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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB184

ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi

DAL/MESLEK Sır Üstü Dekorlama

MODÜLÜN ADI Değerli Madenlerle El Dekoru-1

MODÜLÜN
TANIMI

Seramik sır üstü dekorlama yöntemlerinden biri olan değerli
madenlerle el dekorunun sırlı sofra eşyaları üzerine
uygulanması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Modülün herhangi bir ön koşulu yoktur.

YETERLİK Sofra eşyalarında değerli madenlerle(yaldızlarla) el dekoru
yapmak

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç
Bu modül ile uygun atölye ortamı sağlandığında, sırlı sofra

eşyası ürünler üzerine tekniğine uygun olarak değerli

madenlerle (yaldızlarla) el dekoru yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ölçülerine uygun çıkartmayı sofra eşyasının istenilen
yerine, istenilen nitelikte yapıştırabileceksiniz.

2. Çıkartma yapıştırılan sofra eşyalarını uygun derece ve
ortamda pişirebileceksiniz.

3. Kontur için gerekli malzemeyi eksiksiz olarak
hazırlayabileceksiniz

4. Çıkartmaların konturlarını (tahrir) tekniğine uygun
olarak yaldızlama yapabilecek ve konturlanmış sofra
eşyalarını gerekli sıcaklık ve ortamda pişirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLAR

Sırlı sofra eşyaları, hazır çıkartmalar, makas, su, su kabı,
çıkartma raglesi, kurutma bezi, çıkartma dekoru uygulanmış
ürünler, fırın, yardımcı fırın malzemeleri, altın-gümüş-platin
yaldız, tiner, terebentin, temizlik bezi, fırça

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bilindiği gibi gümüş, altın ve platin dünyada en değerli madenler arasında ilk sıraları
alır. Bu nedenle çağlar boyu çeşitli amaçlarla kullanılan bu tür değerli madenler bir
zenginlik, prestij simgesi olmuş ve insanlar her zaman bunlara ilgi duymuştur. Çok eski
çağlardan beri insanlar, takılarında, kaplarında ve çeşitli kullanım araçlarında bu değerli
madenleri kullanmışlardır ve zenginliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır.

18. ve 19 yüzyılda Avrupa’da porselen üretiminin başlamasından sonra sıvı altın
yapılmış ve porselen dekorlarında kullanılmaya başlanmıştır. Eski çağlardan beri insanların
hayatında zenginlik simgesi olan bu madenler sıvı hâle getirilmesi ile dekor malzemesi
olarak sektördeki yerini almıştır. Zaman içinde gelişen teknoloji ve insanların zevkleri
doğrultusunda yaldız dekoru, çeşitli ürünlerde bazen tüm yüzeyin, bazen de yüzey üzerinde
belli alanların yaldızlanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, ölçülerine uygun çıkartmayı, sofra
eşyasının istenilen yerine ve istenilen nitelikte yapıştırabileceksiniz

 Çevrenizdeki serigrafi atölyelerinden, reklam ajanslarından, kütüphanelerden
çıkartma dekorunda kullanılan çıkartmaların nasıl hazırlandığı ile ilgili
araştırma yapınız.

 Araştırmalarınızı bir rapor hâlinde sununuz.

1.ÇIKARTMA DEKORU

Yuvarlak, üç boyutlu ve ayrıntılı yüzeylerin basımında direkt (dolaysız) baskı yerine
kullanılan baskıya indirekt (çıkartma, dolaylı) baskı tekniği denir ( Resim 1.1). Bu teknikle
çok renkli baskılar yapılabilir. Uygulanacak desen analiz edilerek, kaç renkli baskı
yapılacağı saptanır. Her renk için ayrı ayrı film hazırlanır. Desenin cinsine göre elek
dokuması saptanır ve pozlandırma işlemine geçilir. Pozlandırma işlemi bittikten sonra her bir
renk için ayrı ayrı özel çıkartma kâğıdına baskı yapılır. Çıkartma kâğıdına seramik ve
porselen boyaları ile yapılan baskı sona erdiğinde basılan bölge çıkartma lakı ile kaplanır.
Lak tabakasının kalınlığı seramik boyasının kalınlığına bağlıdır. Amaç boyayı bir anda
tutarak mamul üzerine transferini sağlamaktır.

Resim 1.1: Çıkartma dekoru uygulanmış tabak

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Çıkartma dekoru oldukça yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Daha basit, kolay
ve az yetenek isteyen temiz bir işlemdir.

1.1.Çıkartma Yapıştırmada Dikkat Edilecek Noktalar

Çıkartma dekoru uygulanırken en önemli aşama çıkartmaların ürün üzerine
yapıştırılmasıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. İlk olarak
uygulamanın yapılacağı ürününün yüzeyinin pürüzsüz ve düzgün olması gerekir. Aksi
takdirde baskı net ve temiz olmaz. Çıkartmaların kâğıttan ayrılabilmesi için suya atılması ve
bir süre bekletilmesi ve bu süreninde iyi ayarlanması gerekir. Yeteri kadar suda beklemeyen
çıkartmalar ürün yüzeyine yapıştırılırken çekiştirmelerden dolayı esneyerek desen yapısı
bozulabilir. Suda gereğinden fazla kalan çıkartmalar kâğıttan tamamen ayrılarak suyun içine
düşer. Bu da çıkartmaların buruşmasına, yırtılmasına ve ürün yüzeyine yapıştırırken
zorlanmalara sebep olur. Çıkartmaların ürün yüzeyine aktarılması aşaması da ayrıca özen
gösterilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Suyun içinde yeterli miktarda bekletilen
çıkartmalar kâğıdı ile birlikte ürün yüzeyinde yapıştırılacağı alana alınırken fazla
çekiştirilmemeli, yapıştırılırken de içinde hava kalmamasına dikkat edilmelidir. İçinde hava
kalması pişme esnasında bu bölgedeki boyanın yanmasına neden olur ve desende bozulmalar
ortaya çıkar.

1.2.Çıkartmaların Ürün Üzerine Yapıştırılması

Çıkartma dekorunda desen suda kaydırma yöntemi ile ürüne aktarılır. Aktarma
işleminde boyanın altta, lakın üstte olmasına dikkat edilir.

Deseni ürüne aktarma işleminde ise basılı ve üzeri lakla kaplı olan desen, düzgün bir
şekilde kesilir ve içi su dolu olan bir kabın içine atılır ( Resim 1.2, Resim 1.3). Belli bir süre
bekledikten sonra laklı desen ile kâğıt birbirinden ayrılacak duruma gelir, daha sonra
temizlenmiş sırlı ürün üzerine desen kâğıttan kaydırılarak geçirilir( Resim 1.4).

Resim 1.2: Çıkartmaların kesilmesi
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Resim 1.3: Çıkartmaların suya atılması

Resim 1.4: Desenin kâğıttan kaydırılarak ürün üzerine geçirilmesi

Desen ürün üzerine yerleştirildikten sonra fil kulağı şeklinde olan çıkartma raglesi,
havası ve suyu alınır (Resim 1.5). Daha sonra kuru, yumuşak bir bez yardımıyla kurulama
işlemi yapılır ( Resim 1.6). Boya ile ürünün birbirine tam olarak teması sağlanır.
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Resim 1.5: Çıkartma raglesi ile hava ve suyun alınması

Resim 1.6: Kalan suyun kuru bezle alınması

Eğer desen ile ürün yüzeyi arasında hava veya toz kalırsa pişirim sırasında boya
dökülür ya da yanar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek seçtiğiniz sofra eşyası üzerine
belirlediğiniz çıkartmayı tekniğine uygun olarak düzgün bir şekilde yapıştırınız.

 Çalışma ortamını hazır hâle getiriniz.
 Tozsuz ve temiz bir ortamda

çalışmaya özen gösteriniz.

 Sofra eşyalarının kalite ayrımını
yapınız.

 Uygulama yapılacak sofra
eşyalarının çatlak, kırık veya
sır hataları olmamasına dikkat
ediniz.

 Çıkartmaların kalite kontrolünü yapınız.

 Kullanacağınız çıkartmaları
iyice inceleyip herhangi bir
tarafında eksiklik, yırtık ve
hata olmamasına özen
gösteriniz.

 Çıkartmaları düzgün bir şekilde kesiniz.

 Kullanacağınız çıkartmaların
kenarlarındaki fazlalıkları
düzgün bir şekilde kesmeniz
yapıştırma işleminde size
kolaylık sağlayacaktır. Bunu
unutmayınız.

 Kesilmiş çıkartmaları su dolu kabın
içine atınız.
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 Desenlerin hafifçe kâğıttan ayrılmasını
bekleyiniz.

 Sofra eşyasını
nemlendirmek, çıkartmanın
eşya üzerinde rahatlıkla
kayıp yerleşmesi
bakımından önemlidir. Bunu
unutmayınız.

 Sofra eşyasını hafifçe elinizle
nemlendiriniz.

 Yapıştırma işleminde gerekli
zamanı iyi kullanınız ve
çıkartma kurumadan yerine
yerleştiriniz.

 Çıkartmaları ürün üzerinde belirlenen
yere yapıştırınız.

 Yapıştırma esnasında titiz
davranınız.

 Gerekli ayrıntılara dikkat
ediniz.
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 Kauçuk çıkartma raglesi (fil kulağı) ile
hava ve suyunu alınız.

1) Kuru bir bezle kalan nem ve suyu alıp
ürün yüzeyini iyice kurutunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız.

1) ( ) Yuvarlak, üç boyutlu ve ayrıntılı yüzeylerin basımında direkt (dolaysız) baskı

yerine kullanılan baskıya indirekt (çıkartma, dolaylı) baskı tekniği denir.

2) ( ) İndirekt (çıkartma) tekniğinde sadece tek renkli baskı yapılabilir.

3) ( ) İndirekt (çıkartma) tekniğinde kullanılan lak tabakasının kalınlığı seramik

boyasının kalınlığına bağlıdır.

4) ( ) Çıkartma dekoru oldukça yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Daha basit,

kolay ve az yetenek isteyen temiz bir işlemdir.

5) ( ) Çıkartma dekoru uygulaması yapılacak ürün yüzeyinin pürüzsüz ve

6) düzgün olması gerekir.( ) Çıkartmaların sudan çıkarılması için tamamen

kâğıtlarından ayrılması beklenir.

7) ( ) Çıkartma dekorunda desen, suda kaydırma yöntemi ile ürüne aktarılır.

Aktarma işleminde boyanın altta, lakın üstte olmasına dikkat edilir.

8) ( ) Çıkartmalar ürün yüzeyine yapıştırıldıktan sonra üstlerinden bir bez

yardımıyla hafifçe suyunun alınması yeterlidir.

9) ( ) Desen ile ürün yüzeyi arasında hava veya toz kalırsa pişirim sırasında boya

dökülür ya da yanar.

10) ( ) Desen ürün üzerine yerleştirildikten sonra fil kulağı şeklinde olan çıkartma

raglesi ile havası ve suyu alınır.

11)

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda 20 cm çapında düz tabak
için uygun bir çıkartma seçip çıkartmayı tabak üzerine düzgün bir şekilde yapıştırınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?

Çalışma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?

Sofra eşyalarının kalite ayrımını yaptınız mı?

Çıkartmaların kalite kontrolünü yaptınız mı?

Kullanılacak çıkartmaları iyice inceleyip yırtık, eksik ve hatalı
olmaması için gereken özeni gösterdiniz mi?

Çıkartmaları kenarlarından düzgün bir şekilde kestiniz mi?

Kesilmiş çıkartmaları su dolu bir kap içine attınız mı?

Desenlerin hafifçe kâğıttan ayrılmasını beklediniz mi?

Bekleme süresini doğru bir şekilde ayarladınız mı?

Tabağınızı hafifçe nemlendirdiniz mi?

Çıkartmayı tabak üzerinde belirlenen yere yapıştırdınız mı?

Kauçuk çıkartma raglesi ile havasını ve suyunu aldınız mı?

Kuru bir bezle kalan nem ve suyu alıp ürünün yüzeyini iyice
kuruttunuz mu?
Yapıştırdığınız çıkartmayı kontrol edip altta hava ve su
kalmadığını belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 2

Bu faaliyette uygun atölye şartları sağlandığında çıkartma yapıştırılan sofra eşyalarını
uygun derece ve ortamda pişirebileceksiniz.

 Seramik kitaplarından, çevrenizdeki seramik atölye ve fabrikalarından
çıkartma dekorunun dekor pişirimi ile ilgili araştırma yapınız.

2.ÇIKARTMA DEKORUNUN DEKOR
PİŞİRİMİNİN YAPILMASI

Çıkartma dekorunda pişirim aşaması dikkatle izlenmelidir. Bazen boyalarda tam bir
camsılaşma sağlanamaz, üstlerinde sayısız küçük oyuklar (krater) ve patlak kabarcıklar
görülür. Böylesi bir dekor hatası çeşitli nedenlerden ortaya çıkabilir. Medyumun, aranılan
nitelikte olmaması veya pişirimin çok hızlı yürütülmüş olması nedenler arasındadır.

Alçak derecelerde buharlaşarak uçması gereken medyum bileşimindeki reçineler
uygun fırınlanmadığında boyaya, dolayısıyla dekora zarar verir. Bu gibi sakıncanın
oluşumuna yol açmamak için fırın ısısının başlangıçta 350-450 0C’ ye kadar kontrollü olarak
uygun aralıklarla ağır ağır yükseltilmesi gerekir. Böylece organik artıkların yanarak
kaybolması sağlanır. Boyaların gereği gibi gelişmesini sağlamak için indirgen fırın
atmosferinden sakınılmalı, tersine bol oksijenli bir fırın atmosferi tercih edilmelidir. Dekor
pişiriminde oksijen yetersizliği bazı renklerin tümüyle tahrip olup dağılıp bozulmasına neden
olur. Özellikle kırmızı, portakal rengi, sarı gibi renkler yeterli oksijenin sağlanmadığı
havasız pişirimlerde kararır ve istenilen tonları oluşmaz.

Çıkartma dekorlarında görülen hatalar şunlardır:

 Boşluk

Pişirimden sonra dekorun bazı kesimlerinde boşluklar, eksiklikler görülür. Bu hata
genellikle çıkartmaların ürün üstüne kötü yapıştırılmaları, özellikle sıkıştırma işleminin
gereği gibi yapılmaması sonucu ortaya çıkar. Boyanın altında kalan su ve hava kabarcıkları,
çıkartmanın sırlı yüzey üzerine iyice yapışmasını önlediğinden pişme sırasında o kısımlar
yanarak yerleri boş kalır. Eğer kirli, yağlı ve parmak izleri bulunan ürünler üzerine çıkarma
yapıştırılmışsa dekorun bu kısımlarında pişirimden sonra kesinlikle bazı boşluklar ortaya
çıkar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Büzülme

Bunlar küçük ve düzensiz toplanmalardır. Dekorun pişiriminde boyalar kuruyup
kavrularak büzülür. Dekorun bütünlüğü içinde son derece çirkin görünümlü, ortaları boş
yuvarlaklar belirir. Çıkartmalardaki büzülmeler genellikle baskı boyasının yanlış
hazırlanmasından ve gereğinden kalın kullanılmasından meydana gelebilir. Ayrıca iyice
kurumaları beklenmeden, nemli ve hızlı ısıtılmış fırınlarda pişirilen çıkartmalarda
büzülmeler görülür.

Alınacak tüm tedbirlere karşın, yine de aynı hataların ortaya çıkma olasılığını önlemek
için dekor uygulanan parçaların dekor pişirimleri yapılmadan önce, daha alçak derecelerde
bir yağsızlaştırma pişirimi yapılır. Ancak ondan sonra altın kaplama ve yaldız işleri
tamamlanarak boyaların gereği gibi camlaşmaları sağlanmış olur. Altın ve erguvan
kırmızılarının istenildiği şekilde gelişmeleri için dekor pişirimi 800 derece civarında
tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek çıkartma yapıştırdığınız sofra eşyasının
uygun derece ve ortamda pişirimini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Fırının içini temizleyiniz.

 Dekorlanmış ürünleri gruplandırınız.

 İş önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

 Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın
malzemelerini seçiniz.

 Ürünleri fırına yükleyiniz.

 Temiz çalışmaya özen gösteriniz.

 Fırının derece ayarını yapınız.

 Fırını daha önceden tespit ettiğiniz
700–890

0C arasında ayarlayınız.
 Fırının zaman ayarını yapmayı

unutmayınız.

 Ürünlerin dekor pişirimini yapınız.

 Fırını tekniğine uygun olarak
boşaltınız.

 Dekorlu ürünlerin kalite
kontrolünü yapınız.

 Defolu ve düzgün ürünleri ayrı ayrı
gruplandırınız.

 Gerekli teknik bilgiye sahip olmanın
önemini hatırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1) ( ) Medyumun aranılan nitelikte olmaması veya pişirimin çok hızlı yürütülmüş
olması pişirim sırasında boyalarda camsılaşmanın sağlanmamasına, küçük
oyuklar ve patlak kabarcıklar oluşmasına neden olabilir.

2) ( ) Çıkartma dekorunda fırının ısısının 350-450 0C’ ye kadar kontrollü bir
şekilde ağır ağır yükseltilmesi gerekir.

3) ( ) Boyaların gereği gibi gelişmesini sağlamak için indirgen fırın atmosferi
kullanılmalıdır.

4) ( ) Pişirimden sonra dekorun bazı kesimlerinde boşluklar, eksiklikler görülür.
Bu hata genellikle çıkartmaların ürün üstüne kötü yapıştırılmaları, özellikle
sıkıştırma işleminin gereği gibi yapılmaması sonucu ortaya çıkar.

5) ( ) Çıkartmalardaki büzülmeler, genellikle baskı boyasının yanlış
hazırlanmasından ve gereğinden kalın kullanılmasından meydana gelebilir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığız beceriler doğrultusunda öğrenme faaliyeti 1’in
uygulamalı testinde çıkartma yapıştırılmış sofra eşyalarının dekor pişirimini yapınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?

Fırının içini temizlediniz mi?

Dekorlanmış ürünleri gruplandırdınız mı?

Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın malzemelerini seçtiniz mi?

Ürünleri fırına yüklediniz mi?

Fırının derece ayarını yaptınız mı?

Ürünlerin dekor pişirimini yaptınız mı?

Dekor pişiriminden çıkan ürünleri inceleyip istenilen nitelikte
olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 3
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda kontur için gerekli malzemeyi

eksiksiz olarak hazırlayabileceksiniz.

 Altın yaldız uygulamasında kullanılacak yaldız ve fırça türlerini araştırınız.
Araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.
Uygulamada kullanacağınız fırçayı hazırlayınız.

3. DEĞERLİ MADENLER (YALDIZ)
DEKORUNDA KULLANILAN ARAÇ GEREÇ

VE MALZEMELER

 Sırlı sofra eşyası: Üzerine çıkartma yapıştırılıp değerli madenler dekoru
uygulamak için kullanılır.

 Hazır çıkartmalar: Sofra eşyası üzerine yapıştırılarak kenarına değerli madenler
dekoru uygulaması yapılması için kullanılır.

 Makas: Çıkartmaları gerekli yerlerinden kesmek için kullanılır.

 Su ve su kabı: Çıkartmaların içinde bekletilip ayrılmasını sağlamak için
kullanılır.

 Çıkartma raglesi (fil kulağı): Çıkartma ürün üzerine yapıştırılırken su ve
havasının alınması için kullanılır.

 Kurutma bezi: Ürün üzerinde çıkartma raglesi uygulamasından sonra kalan
suyun alınması için kullanılır.

 Atın-gümüş-platin yaldız: Çıkartma dekoru uygulanmış sofra eşyalarının kenar
konturlarını çekmek için kullanılır.

 Fırça: Yaldızların çıkartma dekoru uygulanmış ürünlerin kenar konturlarına
çekilmesi işlemi için kullanılır.

 Tiner: Yaldız uygulamasında hatalı yerlerin temizlenmesinde yaldızın
inceltilmesinde ve fırçaların temizlenmesinde kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Terebentin: Yaldız kalınlaştığında inceltici olarak kullanılır.

 Temizleme bezi: Üzerine tiner dökülerek yaldız hatalarının silinmesi için
kullanılır.

 Fırın: Çıkartma ve değerli madenler dekoru uygulanmış ürünlerin dekor
pişirimlerinin yapılması için kullanılır.

 Fırın yardımcı malzemeleri: Dekor pişirimi yapılmış ürünlerin fırınlanması
aşamasında fırına yerleştirilmelerini sağlamak için kullanılır.

3.1. Kullanılan Yaldız Çeşitleri

Çıkartma dekoru uygulanmış ürünlerin konturlarının (tahrir) çekilmesi için değişik
yaldızlar kullanılabilir(Resim 3.1). Bunlar:

 Altın yaldız: Uygulamalarda en çok kullanılan yaldız çeşididir. Limon, kızıl,
kahve gibi değişik tonlarda olabilir. Ayrıca parlak ve mat olmak üzere iki grupta
toplanabilir. Parlak altın yaldız içinde % 9-12, mat altın yaldızda ise % 16-14
saf altın bulunur. Mat altınlar bazen özel parçalarda içinde % 40 saf altın
bulunabilir. Ayrıca mat altın yaldız içinde altın oranı daha yüksek olduğu için
fiyat olarak daha pahalıdır. Bu nedenle daha çok özel işlerin yapılması için
kullanılırlar. Yaldızlar özel yaldız incelticisi ile inceltilirler ve genelde 780–840
0C aralığında pişirilirler. 0- 400 0C aralığında tüm organik yağ ve reçineler
yandığı için bu aralıkta havalandırma yapılması önerilir.

 Gümüş yaldız: İçeriğinde büyük ölçüde altın vardır. Altın içine gümüş bileşiği
katılarak oluşturulur ve altın yaldız gibi özel incelticilerle inceltilerek kullanılır.
780–840 0C aralığında pişirilir. 0- 400 0C aralığında tüm organik yağ ve
reçineler yandığı için bu aralıkta havalandırma yapılması önerilir.

 Platin yaldız: Gümüş yaldız gibi platin yaldız içinde de altın vardır. Bu
yaldızda altın içine platin bileşenler katılarak oluşturulur. Yaldız incelticileri ile
inceltilir ve altın yaldız gibi 780-840 0C aralığında pişirilir. 0- 400 0C aralığında
tüm organik yağ ve reçineler yandığı için bu aralıkta havalandırma yapılması
önerilir.

Resim 3.1: Yaldız çeşitleri
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3.2.Altın Yaldız Yapılma Yöntemleri

Değerli madenlerle el dekorunda genelde altın yaldızlar kullanılmaktadır. Diğer
kullanılan gümüş ve platin yaldızlar içinde de bol miktarda altın karışımı bulunmaktadır. Bu
nedenle burada öncelikli olarak altın yaldızın hazırlanışı hakkında açıklamalarda bulunmak
gerekmektedir.

Altın yaldızların hazırlanması için genelde Dutertre kardeşlerin bulmuş olduğu
yöntem kullanılır. Bu yöntemin imside dutertre olarak belirlenmiştir.

 Dutertre Yöntemi:

Saf altın 32 g
Nitrik asit 128 g
Hidroklorik asit 128 g

Bir kap içinde hafifçe ısıtılarak çözülür. Bu çözeltiye

Metalik kalay 0.12 g
Antimon klarür 0.12 g

Çözünme tamamlandığında 500 cc damıtılmış su ilave edilerek seyreltilir. Ayrı bir
kapta,

Kükürt 16 g
Venedik terebentini 16 g
Terebentin yağı 80 g

karıştırılır. Berrak bir hâl alıncaya kadar ısıtılır. Tamamı çözüldükten sonra 50 g lavanta
ilave edilir. Hazır hâle gelmiş olan her iki çözelti birbiriyle karıştırılarak ısıtılır. Daha sonra
altın, yağın içinde tamamen kaybolana kadar çırpılır. Asitlerle yüklü su altından uçurularak
uzaklaştırılır. Sıcak su ile yıkanarak kurutulur.

Nem tamamen uzaklaştığında 65 g lavanta yağı ve 100 g normal terebentin eklenir. İyi
bir karışım hâline gelene kadar ısıtılır. Şeffaf kısmı bir kap içinde bir süre dinlenmeye
bırakılır. Bir başka kaba 5 g Bizmut eriyiği alınır. Üzerine 100 g terebentin ilave edilir.
Tümü 85 g lavanta yağında iyice dağıtılır. Böylece kullanıma hazır kıvamda altın yaldız elde
edilmiş olur.

3.3.Yaldız Kıvamını Ayarlamak

Yaldızlar piyasadan hazır şekilde alınırlar. Belli miktarlarda şişeler içinde satılırlar.
Bunların hava almamaları kurumamaları açısından çok önemlidir. Bu nedenle sıkı sıkıya
kapatılmaları gerekir. Yaldızlar şişeleri içinde iken normalde kullanıma hazır kıvamdadırlar.
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Fakat belli bir süre bekledikleri için içlerindeki maddeler dibe çöker. Bu nedenle
kullanılmadan önce iyice çalkalanmaları gerekir. Kullanım esnasında da havayla temas
etmeleri ile kalınlaşırlar hatta kuruyabilirler. Böyle durumlarda yaldızların içine inceltici bir
maddenin katılması ve gerekli yoğunluğa getirilmesi gerekir. Terebentin bu incelticilerden
biridir. Kalınlaşmış olan yaldızlar içine azar azar terebentin katılıp karıştırılarak gerekli
kıvama getirilir. Yaldızların uygulama yöntemine göre kıvamı değişiklik gösterir.

Kullanılacak yaldızların kıvamının uygun olması çok önemlidir. Kalın yapılan yaldız
uygulamalarında pişirim sonrasında kabuklaşma ve kavlamalar ortaya çıkar. İnce yapılan
yaldız uygulamalarında ise pişirim sonrası yaldızlar istenilen renkte olmaz, soluk gri veya
morumsu bir renk olarak görülürler. Bu nedenle istenilen netlikte bir uygulama için kıvamı
doğru ayarlanmış yaldızlarla çalışmak gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek değerli madenlerle kontur çekmek için
gerekli malzemeyi hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Kullanılacak olan yaldızın
kıvamını ayarlayınız.

 Yaldızın kıvamının fırça ile
uygulama yapmaya uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Kullanacağınız fırçanın
seçimini yapıp hazırlayınız.

 Kullanacağınız fırçanın kontur
çekmeye uygun nitelikte ve
kalınlıkta olmasına özen gösteriniz.

 Temizlik malzemelerini (tiner,
terebentin, alkol, temizlik
bezi) hazırlayınız.

 Temizliğe gerekli önemi gösteriniz.

 Dekorlanacak ürünü
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız.

1) ( ) Çıkartma raglesi (fil kulağı), çıkartma ürün üzerine yapıştırılırken su ve havasının
alınması için kullanılır.

2) ( ) Terebentin, çıkartma dekoru uygulanmış sofra eşyalarının kenar konturlarını
çekmek için kullanılır.

3) ( ) Çıkartma dekoru uygulanmış ürünlerin konturlarının (tahrir) çekilmesi için, Altın
yaldız, Gümüş yaldız veya Platin yaldız kullanılabilir.

4) ( ) Gümüş yaldız, uygulamalarda en çok kullanılan yaldız çeşididir.

5) ( ) Yaldızlar özel yaldız inceltisi ile inceltilirler ve genelde 780–840 0C aralığında
pişirilirler.

6) ( ) Altın yaldızların hazırlanması için genelde Dutertre kardeşlerin bulmuş olduğu
yöntem kullanılır.

7) ( ) Yaldızların uygulama yöntemi değişse de yaldızın kıvamında değişiklik yapmaz.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda öğrenme faaliyeti 2’de
çıkartma pişirimini yaptığınız tabağın konturlarını yaldızlamak için gerekli olan araç, gereç
ve malzemeyi hazır hâle getiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EVET HAYIR

İş önlüğünüzü giydiniz mi?

Kullanılacak olan yaldızın kıvamını ayarladınız mı?

Yaldızın kıvamının fırça ile uygulama yapmaya uygun olmasına
dikkat ettiniz mi?

Kullanacağınız fırçanın seçimini yapıp hazırladınız mı?

Kullanacağınız fırçanın kontur çekmeye uygun nitelikte ve
kalınlıkta olmasına özen gösterdiniz mi?

Dekorlanacak ürünü hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 4

Uygun atölye şartları sağlandığında çıkartmaların konturlarını (tahrir) tekniğine uygun
olarak yaldızlama yapabilecek ve konturlanmış sofra eşyalarını gerekli sıcaklık ve ortamda
pişirebileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan seramik atölyelerine veya fabrikalarına giderek
nerelerde yaldız uygulamalarını kullandıklarını, yaldızların kıvamını nasıl
ayarladıklarını ve yaldızları nerelerden temin ettiklerini araştırınız.
Araştırmalarınızı bir rapor hâlinde sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

4.YALDIZ DEKORLARI

4.1. Tanımı ve Tarihçesi

Genellikle sır üstü dekor uygulamalarında altın, gümüş, platin gibi madenlerin
çözeltileri ile yapılan dekorlara yaldız dekorları denir.

Yaldız dekorlarının gelişimi, 18 ve 19. yüzyılda Avrupa’da porselen üretimi ile
birlikte başlamıştır. Daha önceki dönemlerde küçük işletmelerde ince varak olarak kullanılan
altın yaldız, pişirilme işlemine tabi tutulmadığı için kısa süre sonra aşınarak yüzeyden yok
olmaktaydı. Avrupa’da porselen üretiminin başlamasıyla Almanya’da 1830 yılında Meissen
porselen fabrikasında sıvı altın yaldız yapılarak porselen dekorlarında kullanılmaya
başlanmış ve altın yaldızın yapımı bu fabrikada yaklaşık yirmi yıl kadar sır olarak
saklanmıştır. Daha sonraları Dütertre kardeşler tarafından 1850 yılında Fransa’da yapılan
altın yaldız, sevre porselenlerinin dekorlarında kullanılarak yaygınlaşmıştır.

4.2.Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

Yaldız dekoru uygulaması ayrı bir incelik isteyen uygulamalardandır. Öncelikle
uygulama yapılacak ürünün yaldız dekoruna başlamadan önce iyice temizlenmesi pişirim
sonrası lekelenmelerin ve dağılmaların olmaması açısından önemli bir ayrıntıdır. Bu nedenle
yaldız uygulaması yapılacak ürünlerin tiner veya alkol damlatılmış bir bezle silinmesi ve
iyice temizlenmesi gerekir. Bu temizleme işleminden sonrada uygulama ve bekleme
ortamının tozsuz olmasına dikkat edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Yaldız uygulamalarında diğer önemli ayrıntı da yaldızın uygulama kalınlığıdır.
Yaldızdaki altın oranında herhangi bir sorun olmadığı takdirde normal kalınlıkta bir
uygulama yapmak doğru bir sonuç için yeterli olacaktır. Gereğinden ince ve kalın
uygulamalarda istenilen sonucu almak mümkün değildir.

Uygulama yapılırken herhangi bir yere yanlışlıkla sürülen yaldızların alkollü veya
tinerli bir bezle iyice temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde pişirim esnasında burada bulaşan
yaldızlar leke şeklinde görünür ve bu aşamadan sonra düzeltme yapmak mümkün değildir.

Uygulama yaparken uygulama yapılan alana uygun fırça seçimi yapmak da önemli
ayrıntılardan biridir. Buradaki uygulamalar kontur çekme şeklinde olacağı için uygun
kalınlıkta kontur çekme fırçalarını kullanmak doğru olacaktır. Bilindiği gibi kontur fırçası
için de ucu sivri ve ince fırçalar kullanmak gerekmektedir.

Ayrıntılara dikkat etmek iyi bir sonuç almak için çok önemlidir. İşin sonunda kötü
sürprizlerle karşılaşılmaz.

4.3.Uygulama Alanları

Yaldız dekoru uygulaması seramik ve porselen bünyelerde genellikle sır üstü
uygulamalarda kullanılmaktadır. Uygulamalar fırçalarla, ıstampa, çıkartma veya elek baskı
yoluyla yapılabilir.

Yaldız uygulamaları ürüne bir zenginlik ve gösteriş katar. İnsanların altına ve ışıltıya
düşkünlüğü yaldızların seramik ve porselen bünyelerde kullanılmaya başlamasına neden
olmuştur. Göz alıcılığı nedeniyle günümüzde pek çok alanda yaldız uygulaması
yapılmaktadır. Bir kutunun üzerinde yazı olarak, bir kumaşta desen olarak, cam bir objede
kenar süsü olarak ya da desen olarak oldukça sık karşılaştığımız yaldızlar seramik ve
porselen sektöründe birçok ürün üzerinde farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ürünler tamamen
yaldızla dekorlanabileceği gibi diğer teknikler ve boyalardan da faydalanılarak belirli
kısımların yaldızlanmasıyla da dekorlanabilir. Kişilerin zevkleri, beklentileri ve istekleri
doğrultusunda uygulama alanları da çeşitlilik gösterir. Amaç uygulamanın göze hoş
görünmesi ve beklentilere cevap vermesidir.

4.4.Yaldız Dekoru Dekor Pişirimi

Yaldız dekorunun uygulaması gibi pişirim aşaması da incelik isteyen bir aşamadır.
Temizlik burada da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Çünkü yaldızlanmış ürünlerin
pişirileceği fırınların temiz olması gerekir. Fırına ürünlerin yerleştirilmesi aşamasında da
dikkatli davranılmalı ve dekorlu alanlardan tutmamaya özen gösterilmelidir. Pişirim
yapılırken ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bilhassa 0- 400 0C aralığında tüm organik yağ ve
reçineler yandığı için havalandırma yapılması gerekir. Yaldız pişirimi uygulama yapılan
ürünün cinsine göre 700–840 0C aralığında gerçekleştirilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek çıkartma pişirimi yapılmış sofra
eşyalarının konturlarını tekniğine uygun olarak yaldızlayıp konturlanmış sofra eşyalarının
dekor pişirimini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Dekorlanacak ürünü temizleyiniz.

 Yaldızlanacak alanları belirleleyinz.

 Çıkartma deseninin rengine göre yaldız
seçimini yapınız.

 Tiner ve terebentinle yaldızın kıvamını
ayarlayınız.

 Önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Temizleme işlemini
alkol veya tiner
dökülmüş bezle
yapınız.

 Detaylara özen
göstermeyi
unutmayınız.

 Yaldızların istenilen
kalitede olmasına
dikkat ediniz. Bunun
için çalışmaya
başlamadan önce örnek
çalışma yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sofra eşyasının konturlarını yaldız dekoru
yapınız (tahrirleyiniz).

 Yaldızlanan ürünlerin dekor pişrimini
yapınız.

 Yaldızlama işlemini
yaparken titiz
çalışmaya özen
gösteriniz.

 Yaldız pişirimini
kurallara uygun şekilde
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1) 1. ( ) Genellikle sıratlı dekor uygulamalarında altın, gümüş, platin gibi madenlerin
çözeltileri ile yapılan dekorlara yaldız dekorları denir.

2) 2. ( ) Yaldız dekorlarının gelişimi 18 ve19. yüzyılda Avrupa’da porselen üretimi ile
birlikte başlamıştır.

3) 3. ( ) Uygulama yapılırken herhangi bir yere yanlışlıkla sürülen yaldızların alkollü
veya tinerli bir bezle iyice temizlenmesi gerekir.

4) 4. ( ) Yaldız dekoru uygulamalarında kişilerin zevkleri, beklentileri ve istekleri
doğrultusunda uygulama alanları da çeşitlilik gösterir.

5) 5. ( ) Yaldız dekoru pişirimi yapılırken ısı hızla yükseltilmelidir.

6) 6. ( ) Yaldız pişirimi uygulama yapılan ürünün cinsi ne olursa olsun 940 0C’de
gerçekleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda öğrenme faaliyeti 3’te
hazırlamış olduğunuz araç gereç ve malzemelerle çıkartması yapıştırılıp çıkartma pişirimi
yapılmış 20 cm’lik tabağın konturlarının yaldızlama işlemini yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?

Dekorlanacak ürünün temizliğini yaptınız mı?

Ürünün temizliğini alkollü veya tinerli bezle yapmaya dikkat
ettiniz mi?

Yaldızlanacak alanları belirlediniz mi?

Çıkartma deseninin rengine uygun yaldız seçimini yaptınız mı?

Kullanacağınız yaldızın istenilen kalitede olması için önceden
deneyip kontrol ettiniz mi?

Tiner ve terebentinle yaldızın kıvamını ayarladınız mı?

Ayarladığınız kıvamın fırça ile çalışma yapmaya uygun olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

Sofra eşyasının konturlarını yaldız dekoru yaptınız mı?

Konturları gerekli nitelikte yaldızlayıp yaldızlamadığınızı
kontrol ettiniz mi?

Yaldızlanan ürünlerin dekor pişirimini yaptınız mı?

Dekor pişirimini yaparken gerekli ayrıntılara özen gösterdiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

PERFORMANS TESTİ

Aşağıda incelediğiniz örneklerden yola çıkarak kendi zevkiniz ve yaratıcılığınız
doğrultusunda seçtiğiniz sofra eşyasının boyutuna ve yapısına uygun bir çıkartma seçiniz.
Seçtiğiniz çıkartmayı belirlediğiniz sofra eşyası üzerine tekniğine uygun şekilde yapıştırıp
çıkartma dekoru pişirimini yapınız. Daha sonra çıkartmalar üzerinde belirlenen alanlarda
konturların yaldızlama (tahrir) işlemini gerçekleştiriniz. Konturlama işlemi bittikten sonra
yaldızlanmış ürünlerin dekor pişirimini gerçekleştiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

Kullanılacak araç, gereç ve malzemeler

 Sırlı sofra eşyası

 Hazır çıkartmalar

 Makas

 Su ve su kabı

 Çıkartma raglesi (fil kulağı)

 Kurutma bezi

 Atın-gümüş-platin yaldız

 Fırça

 Tiner

 Terebentin

 Temizleme bezi

 Fırın

 Fırın yardımcı malzemeleri

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

İş önlüğünüzü giydiniz mi?

Çalışma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?

Sofra eşyalarının kalite ayrımını yaptınız mı?

Çıkartmaların kalite kontrolünü yaptınız mı?

Kullanılacak çıkartmaları iyice inceleyip yırtık, eksik ve hatalı
olmaması için gereken özeni gösterdiniz mi?

Çıkartmaları kenarlarından düzgün bir şekilde kestiniz mi?

Kesilmiş çıkartmaları su dolu bir kap içine attınız mı?

Desenlerin hafifçe kâğıttan ayrılmasını beklediniz mi?

Bekleme süresini doğru bir şekilde ayarladınız mı?

Tabağınızı hafifçe nemlendirdiniz mi?

Çıkartmayı tabak üzerinde belirlenen yere yapıştırdınız mı?

Kauçuk çıkartma raglesi ile havasını ve suyunu aldınız mı?

Kuru bir bezle kalan nem ve suyu alıp ürünün yüzeyini iyice
kuruttunuz mu?
Yapıştırdığınız çıkartmayı kontrol edip altta hava ve su
kalmadığını belirlediniz mi?
Fırının içini temizlediniz mi?

Dekorlanmış ürünleri gruplandırdınız mı?

Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın malzemelerini seçtiniz mi?

Ürünleri fırına yüklediniz mi?

Fırının derece ayarını yaptınız mı?

Ürünlerin dekor pişirimini yaptınız mı?
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Dekor pişiriminden çıkan ürünleri inceleyip istenilen nitelikte
olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
Yaldızın kıvamının fırça ile uygulama yapmaya uygun olmasına
dikkat ettiniz mi?

Kullanacağınız fırçanın seçimini yapıp hazırladınız mı?

Kullanacağınız fırçanın kontur çekmeye uygun nitelikte ve
kalınlıkta olmasına özen gösterdiniz mi?

Dekorlanacak ürünü hazırladınız mı?

Dekorlanacak ürünün temizliğini yaptınız mı?

Ürünün temizliğini alkollü veya tinerli bezle yapmaya dikkat
ettiniz mi?

Yaldızlanacak alanları belirlediniz mi?

Çıkartma deseninin rengine uygun yaldız seçimini yaptınız mı?

Kullanacağınız yaldızın istenilen kalitede olması için önceden
deneyip kontrol ettiniz mi?

Tiner ve terebentinle yaldızın kıvamını ayarladınız mı?

Ayarladığınız kıvamın fırça ile çalışma yapmaya uygun olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

Sofra eşyasının konturlarını yaldız dekoru yaptınız mı?

Konturları gerekli nitelikte yaldızlayıp yaldızlamadığınızı kontrol
ettiniz mi?

Yaldızlanan ürünlerin dekor pişirimini yaptınız mı?

Dekor pişirimini yaparken gerekli ayrıntılara özen gösterdiniz
mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ –1 İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D
6 Y
7 D
8 Y
9 D

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ –2 NİN CEVAP ANAHTARI

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- D

ÖĞRENME FAALİYETİ –3 ‘ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ –4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 Y
6 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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