Bordüre ayrılan çözgü telinin yarısı büyük suya,
diğer yarısı ise iç ve dıĢ sedeflere ayrılır. Sağlaması yapılırsa, kıyı kolonu+dıĢ sedef+iç sedef
toplamı büyük suya eĢittir
.
Bordüre ayrılan 100çözgü telinin 50 si büyük su için kullanılırken diğer 50 çözgü
teli,6 çözgü teli kıyı kolonu,22 çözgü teli dıĢ sedef,22 çözgü teli iç sedefte kullanılacaktır.
Halının boyuna olan bordürü ile enine olan bordürünün aynı geniĢlikte olması
gerekir.Buna göre halımızın enine olan bordür geniĢliği, kalitesi30x50 olduğuna göre:
(100x50)/30=166,6=167 sıradır.(Desen durumuna göre küsurlu sayı atılabilir veya bir
üst rakama yuvarlama yapılır.)
Bordüre ayrılan 167 sıranın 83 ü büyük su için, geri kalan 84 sıranın, 10 sırası kıyı
kolonuna, 37 sırası dıĢ sedefe, 37 sırası iç sedefe ayrılır.
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Böylece çıkan hesap sonuçlarına göre desen kağıdı üzerinde gerekli sayım yapılarak
ilgili bölümler tespit edilir ve desen çizimi yapılır.
Örnek 1:
Kalite 26x33
Ebat: 150x250 cm
150cm=15dm
250cm=25dm
Tel sayısı=En Kalitesi x En Ebadı
Tel sayısı=26x15=390
Sıra sayısı=Boy Kalitesi x Boy Ebadı
Sıra Sayısı=33x25=825
Toplam ilme sayısı= Tel sayısı x Sıra sayısı
Toplam ilme sayısı= 390x825=321750
Halının alanı= En ebadı x Boy ebadı
Halının alanı=15x25=375 desimetrekare.
Örnek: 2
Kalite: 60x60
Ebat: 170x270 cm.
170cm=17dm
270cm=27dm
Tel sayısı= En kalitesi x En ebadı
Tel sayısı=60 x 17 =1020
Sıra Sayısı= Boy kalitesi x Boy ebadı
Sıra Sayısı=60 x 27 =1620
Toplam Ġlme Sayısı = Tel Sayısı x Sıra Sayısı
Toplam Ġlme Sayısı=1020 x 16210=1.620=1.652.400
Halının Alanı=En ebadı x Boy ebadı
Halının Alanı=17x27=459 Desimetrekare 459 dm2=4.59m2‟dir.
Kalitedeki 1. rakamın 10 cm giren çözgü telini, 2 rakamında yine 10 cm ye giren ilme
sıra sayısını ifade ettiğini; tel sayısı ile sıra sayısının çarpımın bize 1 desimetre karedeki
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toplam ilme miktarını verdiğini yukarda izah etmiĢtir. Alan ölçüleri yüzer yüzer büyüyüp
küçüldüğüne göre; 1 dm2‟deki ilme sayısını 100 ile çarparsak, o halının metrekaresindeki
ilmeyi buluruz.
Örnek: Kalite 26x33
Ġlme Sayısı=26 x33=858 1 dm2‟deki ilme sayısı
858x100=85.800 1 metrekaredeki ilme sayısı. Veya
Toplam düğüm sayısı
Veya -------------------=1 m2‟deki düğüm sayısı
Halının alını
Netice olarak; dokunacak her hangi bir halının kalitesi ve ebatları değiĢebilir. Fakat
bütün halıların kalite hesaplamalarında yukarıda gösterilen metot aynen uygulanır.

1.31. Boyutlu Ebat, Kalite Kompozisyonlardaki Dokumalar Ġçin
Desen Kâğıdı Hesaplama
Kalitede görülen ilk sayı 10 cm deki çözgü teli sayısını; ikinci sayı 10 cm deki atkı
sırasını belirtir.
Toplam360 Çözgü Teli

Toplam 900Atkı
Sırası

180 çözgü teli

ġekil 1.40.
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Örnek 1:
Kalite: 30x50
Ebat: 120x180 cm
Kompozisyon: 1/2 Raport
10 cm de

30 çözgü teli

120 cm de

x

____________________________
120x30
 360
10

Toplam çözgü teli

10 cm de

50 atkı sırası

180 cm de

x

____________________________
180x50
 900 Toplam atkı
10

sırası

Kompozisyon dikey olarak ½ olduğu için toplam çözgü telinin yarısı olan 180 çözgü
teli ile toplam atkı sırasının tamamı olan 900 atkı sırası içerisine çizilir.
Örnek 2:
Kalite: 40x50
Ebat: 200x300 cm
10 cm de

40 çözgü teli

200 cm de

x

____________________________
200x40
 800 Toplam çözgü
10

teli

10 cm de

50 atkı sırası

300 cm de

x

____________________________
300x50
 1500 Toplam atkı
10

sırası

Kompozisyon ¼ olduğu için toplam çözgü tel sayısı ile toplam atkı sıralarının yarıları
olan 400 çözgü teli ile 750 atkı sarısı içerisine çizilir.

36

Toplam Çözgü Teli 800

750 Atkı Sırası

ġekil 1.41.

Örnek 3:
Kalite: 26x33
Ebat: 250x350 cm
Kompozisyon: Tam Raport
10 cm de

26 çözgü teli

250 cm de

x

____________________________
250x26
 650 Toplam çözgü
10

teli

10 cm de

33 atkı sırası

350 cm de

x

____________________________
350x33
 1155 Toplam atkı
10

sırası
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ġekil 1.42.

Bordür geniĢliği halı eninin 1/6 veya 1/8‟i olarak kabul edilir. (Milas ve bazı yöresel
dokumalar hariç) Ebat büyüdükçe bu oran küçüldüğü için örnekteki ölçüler için bu oran 1/8
olarak düĢünelim.
650:8=81,2=81 Bir bordüre düĢen çözgü tel sayısı
Bordür halı enin 2 tarafında da bulunduğu için bir bordüre düĢen çözgü tel sayısı 2 ile
çarpılarak bordürlere ait toplam çözgü tel sayısı bulunur. (81x2=162)
650–162=488 zemindeki toplam çözgü teli bordürün yüksekliğini bulmak için 81
çözgü teli sayılarak desene kağıdına iĢaretlenir. 10‟lu kağıtlarda cetvel ile ölçülerek yatay
bordürün 1 tanesinin uzunluğu bulunur. (Çözgü ve atkı sayılarının eĢit olduğu kalitelerin
desen kağıtlarında çözgü sayısı atkıya eĢit olduğu için sayılar aynen aktarılabilir.)
Toplam çözgü teli ve toplam atkı sıralarında bordür alanlarının çıkartılması ile
zemindeki çözgü teli ve atkı sıraları bulunur. Zemin raport sayısına uygun olarak bölünür. 1
raport çizilir ve renklendirilir. Çizgilerin aynı renklerin ayrı olduğu kompozisyonlarda her
ayrı renk için bir raport çizilir ve renklendirilir.
Örnek 4:
Kalite: 60x60
Ebat: 80x120 cm
Kompozisyon: Serbest
10 cm de

60 çözgü teli

80 cm de

x

____________________________
80x60
 480 Toplam çözgü
10

teli

10 cm de

60 atkı sırası

120 cm de

x

____________________________
120x60
 720 Toplam atkı
10

sırası

Toplam çözgü teli ve toplam atkı sırasından, bordürlerdeki çözgü teli ve atkı sıraları
çıkartılınca zemindeki çözgü teli ve atkı sırası bulunur. Bu alana kompozisyonun tamamı
çizilerek renklendirilir.

38

720 Toplam Atkı Sırası
ġekil 1.43.

1.32. Fotoğraftaki Kompozisyonların Desen Kâğıdına Geçirilmesi
Fotoğraftaki desenini kalitesi ve ebadı tam olarak biliniyorsa, aĢağıdaki yöntem ile
deseni, desen kâğıdına büyük oranda doğru olarak geçirebiliriz.
Örnek I:
Fotoğrafın eni 15 cm, boyu 25 cm
Fotoğrafın eni içindeki desen kalitesi: 40x4 0
Fotoğrafta dokumanın ebadı: 200x300 cm

ġekil 1.44.

A=0,5cm
B=1,1cm
C=0,8cm

(Bu ölçüler fotoğraftaki kısımların cetvel ölçümü ile bulunmuĢtur.)
Önce desen kâğıdının hesaplanması için toplam çözgü teli ve toplam atkı sıra sayıları
bulunur.
10 cm de

40 çözgü teli

200 cm de

x

___________________________
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200x40
 800 Toplam çözgü
10

teli

10 cm de

40 atkı sırası

300 cm de

x

___________________________
300x40
 1200 Toplam atkı
10

sırası

Desen kâğıdı 800 toplam çözü teli ve toplam 1200 atkı sırasına göre hazırlanır.
15 cm de

800 toplam çözgü teli bulunuyorsa

0,5 cm de(A)

x

___________________________
0,5x800
 26.6  27 Çözgü
15

teli (A) geniĢliğinde bulunur.

15 cm de

800 toplam çözgü teli bulunuyorsa

1,1 cm de (B)

x

___________________________
1.1x800
 58.6  59
15

Çözgü teli (B) geniĢliğinde bulunur.

Çözgü yönündeki (A) ve (B) geniĢlikleri için kullanılan yöntem C. D. E.
geniĢliklerinin saptanması içinde uygulanır. Kalitedeki çözgü teli ve atkı sarısı eĢit olduğu
için (40x40) yatay geniĢlikler sayılarak aynen bulunabilir.
Atkı ve çözgü sayıları eĢit olmayan örneğin: 26x33 kaliteler dikdörtgenler Ģeklindeki
(10)lu kâğıtlara çizildikleri için kareleri sayarak aktaramayız. Daha önce çözgü tellerinde
bulduğumuz geniĢlikleri cetvel ile ölçerek yatay bordüre taĢırız. (10) lu kâğıtlarda sayarak
geniĢlik aktarımı basık bordür çizimine neden olur.
Bölünme yöntemiyle ana hatları belli olan desen çizimi, bölünmelerin çoğaltılmasıyla
daha da kolaylaĢır.
Uygulamaların artması sonunda Desinatör bu yöntemi terk ederek fotoğraftaki deseni
desen kâğıdına direkt olarak aktarabilir.
Fotoğraftaki desenin kalitesi ve ebadı tam olarak bilinmiyorsa fotoğraftaki desenini
desen kâğıdına aktarımı aynen olmaz.
Çizilmesi istenen desen, ebadına göre farklılık olabilir. Bu durumda dokumanın
enindeki (yukardan uygulanana yöntem ile) geniĢlikler yani çözgü tel sayıları bulunabilir.
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Desenin dikey tarafındaki uzunluklar yani atkı sıralarındaki bölümler ve motifler, desen
kağıdına fotoğrafa alabildiğince bağlı kalınarak çizilebilir.
Not: Örnekte verilen desene ¼ raport olduğu için desenin ¼‟ü çizmek ve
renklendirmek yeterlidir.
Örnek:
Fotoğrafın eni 12 cm boyu 20 cm
Fotoğrafın içindeki desen kalitesi 26x33
Fotoğrafın dokuma ebadı: 150x225 cm
10 cm de

26 çözgü teli

150 cm de

x

___________________________
150x26
 390
10

Toplam çözgü teli

10 cm de

33 atkı sırası

225 cm de

x

___________________________
225x33
 742 Toplam atkı
10

sırası

ġekil 1.45.

A=0,8cm
B=0,9cm
12 cm de

390 toplam çözgü teli bulunursa

0,8 cm de

x
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___________________________
0,8x390
 26
15

Çözgü teli (A) geniĢliğinde bulunur.

12 cm de

390 toplam çözgü teli bulunuyorsa

0,9 cm de

x

___________________________
0.9x390
 30
12

Çözgü teli (B) geniĢliğinde bulunur.

Desenin dikey yönündeki diğer geniĢliklerde aynı yöntem ile bulunur. Desenin yatay
yönündeki diğer geniĢlikler bulunması için önce bordür geniĢlikleri bulunur. (Kullanılan
desen kağıdı 10‟lu olduğu için önceden bulunan dikey bordür geniĢliği cm olarak yatay
bordüre aktarılır.)
Bordürdeki kısımların toplam atkı sırasından çıkartılması ile zemindeki uzunluk
bulunur. Bu alanda ki motiflerin yerlerinin bulunmasında da yukarda ki yöntem uygulanır.
Orantılarda toplam çözgü teli sayısı yerine toplam atkı sıra sayısı alınır.
Örnekte verilen desen ½ raport olduğu için desenin ½ sini çizmek ve
renklendirmek yeterlidir.

Not:

Örnek 1: 26x33 kalitede 200x300 cm ebatlarında köĢe göbek (1/4) desenli bir Isparta
halısı için desen kağıdı hazırlayınız.

ġekil 1.46.
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10 cm de

26 çözgü teli

200 cm de

x

___________________________
x

200x26
 520
10

Çözgü

10 cm de

33 sıra (atkı)

300 cm de

x sıra (atkı)

___________________________
x

300x33
 990
10

Sıra

¼ Desen hazırlanacağına göre
520:2=260 çözgüsü ve 990:2=495 sırası olan bir desen kağıdı hazırlanacaktır.
1/6 Bordür oranına göre
520:6=86,6=87 dikimi bordürdeki toplam çözgü sayısı
Kalite dikdörtgen olduğundan, en ve boy kalitesi arasındaki orandan hareketle
26 çözgüye

33 sıra karĢılık geliyorsa

87 çözgü

x

_____________________________________
x

87x33
 110 Yatım bordürdeki
26

toplam sıradır.

Yatım ve dikim bordür içi hesaplamaları ise Ģu Ģekilde yapılır.
Dikim bordür;
87:2=43.5=43 çözgü dikim büyük bordür
87–43=44–5(etlik için)=39 çözgü
39–5(kolon için)=34 tel: 2=17 çözgü küçük bordürlere ayrılır.
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Yatım Bordür;
110:2=55=53 sıra (atkı) yatım büyük bordür (Bordürlere tek rakamlı çözgü, (atkı) sıra
tesadüf etmesi için büyük bordüre 53 sıra ayrılmıĢtır.
110–53=57–6(etlik için)=51
51–5(kolon için)=46 sıra:2=23 sıra küçük bordüre ayrılır.
Not: Kalite dikdörtgen olduğundan dikimin bordürde etliğe ayrılan çözgü sayısı,
yatım bordürde bir sıra artırılır.

Örnek -2

60x60 kalitede 120x180 cm ebatlarında mihraplı (1/2) desenli bir

Hereke halısının:
a) Çözgü teli ve sıra sayılarını bulunuz.
b) Bordür oranlarını bulunuz.
c) Toplam düğüm sayısını bulunuz.
d) Çözgü boyunu bulunuz (Sarma tezgahta dokunacaktır.) Çözgü payı=40 cm‟dir.
a) 10 cm
120 cm

60 çözgü
x

________________________
x

120x60
 720
10

Çözgü

720:2=360 çözgü
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10 cm

60 sıra (atkı)

180

x

_________________________
x

180x60
 1080 Sıra
10

ġekil 1.48.

b) 720:6=120 ya da 360:3=120 çözgü dikim bordür
120:2=60=59 çözgü dikim büyük bordür
120–59=61–6 (etlik için) 55
55–5 (kolon için)=50:2=25 küçük bordür
Kalite kare olduğundan yatım ve dikim bordür oranları aynıdır.
c) 720x1080=777.000 Toplam düğüm sayısı
d) Çözgü boyu= Saçak payı + Halı boyu + Saçak payı+ çözgü payı
“

“

= 10 cm + 180 cm + 10 cm +40 cm

“

“

=240 cm Çözgü Boyu
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1.33. Halı Deseni Çizim AĢamaları
1.33.1. Desen AraĢtırma
Halı deseninin hazırlanmasından önce, hazırlanacak desenle ilgili bir ön araĢtırmanın
yapılması gerekir. Hangi yörenin halısının çizimi yapılacaksa, desen araĢtırması yapabilmek
için yörede, geçmiĢten bu güne kullanılan halı desenleri görülmeli, halı desenlerinde
kullanılan desenlerin biçimleri, motiflerin özellikleri araĢtırılarak, desen hazırlama iĢleminin
birinci basamağı gerçekleĢtirilir.

1.33.2. Motif ÇalıĢması
Hazırlamayı düĢündüğümüz özgün halı tasarımında, kullanacağımız motifleri
araĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirerek, uygun motifleri seçme iĢlemidir.
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Desen 1.25

Desen 1.26.

1.33.3. Desen Tasarımı
Dokumayı düĢündüğümüz halının, öncelikle boyutları belirlenir. Daha sonra halıdaki
düğüm sayılarını hesaplayarak her düğümün bir kareye geleceğini unutmadan, boyutlara
uygun kareli kâğıt hazırlanır.
Hazırlanan halı desenini, kareli kâğıt üzerinde ki yerini belirleyerek, temsil ettikleri
kareleri kurĢun kalemle iĢaretleyerek, taslak çalıĢması gerçekleĢtirilir.
Taslak çalıĢması yapıldıktan sonra, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiĢ desenlerin çizimi
yapılır.

1.33.4. Eskiz ÇalıĢması
Ölçülerini belirlediğimiz halının bordür, göbek ve diğer motiflerinin yerleĢtirme
iĢleminin serbest. olarak çalıĢılmasıdır
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1.33.5. Renk AraĢtırma
Kareli kâğıda hazırlanan desenin bu haliyle halı dokumada kullanılmasına imkân
yoktur. Hazırlanan desenlerin halı dokumasında kullanabilmesi için renklendirilmesi
gerekmektedir. Renklendirme iĢi çok teknik ve önemli olduğu için, renklendirme yapacak
kiĢinin halı sanatında yeterli birikime, iyi renk bilgisine ve estetik bir görüĢe sahip olması
gerekir.
Desen hazırlamaya yeni baĢlamıĢ ya da yukarıda bildirilen yeteneklere sahip olmayan
kiĢilerin desenleri renklendirirken geleneksel karakterli halılardan yararlanması tavsiye
edilir.
Desen tasarımcısı renk kullanımında özgür olsa da halı deseni renklendirmede bir
takım kurallar vardır. Bunlar:






Açık zeminde (beyaz, sarı, devetüyü, pembe, açık yeĢil, koyu mavi gibi) renkler
kullanılıyorsa; kontur renkleri zemin renginin zıt (kontrast)rengi olacaktır.
Dolgu renkleri ise zıt renklerin açık tonları olacaktır.
Koyu zeminde (kırmızı, lacivert. kahverengi, koyu yeĢil, koyu mavi gibi)renkler
kullanılıyorsa, kontur renkleri zemin renginin zıt renkleri olacaktır. Dolgu
renkleri ise kontur renklerinin koyu tonları olacaktır.
Bordür rengi hangi renkte ise, motiflerin içerisinde o renk ağırlıkta olmalıdır.

Renk araĢtırması yapacak kiĢinin, öncelikle iyi bir renk bilgisine sahip olması
gerekmektedir. Kullanılacak boya takımındaki her renk, bir diğer renk ile eĢit miktarda
karıĢtırılıp, kendisine ait kare boyanarak, bir renk tablosu yapılmalıdır. Böylece tasarım
çalıĢmalarında en uygun rengi bulmak için bu tabloya bakılır.

1.33.6. Renk Tespitinin Yapılması
Bordür, göbek ve diğer motiflerinin, nereye geleceğini tespit ettiğimiz halı tasarımında
kullanacağımız renkleri belirleyerek, tasarımın yan tarafında belirtilmesidir.
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1.33.7. Taslak ÇalıĢmasının Kareli Kâğıda Aktarılması
Taslak çalıĢmasını yaptığımız halı tasarımının, en önemli iĢlem basamağı, kareli
kâğıda aktarma iĢidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu her karenin bir
düğümü ifade ettiğini bilerek iĢlemi gerçekleĢtirmektir. Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi
için bir örnek hesaplaması verilmiĢtir. 1dm2‟ deki (10x10 cm) ilmek sayısına göre halıların
ebatları belirlenir. Örnek;200cm halı‟da 1dm2 de en 56 x boy 63 ilmek var. Bu iki rakamın
çarpımı ise 1dm2 deki ilmek sıra sayısını verir.56x63=3528
10 cm

10 cm

1dm2

63ilmek

56 ilmek
Uygun Ģekilde motifler kareli kâğıda geçirilerek, halı deseni kompozisyonu kareli
kâğıda aktarılması iĢlemi tamamlanır.

1.33.8. Deseni Renklendirme
KurĢun kalemle taslak çalıĢması yapılarak, kareli kâğıtta yerleri belirlenmiĢ desen,
uygulayacağımız uygun renklerle boyanır. Renklendirme iĢlemini daha önceden belirttiğimiz
sulu boya, keçe uçlu kalem, guaj boya gibi renklendirme araçlarından, uygun olanı seçilerek
yapılır. Renklendirme üstten alta doğru, karelerin içleri, temsil ettikleri düğümlerin
renklerinden her bir düğüm bir kare olacak Ģekilde doldurularak boyanır.
Renklendirme iĢi, kareleri belirlenen renklere boyadıktan sonra, halının fonuna uygun
renkte tamamı boyanarak desen çalıĢması tamamlanır.
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1.33.9. Desen Kartı Hazırlama:
HazırlanmıĢ ve renklendirilmiĢ desenler, modele göre parçalara bölünerek,
numaralandırılır. BölünmüĢ parçalar, Kontrplak, mukavva, sunta gibi malzemenin üzerine
yapıĢtırılır. Desenlerin daha sonra kullanılacağı göz önüne alınarak, levhalara yapıĢtırılmıĢ
desenlerin, herhangi bir Ģekilde yıpranmasını engellemek maksadıyla, desenin özelliğini
bozmayacak Ģekilde, Ģeffaf vernik( cam vernik) ile püskürtme veya fırça uygulamasıyla
verniklenir.
Bir baĢka koruma yöntemi de yine Ģeffaf bir kaplama malzemesiyle (naylon) yüzeyin
kaplanmasıdır.
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1.34. Halı Desenlerin Kareli Kâğıda ÇalıĢma Örnekleri

Desen 1.27.

51

Desen 1.28.
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Desen 1.29.
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Desen 1.30.
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Desen 1.31.
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Desen 1.32.

56

1.35. Bilgisayarda Halı Deseni Hazırlama
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, halı desenleri bilgisayar ortamında hazırlanarak,
kareli kâğıda aktarılma ve renklendirme iĢlemleri yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında
aktarma iĢlemi, yazılım Ģirketlerinden temin edilen hazır paket programların, bilgisayara
kurulması ile gerçekleĢtirilir. Ancak bu programların pahalı olması sebebiyle evlerde
dokunan halıların, desen çıkarma iĢleminde bu yönteme baĢvurulmamaktadır.

1.35.1. Bilgisayarda Halı Desen Tasarımı Yöntemler









Kareli ortama çizilen geleneksel Türk motiflerin bilgisayara aktarılması.
Kareli ortama çizilen serbest motiflerin Mouse ile bilgisayara aktarılması.
Çizgi ortamdaki motiflerin scanner aracılığıyla bilgisayara aktarılması ve
karelenerek temizlenmesi.
Çizgi ortamdaki planların scanner aracılığıyla bilgisayara aktarılması ve
karelerin temizlenmesi.
Fotoğraf ve grafik olarak kaydedilen doğanın çeĢitli unsurlarının ve dokularının
bilgisayara aktarılarak kareli ortamda kullanılabilecek motif, doku plan vb.
haline getirilmesi.
ÇalıĢma noktalarının en, boy adedinin ürün kalite ve boyuta göre belirlenmesi.
Yukarıdaki yollarda bilgisayara arĢivlenen motif, plan ve dokulardan, üreticinin
ihtiyacına günün modasına, kullanılan malzemeye, dokuma tekniğine, rengine,
istenen kaliteye ve fiyat politikasına uygun tasarım oluĢturulur.

1.35.2. Halı Paket Programlar
Halı desen programları en baĢta nedgraphic olmak üzere Boria, Eres, Mira ve Css gibi
programlarıdır. Eski ve geri kalmıĢ Deluxpaint programı da halen birçok firma tarafından
kullanılmaktadır.

1.35.3. Bilgisayarda Halı Deseni Ġçin ÇalıĢma Ortamı Hazırlama


Paint’in özellikleri

Paint, basit veya karmaĢık çizimler oluĢturmak için kullanabileceğiniz bir çizim
aracıdır. Bu çizimler siyah beyaz veya renkli olabilir ve bit iĢlem dosyası olarak
kaydedilebilir. Çiziminizi yazdırabilir. Masaüstü arka planı olarak kullanabilir veya baĢka bir
belgeye yapıĢtırabilirsiniz. Paint‟i, taranmıĢ fotoğrafları görüntülemek veya düzenlemek için
de kullanabilirsiniz.
Bilgisayarla desen çalıĢmasında yapılması planlanan ilk aĢama çalıĢma ortamının
hazırlanmasıdır.
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Desen çizimi için sayfa açılır ve üzerinde desen çizilirken iĢlemi kolaylaĢtırmak için
kullanılan menü çubuğu ve araç kutusu yer alır.

ġekil 1.52.



Araç Kutusunun Elemanları

Düz çizgi çizmek için
Araç kutusundan





yi tıklatın.

Araç kutusundan alt bölümünden bir çizgi geniĢliğini tıklatın.
Sol fare tuĢunu basılı tutun ve çizgi çizmek için fare iĢaretçisini
sürükleyin.
Sürüklerken ÜSTKARAKTER tuĢunu basılı tutarak, kusursu bir yatay,
dikey veya 45 derecelik çapraz çizgi çizebilirsiniz.
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Serbest Ģekilli çizgi çizmek için (Kalem)



Araç kutusundan
tıklatın.
Sol fare tuĢunu basılı tutun ve çizgi çizmek için fare iĢaretçisini
sürükleyin

ġekil 1.54.



Eğri bir çizgi çizmek için





Araç kutusundan
„yı tıklatın.
Araç kutusunun alt bölümünden bir çizgi geniĢliğini tıklatın.
ĠĢaretçiyi sürükleyerek düz bir çizgi çizin.
Sayfanın eğirinin yayının bulunmasını istediğiniz yerini tıklatın ve eğriyi
ayarlamak üzere iĢaretçiyi sürüklemek için sol fare düğmesinin basılı
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tutun. Fare düğmesini bırakın ve ikinci bir yay için bu atımı yineleyin.
Her çizgi için yalnızca iki eğiri oluĢturabilirsiniz.

ġekil 1.55.



Elips veya daire çizmek için.





Araç kutusundan
„i tıklatın.
Araç kutusunun alt bölümünden bir doldurma biçimini tıklatın.
Sol fare tuĢunu basılı tutun ve fare iĢaretçisini çapraz olarak sürükleyin.
Sürükler ÜSTKARAKTER tuĢunu basılı tutarak kusursuz bir daire
çizebilirsiniz.

ġekil 1.56.
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Dikdörtgen veya kare çizmek için





Araç kutusundan, dik köĢeli bir biçim oluĢturmak için
„i tıklatın veya
yuvarlak köĢeli bir biçim oluĢturmak için
„i tıklatın.
Araç kutusunun alt bölümünde bir doldurma biçimini tıklatın.
Bir dikdörtgen çizmek için, sol fare düğmesine basılı tutun ve iĢaretçiyi
çapraz olarak istediğiniz yönde sürükleyin.
Bir kare çizmek için, iĢaretçiyi sürüklerken ÜSTKARAKTER tuĢunu
basılı tutun.
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Çokgen çizmek için






Araç kutusundan
„i tıklatın.
Araç kutusunun alt bölünmeden bir doldurma biçimini tıklatın.
Bir çokgen çizmek için sol fare tuĢunu basılı tutun ve iĢaretçiyi düz bir
çizgi çizecek Ģekilde sürükleyin.
Her yeni çizgi parçasının sayfa üzerinden görünmesini istediğiniz yeri
tıklatın
Bu adımları yineleyin ve bittiğinde çift tıklatın.
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Küçük bir alanı silmek için






Araç kutusundan
„yi tıklatın
Araç kutusunun alt bölümündeki bir silgi boyutunu tıklatın.
Silmede kullanmak istediğiniz renk var olan arka plan renginden farklıysa
renk kutusunda rengi sağ tıklatın.
Sol fare tuĢunu basılı tutun ve iĢaretçiyi silmek istediğiniz alanın üzerine
sürükleyin.
Silgi rengi, gerçekli arka plan rengidir. Resim kutusundaki baĢka bir
rengi sağ tıklatarak arka plan rengini değiĢtirebilirsiniz.

ġekil 1.59.

62



GeniĢ bir alanı silmek için







Tüm resmi silmek için






Resim herhangi bir parçası seçili ise seçili alanın dıĢında bir yeri tıklatın.
Resim menüsünden Resmi Temizle‟yi tıklatın
Temizlenen bölgeyi doldurmak için var olan arka planı rengi kullanılır

Resmin tümünü seçmek için (Ctrl A) (Delete)








Araç kutusunda, dikdörtgen bir alanı silmek için, ‟i tıklatın veya bir
serbest biçim alanıyla çalıĢmak için ‟ni tıklatın.
Sol fare tuĢunu basılı tutun ve silmek istediğinizi alanı seçmek için
iĢaretçiyi sürükleyin.
Silgi rengi, araç çubuğunun alt tarafındaki kutuda gösterilen arka plan
rengi ile aynıdır. Silmede kullanmak istediğiniz renk var olan arka plan
renginden farklıysa renk kutusunda rengi sağ tıklatın.
Düzen menüsünden seçileni temizle‟yi tıklatın.

Düzen menüsünden Tümünü seç‟e tıklatın, Seçili iken tamamını kopyala
bilir veya silebilirsiniz.
Resmi Kaydetmek için (Ctrl S)
Dosya menüsünden kaydetti tıklatın, çalıĢmanıza yeni bir isim vererek
kaydet‟e tıklatın.
Resmi bir önceki duruma getirmek için (Ctrl Z) (Ctrl Y)
Düzen menüsünden Geri al komutun tıklatın. Yinele komutan tıklatarak
tekrar ilk iĢleme dönülür.

Resmin bir parçasını seçmek için





Araç kutusunda, dikdörtgen bir alanı seçmek için, ‟i tıklatın veya bir
serbest biçim alanıyla çalıĢmak için ‟ni tıklatın.
Dikdörtgen aracı, resminizde hareket ettirmek veya değiĢtirmek
istediğiniz düz kenarlı alanları tanımlamanızı sağlar.
Serbest biçim aracı değiĢtirmek istediğiniz resim bölgelerini tam olarak
tanımlamanızı sağlar. Bir biçimini çizgilerini izleyebilir, resmin bir baĢka
bölgesine sürükleyebilir, döndürebilir veya kaldırabilirsiniz.
Bilgisayarda desen çalıĢmasında yapılması planlanan ilk aĢama çalıĢma
ortamının hazırlanmasıdır. Desen çizimi için Paint programı açılır. Açılan
pencerede üzerinde desen çizilirken iĢlemi kolaylaĢtırmak için kullanılan
menü çubuğu ve araç kutusu yer alır.
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Paintte çizim yapmak için kılavuz çizgilerini görüntülemek gerekir.
Kılavuz çizgilerini görüntülemek için (Ctrl G)
Görünüm menüsünden YakınlaĢtır‟ı seçin ve sonra Özel‟i tıklatın.
Büyük altından %400, %600 veya %800‟ü tıklatın ve sonra Tamam‟ı
tıklatın.

ġekil 1.61
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Görünüm menüsünden, YakınlaĢtır‟ı seçim ve sonra Kılavuzu Göster‟i
tıklatın.
Kılavuz çizgilerini, 3. adımı yineleyerek ve Kılavuzu Göster onay
iĢaretini kaldırarak veya Görünüm‟ü tıklatıp YakınlaĢtır‟ın üzerine
geldikten sonra Normal Boyut‟u tıklatarak kaldırabilirsiniz.

ġekil 1.63
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki elde desen çizim uygulamalarını yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Halı deseni hazırlamak için uygun
çalıĢma ortamı hazırlayınız.
 Dokunacak

halının

10

 Aydınlık ortam sağlayınız.
 Temiz düzgün masa hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.

cm

yatayındaki, 10 cm dikeyindeki
düğüm sayılarına göre kullanılması
gereken

kareli

bilgisayarda

desen

kâğıdını

ayarlayıp,

A4

büyüklüğünde çıktısını alınız

 AlıĢtırma desen çalıĢmaları için
kareli

ve

ParĢömen

kâğıdını

hazırlayınız.

 Halı

deseninde

istediğiniz

yer

almasını

motifleri

baĢka

parĢömen kâğıdı parçalarını kurĢun
kalemle

çizip,

çevrelerinden

kesiniz
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 Hazırlanan motif kâğıtlarını, eskiz
kâğıdı

üzerine

yerleĢtirerek

komposizyon oluĢturunuz

 OluĢturduğunuz
üzerine

kompozisyonun

parĢömen

kâğıdı

yerleĢtirerek deseni geçiriniz.
 Motiflerin kaymamasına dikkat ediniz.
 Motiflerin

kaymamasını

sağlamak

yapıĢtırıcı (bant) kullanabilirsiniz.
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için

 ParĢömen kâğıdı üzerindeki deseni
ters çevirerek, kareli desen kâğıdı
arkasına yerleĢtirip tutturunuz.

 IĢıklı masa kullanınız.

 Desenin kaymaması için yapıĢtırıcı (bant) veya
toplu iğne kullanabilirsiniz.

 Desen

çizgileri

tükenmez

kalem

üzerinden
ile

çizerek

parĢömen kâğıdındaki deseni kareli
kâğıda geçiriniz.

 ParĢömen kâğıdını kareli desen
kâğıdının arkasından çıkartınız.

 IĢıklı

masada

kareleri

ipliğinin renginde boyayınız.

desen  Uygun uyumlu renklerle her kareyi boyayınız,
desenin formuna dikkat ediniz.
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 Uygun boyama tekniğini seçiniz.  Her karenin bir düğüm olduğunu unutmayınız.
(kuru boya, Keçeli kalem, guaj)

 Desen tekrarı varsa bir tekrarı boyayınız
 Kullanılan renkleri desenin sağ alt köĢesine
belirtiniz.

 Karelerde hata kontrolü ve düzeltmesi, desenin
 Çizim ve boyamayı kontrol ediniz,
hataları tespit edip düzeltiniz.

aktarılmasında, karelerde atlama ve kayma
olmamasına dikkat ediniz.
 Her karenin bir düğüm 2 çözgü ipi olduğunu
unutmayınız.

 Hazırladığınız desenin ürününüze
uygun olup olmadığını kontrol
ediniz
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
AĢağıdaki uygulamaları yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çizim programını açınız.

 Bu iĢlem sırasında uygulama yapacağınız
uygun programı seçtiğinize dikkat
ediniz.

 Yeni bir çizim penceresi oluĢturunuz.

 Çizim penceresindeki bölüme desenin
adını yazdığınıza dikkat ediniz.

 Yaptığınız iĢlemin doğruluğu için
arkadaĢlarınızın çalıĢmaları ile
karĢılaĢtırınız.

 Seçtiğiniz komutlara dikkat ediniz.

 AçmıĢ olduğunuz çizim ekranını kayıt
ediniz.

 Doğru yazıcıyı seçtiğinden emin
olduktan son çıktınızım istediğiniz
boyutlarda olup olmadığını dikkat ediniz.

 Çizim ekranınızı yazıcıdan çıktısını
alınız.

 Çizim ekranınızı kapatırken yapmıĢ
olduğunuz değiĢikleri kayıt etmeyi
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyette kazanmıĢ olduğunuz bilgileri ölçmek için boĢluk doldurma soruları
verilmiĢtir.
1.

Desen çizimi için Paint programı açılır. Açılan pencerede desen çizilirken iĢlemi
kolaylaĢtırmak için kullanılan _________ çubuğu ve ________ bulunur.

2.

Desen pencerenizde elips ve daire çizmek için, araç kutusundan ________ tıklatın.

3.

Desen pencerenizde serbest Ģekiller çizmek için araç kutusundan ________ tıklatın.

4.

Tüm resmi silmek için resim menüsünden ________ tıklayın.

5.

Kılavuz çizgilerini görüntülemek için görünüm menüsünden _______ seçin ve sonra
tıklatın.

6.

Yaptığınız çalıĢmaların tümünü seçmek için, düzen menüsünden ______ komutunu
tıklatın.

7.

ÇalıĢmalarınızı kaydetmek için dosya menüsünden ______ tıklatın.

8.

ÇalıĢmalarınız bir önceki duruma getirmek için düzen menüsünden ______ komutunu
tıklatın.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yalnız cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak çizim alanı belirleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır.




Basit ve temel tekniklerle çizilmiĢ desenler bulunuz.
Bulduğunuz çizimleri pano haline getirerek bir sunum hazırlayınız.
KazanmıĢ olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaĢ grubunuz ile paylaĢınız.

2. ÇĠZĠM ALANI BELĠRLEME
2.1. Çizim Alanı
Desen çalıĢmasında çizim yapacağımız alanın belirlenmesi gerekir. Bilgisayarınızda
çizim alanın (desenin boyutun değiĢtirmek için) aĢağıdaki iĢlemlerin yapılması gerekir.






Resim menüsünden özniteliklerini tıklatın.
Birimlerin altında, geniĢlik ve yükseklik için kullanmak istediğiniz ölçü
birimini tıklatın.
GeniĢlik ve Yükseklik ölçülerini yazın.
Resminizin boyutunu, resmin sağ alt köĢesinde, altında ve sağ tarafında bulunan
resmin yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek de değiĢtirebilirsiniz.
Geçerli resminizi yeni boyuttan daha büyükse, daha küçük olan alanı sığması
için sağ ve alt tarafından kesilir.
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ġekil 2.1.

ġekil 2.2.
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Desen 2.1.

Desen 2.2.
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Desen 2.3.

Desen 2.4.
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Desen 2.5.

77

Desen 2.6.
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Desen 2.7.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yeni bir çizim penceresi açınız.

 Bu iĢlem için uygulama yapacağınız
uygun programı seçtiğinize dikkat
ediniz.

 Çizim ekranınızın boyutlarını (çizim
alanınızı) belirleyiniz.

 GeniĢlik ve yükseklik ölçülerini
yazmaya dikkat ediniz.

 ÇizmiĢ olduğunuz deseni sayfa üzerinde
kompozisyon haline getiriniz.

 Kompozisyon oluĢtururken desen
yönünüzü belirlemeye dikkat ediniz.

 Çizilen deseni renklendiriniz.

 Hangi Ģekilde renklendirme
yapacaksanız, o butonu seçmeyi
unutmayınız.

 AçmıĢ olduğunuz çizim ekranının kayıt
ediniz.

 Çizim ekranınızı kapatırken yapmıĢ
olduğunuz değiĢikleri kayıt etmeyi
unutmayınız.

 Çizim ekranınızı kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyette kazanmıĢ olduğunuz bilgileri ölçmek amacıyla doğru yanlıĢ
cümleler verilmiĢtir. Cümle doğru ise parantezin içine “D” ,cümle yanlıĢ ise parantezin
içine “Y” harfi koyunuz.

1.
2.
3.
4.
5.

( ) Desen çalıĢmasında çizim boyutunun ( çizim alanının ) belirlenmesi gerekir.
( ) Desen çalıĢmasında çizim alanını belirlemek için resim menüsünden öznitelikleri
tıklatın.
( ) ÇalıĢmanızın boyutlarını resmin sağ alt köĢesinde, altında ve sağ tarafında bulunan
resmin yeniden boyutlandırma tutamaçlarını sürükleyerek değiĢtirebilirsiniz.
(
) ÇalıĢmalarınızın boyutlarını belirlemek için geniĢlik ve yükseklik ölçülerini
sıfırlayın.
( ) Geçerli resminizi yeni boyuttan daha büyükse, daha küçük olan alanı sığması için
sağ ve alt tarafından kesilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınız belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak, halı deseni çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır.





Farklı çizim programlarını araĢtırınız.
AraĢtırma iĢlemleri için internet ortamını kullanınız.
Çizim programlarının kullandığı firmaları geziniz.
Çizim programlarının kullanımı ve amaçları için bu programları kullanan
kiĢilerden ön bilgi ediniz.

Topladığınız bilgileri rapor haline dönüĢtürüp sınıfta sununuz.

3. HALI DESENĠ ÇĠZME
3.1. Çizim Düzenlenmesi
Yaptığınız çizimlerin daha güzel ve hoĢ görünmesi için istediğiniz Ģekilde
düzenlemeler yapabilirsiniz. Düzenlemeleri döndürme, ters çevirme, yerleĢtirme, desen rengi
değiĢtirme gibi komutlarla gerçekleĢtirebilirsiniz.

3.2. Döndürme ve Ters Çevirme YerleĢtirme







Araç kutusunda, dikdörtgen bir alanı seçmek için ‟i tıklatın veya bir serbest
biçim alanı seçmek için ‟ni tıklatın.
Sol fare düğmesini basılı tutun ve çevirmek veya döndürmek istediğiniz öğenin
etrafında sürükleyerek bir kutu oluĢturun.
Araç kutusunu alt bölümünde aĢağıdakilerden birini seçin:


Donuk arka plan uygulamak için



Saydam arka plan uygulamak için

„i tıklatın.
„i tıklatın.

Resim menüsünden Döndür/Çevir‟i tıklatın.
Döndür veya Çevir‟in altındaki seçeneklerden birini tıklatın.
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Desen 3.3.

Desen 3.4.
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3.3. Desen Rengi DeğiĢtirme
Bir alanı veya nesneyi renkle doldurmak için,







Araç kutusunda
„u tıklatın.
Ġstediğiniz renk, gerçek ön plan renginden veya arka plan renginden farklıysa
renk kutusundan rengi tıklatın veya sağ tıklatın.
Doldurmak istediğiniz alanı veya nesneyi tıklatın veya sağ tıklatın.
Doldurmak istediğiniz Ģeklin sınırlarından kesintiler varsa, dolgu rengi çizim
alanının kalan kısmına da yayılır. Görünüm menüsünden YakınlaĢtır‟ı seçerek
ve sonra geniĢ boyut veya Özel‟i tıklatarak, kesintileri bulabilir ve
kapatabilirsiniz.
Tıklatarak ön plan rengi ile doldurabilirsiniz veya sağ tıklatarak arka plan rengi
ile doldurabilirsiniz.

Desen 3.4.

3.4. Fırçayla boyama




Ara kutusundan
„yı tıklatın.
Araç kutusunun alt bölümünde, bir fırça Ģekli tıklatın.
Boyamak için sol fare düğmesini basılı tutun ve iĢaretçiyi sürükleyin.

Sol fare tuĢunu basılı tutup iĢaretçiyi sürüklediğinizde ön plan rengi kullanılır. Sağ
fare tuĢunu basılı tutup iĢaretçiyi taĢıyarak arka plan rengini kullanabilirsiniz.
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Desen 3.5.

3.5. Havalı fırça etkisi oluĢturma




Araç kutusundan
„yı tıklatın.
Araç kutusunun alt bölümünde bir püskürtme boyutu tıklatın.
Püskürtmek için sol fare düğmesini basılı tutun ve iĢaretçiyi sürükleyin.

Desen 3.6.
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3.6. Özel renkler oluĢturma






DeğiĢtirmek istediğiniz rengi renk kutusundan tıklatın.
Renkler menüsünden renkleri Düzenle‟yi tıklatın.
Özel Renk Tanımla‟yı tıklatın.
Ton ve doymayı (doy) değiĢtirmek için renk parçasını tıklatın ve sonra
parlaklığı (par) değiĢtirmek için renk geçiĢindeki kaydırıcıyı hareket ettirin.
Özel Renklerle Ekle‟yi ve sonra tamam‟ı tıklatın.

Desen 3.7.

3.7. Bir alanda veya nesneden diğerine renk kopyalama



Araç kutusundan
„i tıklatın.
Kopyalamak istediğiniz rengi bulunduğu alanı tıklatın.




Araç kutusundan
„u tıklatın.
Yeni renkle boyamak istediğiniz alanı veya nesneyi tıklatın.
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Desen 3.8.

Desen 3.9.
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Desen 3.10.

Desen 3.11.
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Desen 3.12.

Desen 3.13.

Desen 3.14.

Desen 3.15.

Desen 3.16.
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Desen 3.17.

Desen 3.18.

Desen 3.19.

Desen 3.20.

Desen 3.21.
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Desen 3.22.

Desen 3.23.
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Desen 3.24

Desen 3.25.
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Desen 3.26.

Desen 3.27.
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Desen 3.28.

Desen 3.29.

95

Desen 3.30.

96

Desen 3.31.

97

Desen 3.32
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda uygulamayı yapınız
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Bu iĢlem sırasında uygulama
yapacağınız uygun programı
seçtiğinize dikkat ediniz.

 Çizim programını açınız.

 Çizim penceresindeki bölüme
desenin adını yazdığınıza dikkat
ediniz.

 Yeni bir çizim penceresi açınız.

 ÇizilmiĢ bir desenin istediğiniz
kopyalayarak baĢka alana yapıĢtırınız.

 Kalemi
seçtiğimizde
imlecinizde
mutlaka
renk
olmasına dikkat ediniz
parçasını

 Kompozisyon
oluĢtururken
desen yönünün belirlemeye
dikkat ediniz.

 Çizilen deseni renklendiriniz.

 Hangi Ģekilde renklendirme
yapacaksanız o butonu seçmeyi
unutmayınız.

 AçmıĢ olduğunuz çizim ekranının kayıt ediniz.

 Çizim ekranınızı kapatırken
yapmıĢ olduğunuz değiĢiklikleri
kayıt etmeyi unutmayınız.

 Çizim ekranınızı yazıcıdan çıktısını alınız.
 Çizim ekranını kapatınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemek için boĢluk
doldurma ve Doğru – YanlıĢ olarak verilen soruları cevaplayınız.

1.

(

) Sol fare düğmesini basılı tutun ve çevirmek veya döndürmek istediğiniz öğenin

etrafında sürükleyerek bir kutu oluĢturun.
2.

( ) ÇizilmiĢ olan nesneleri döndürmek için önce seçmek gerekir.

3.

( ) Deseni döndürmek için döndür ve çevirin altındaki seçeneklerden birini tıklatın.

4.

Havalı fırça etkisi oluĢturmak için araç kutusunun alt bölümünde bir _________
boyutu tıklatın.

5.

Doldurmak istediğiniz alanı veya nesneyi ________________ .

6.

Özel renkler oluĢturmak için renkler menüsünden renkleri _______‟yi tıklatın.

7.

Yeni renkle boyamak istediğiniz __________ tıklatın.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınız cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınız belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevaplarınız için konularda ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Değerlendirme Ölçeğine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
1.

Düz çizgi çizmek için aĢağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Araç kutusundan \‟yi tıklatın.
B) Araç kutusundan alt bölümünden bir çizgi geniĢliğini tıklatın.
C) Sol fare tuĢunu basılı tutun ve çizgi çizmek için fare iĢaretçisini sürükleyin.
D) Araç kutusundan kalem‟i tıklatın.

2.

Elips ve daire çizmek için aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) A) Araç kutusundan elips iĢareti tıklatın.
B) B) Araç kutusunun alt bölümünden bir doldurma biçimini tıklatın.
C) C) Sol fare tuĢunu basılı tutun ve fare iĢaretçisini çapraz olarak sürükleyin.
D) D) Araç kutusundan A‟ tıklatın.

3.

Resmin tümünü seçmek için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılır?
A) A) Düzen menüsünden tümünü seç‟i tıkla.
B) B) Dosya menüsünden kaydetti tıkla.
C) C) Düzen menüsünden Geri al komutunu tıkla.
D) D) Görünüm menüsünden YakınlaĢtır‟ı seç.

4.

Resmin boyutunu değiĢtirmek için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılmaz?
A) A) Resim menüsünden öznitelikleri tıklatın.
B) B) Birimler altından ölçü birimini tıklatın.
C) C) GeniĢlik ve yükseklik ölçülerini yazın.
D) D) Görünüm menüsünden YakınlaĢtır‟ı seçin.

5.

Resmi ya da nesneyi döndürmek için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılır?
A) A)
Araç kutusundan, dikdörtgen bir alanı seçmek için ‟i tıklatın veya bir
serbest biçim alanı seçmek için tıklatın.
B) B) Araç kutusundan fırça Ģeklini tıklatın.
C) C) Renkler menüsünden renkleri Düzenle‟yi tıklatın.
D) D) Araç kutusunun alt bölümünden bir püskürtme boyutu tıklatın.

6.

Özel renkler oluĢturmak için aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi yapılmaz?
A) A) DeğiĢtirmek istediğiniz rengi renk kutusundan tıklatın.
B) B) Renkler menüsünden renkleri Düzenle‟yi tıklatın.
C) C) Özel Renk Tanımla‟yı tıklatın.
D) D) Düzen menüsünden tümünü seç‟i tıklayın.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
Menü çubuğu, araç
kutusu
Elips iĢaretini
Kalem iĢaretini
Resim temizle
YakınlaĢtır – Özel’
Tümünü
Kaydet
Geri al

1
2
3
4
5
6
7
8

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7

Cevapları
D
D
D
Püskürtme
Tıklatın
Düzenle
Alanı ve nesneyi

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
D
A
D
A
D
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