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AÇIKLAMALAR 
KOD 211GS0047 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Sosyal Destek Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  El İşi Etkinlikleri 

MODÜLÜN TANIMI  
El işi etkinlikleri ve çeşitlerinin incelenerek öğrenilmesini 

sağlayan öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK El işi etkinliklerini planlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak el işi 

etkinliklerini planlayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Bireyleri, özelliklerini göz önünde bulundurarak el işi 

etkinliklerine yönlendirebileceksiniz. 

2. Bireylerin özelliklerini göz önünde bulundurarak el işi 

etkinliklerini takip edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı  

Donanım: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiş, broşür vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 
Eğitimin amacı mutlu vatandaşlar yetiştirmektir. Mutluluğun temel şartı ise insanın 

sağlıklı olmasıdır. Birey için sağlık, sadece fiziksel bir anlam taşımaz. Sağlık kişinin fiziksel, 

sosyal, ruhsal açıdan uyum içinde olma hâlidir. Bu nedenledir ki çocuğun sağlıklı gelişim 

gösterebilmesinin ön koşulu çevre ve kendisi ile uyum içinde olmasıdır.  
 

Günümüzde iyice karmaşıklaşan fiziksel ve sosyal çevredeki çeşitli problem 

durumlarının çözülebilmesi ve tüm bunlara uyum sağlanması açısından bireylerin 

yaratıcılıklarının çocukluktan başlayarak geliştirilmesi, önemli bir eğitim amacı olarak kabul 

edilmektedir. Bu amaca yönelik olarak el işi eğitimi, bireylere kişilik kazandırma, topluma 

karşı duyarlı hâle getirme, yaşanılan olumsuzlukları olumlu hâle dönüştürme, kendini 

gerçekleştirme, estetik değer ve beğeni ile donatma konusunda yardımcı olabilen bir eğitim 

alanıdır. Bu doğrultuda bireyin eğitiminde el işi eğitiminin kullanılması toplumda mutlu ve 

sağlıklı bireylerin yetişmesine imkân sağlayabilmektedir.  

 

Bu modül ile el işi etkinliklerinin birey ve toplum açısından önemi, el işi yapmanın 

yararları, el işi çeşitleri ve el işi etkinliklerinin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlar hakkında 

bilgi sahibi olabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
. 

 

Bireyleri, özelliklerini göz önünde bulundurarak el işi etkinliklerine 

yönlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 
 El işi etkinliklerinin birey ve toplum açısından önemini araştırınız. 

 Çevrenizde düzenlenen el işi etkinliklerini araştırınız. 

 Araştırmalarınızı dosyalayınız. 

 

1. EL İŞİ ETKİNLİKLERİ 
 

El işi etkinlikleri bireyin güzeli görme, iyiyi bulma coşkusunu arttırır. Bireyin 

yaşamdan zevk almasına, kendini ifade etmesine, yeteneklerine yeni özellikler katmasına 

yardımcı olur. Kişinin kendi estetik yapısı gösterir. Aynı zamanda sosyal ilişkileri de 

geliştirir. El işi etkinliklerinin düzenlenmesinde esas amaç kişinin kendi mutluluğu ve 

becerisini sergilemesidir. Kendini ifade etme, öğrenmeyi pekiştirme, yeteneklerin gelişmesi, 

kişilik değerlerinin artması ile kendini gösterir. Bu aktiviteler rekreasyon programının 

önemli bir parçasını oluşturur. 

 

1.1. El İşi 
 

Sanatsal zekâ ve yeteneği olan insanların değişik ham madde ve el aletleri ile bazı 

teknikler kullanarak hoşa giden güzel eserler ortaya çıkardıkları uğraşlardır. El işi etkinlikleri 

bireylerin çoklu düşünmelerini, yaratıcı olmalarını, sentez ve analiz yapabilmelerini, var 

olanı değerlendirip problemleri çözebilmelerini, eleştirel, yapıcı ve olaylara karşı duyarlı 

olmalarını sağlar.  

 

1.2. El İşinin Birey ve Toplum Açısından Önemi  
 

El işi etkinlikleri yalnızca yetenekli, el işi eğitimini arzulayan bireyler için değil; 

toplumdaki bütün bireyler için gerekliliktir. Toplumların kendi kültürel değerlerini koruyup 

yeni değişimlerle sentezleyip dünyada yer alabilmeleri el işi etkinliklerine önem vererek bu 

doğrultuda bireyler yetiştirmeleri ile mümkündür. Doğumuyla birlikte hayata gözlerini açan 

bebek, büyüme ve gelişim süreci boyunca okulöncesi eğitimle başlayan sistemin içinde 

gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de kapsayacak şekilde kendisini bekleyen 

programa dâhil olur. Bu programlar içinde el işi etkinlikleri özel bir konuma sahiptir. Bu 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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program bireylerin akademik, sosyal, iletişimsel, bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimine katkı 

sağlamak amacı ile oluşturulur.  

 

1.3. El İşi Yapmanın Yararları 
 

El işi yapmanın her yaş grubunda değişik yararları vardır. Çocuklara, gençlere, 

yaşlılara ve engellilere akademik beceriler, sosyal yaşam becerileri, motor becerileri, iletişim 

becerileri vb. yararlar sağlamaktadır. 

 

1.3.1. Çocuklar Açısından Yararları 
 

El işi etkinlikleri çocukların estetik duyarlılığı ve yaratıcılığını geliştirmeyi 

hedefleyerek bütün alanların gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir. Bu nedenle çocuklara, 

gelişim düzeylerine ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler rahat çalışabilecekleri bir 

ortamda sunulmalıdır.  

 

 

Resim 1.1: El işi etkinliklerinin çocuklara rahat çalışabilecekleri bir ortamda sunulması 

 

El işi etkinlikleri sırasında çocukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme, 

çizgileri düzeltme, aynısını taklit etmesini isteme vb.) onların yaratıcılıklarının, hayal 

güçlerinin, bağımsızlık duygularının ve özgüvenlerinin gelişimini engeller. Sanat etkinlikleri 

çocuklarda: 

 

 Yaratıcı düşünceyi geliştirir: Yaratıcılık, yaşanmış tecrübelerin yeni bir şey 

yaratmak için kullanılmasıdır. Çocuğun kendiliğinden ilk defa mavi ve sarı 

boyayı karıştırarak yeşil elde etmesi gibidir. El işi etkinlikleri ancak özgür bir 

ortamda uygulandığı zaman çocuğun yaratıcı olmasının koşulları hazırlanmış 

olur. Ayrıca çalışmalar sırasında ortaya çıkan problemler, öğretmenin önerdiği 

çözüm yerine çocuklar tarafından çeşitli yollar denenerek çözümlenmelidir. 

Böylece çocuğun bireyselliğine ve kişiliğine saygı gösterilerek uygulanan el işi 

etkinlikleri yaratıcı düşünceyi geliştirdiği gibi çocuğun hayatını da 

zenginleştirir. 
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 Kendini ifade etmesini kolaylaştırır ve duygusal rahatlamayı sağlar: 

Çocuklar kendilerini sözle kolay ifade edemezler. El işi etkinlikleri çocuklara 

kendilerini, korkularını, sevinçlerini anlatmaları için etkili bir yol sunar. Küçük 

çocuklarda semboller sık sık sözcüklerin yerini alır. Bunun için öğretmen tüm el 

işi materyallerini çocukların kolayca ulaşabilecekleri bir yerde bulundurmaya 

özen göstermelidir. Örneğin, öfke ya da korku gibi negatif duyguları olan 

çocuğun kısa bir süre boya çalışması yapmasına olanak sağlanırsa bu 

duygulardan arındığı gözlenir. Böylece çocukların duyguları yaratıcı kanallara 

yönlendirilerek kendilerine ve başkalarına zarar vermeleri önlenir. Birçok 

yetişkinin taşıdığı duygusal yüklerden kurtulmanın yollarını erken yaşlarda 

öğrenmiş olur. 

 
  

 

Resim 1.2: El işi etkinliklerinin birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması 

 

 Kendilerini tanımalarına ve özgüvenlerinin gelişimine yardım eder: 

Çocuklar el işi etkinlikleri sırasında konu ya da materyal seçerken kendi 

düşüncelerini ve ilgilerini ortaya koyarlar. Örneğin, her çocuk suluboyayı iyi 

kullanamaz. Pastel boyayı daha rahat kullanabilir. Her çocuğun farklı özellikleri 

vardır. Bunun için öğretmen, el işi etkinliklerini olabildiğince geniş tutarak 

çocukların sahip oldukları özelliklerini kendilerinin keşfetmesini sağlayacak 

ortamlar oluşturmalıdır. Böylece kendilerini tanıma, anlama, kabul etme ve 

kendine güvenme onların duygusal dengelerini korumalarına da yardımcı olur. 

 Estetik duyarlılık kazandırır: El işi etkinlikleri çocuklara yaşadıkları ortamın 

birçok zenginlikler barındırdığını algılamalarına ve daha önce fark etmedikleri 

güzellikleri görmelerine yardım eder. Böylece çevrelerindeki güzellikleri 

görebilen duyarlı ve mutlu insanlar olurlar. 

 Çocukların zihinsel tasarım yapabilmelerini kolaylaştırır: Konu ile ilgili 

hayalde canlandırma veya zihinde fotoğraf yaratma yaratıcı olabilmenin bir 

koşuludur. Herhangi bir konuda zihinsel tasarım yapabilme çocukların sağlıklı 

düşünen, davranışlarının sonucunu görebilen yetişkinler olmasını sağlar. Ayrıca 

problemin çözüm yollarını tahmin edebilme birçok hayal kırıklığını da önler. 

 Problem çözme yeteneğini geliştirir: Çocuklar el işi çalışmalarını yaparken 

materyal ya da araç seçiminde sayısız karar verme durumlarıyla karşı karşıya 

gelirler. Böylece problemlere çeşitli çözümlerden hangisinin uygun olduğunu 

düşünme ve karar verebilme yeteneği gelişir. 
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 Başkalarını anlama ve hoşgörü geliştirmeye yardım eder: El işi etkinlikleri 

çocukların kendilerini anlamaları ve tanımaları için etkili bir yol olduğu gibi 

diğer çocukların yaptıkları çalışmaları görerek değişik düşüncelerin ve tarzların 

olabileceğini anlamalarına yardım eder. Çocuklara değişik insanların düşünce 

ve duygularının farklı olabileceği, bir tek “doğru yol” olmadığı düşüncesini 

aşılar. Böylece diğer insanları anlamayı ve saygılı olmayı öğretir. 

 İyi çalışma alışkanlıkları ve sorumluluk duygusu geliştirir: Çocuğun başladığı 

bir işi tamamlaması, bir düzen içinde çalışması, materyal ve araçları kullanma 

titizliği onu ilerideki okul yaşamında olumlu yönde etkiler.  

 Öğretmene, çocukları anlama ve yardım edebilme fırsatı sağlar: Çocukların el 

işi etkinlikleri sırasında gözlenmesi öğretmene çocukları tanıma ve anlama 

açısından önemli ipuçları verir. Çocukların çalışmalarının yapıldığı günün tarihi 

atılarak saklanması ve değerlendirilmesi onların gelişimlerini izlemede yardımcı 

olur. 

 

 

Resim 1.3: Değişik düşüncelerin ve tarzların olabileceğini anlamalarının sağlanması  

 

 Çocukların mutlu olmalarında önemli rol oynar: El işi etkinlikleri, çocuğun 

içinden geldiği gibi yapıldığı zamanlarda neşe verir. Bu etkinlikler sırasında 

gerginliklerden ve problemlerden kurtulan çocuklar güzellikleri ve bir şey 

yaratmanın sevincini yaşayabilirler. Böylece birçok şeyi keşfeden, güzel 

duygular yaşayan çocuklar daha yaratıcı ve daha mutlu olurlar. 

 

1.3.1. Gençler Açısından Yararları  
 

Gençlik dönemi bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik olgunluğa erişmesinin 

tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı insan hayatının oldukça önemli 

bir dönemidir.  

 

Gençlik döneminde meydana gelen hızlı fiziksel ve psikolojik değişiklikler genç için 

gerilim kaynağı olabilmektedir. Çevresi tarafından anlaşılma, arkadaşlarınca kabul görme, 

ana-babadan bağımsızlaşabilme, üniversiteye girebilme, üniversite ortamına alışabilme vb. 

durumlar genç için kaygı yaratan durumlardır. 
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Gençlerin bu dönemde kendilerini geliştirici ve boş zamanlarını değerlendirecekleri 

etkinliklere yönlenmeleri yaşadıkları döneme ait sorunlarla daha kolay başa çıkabilmeleri 

açısından önemlidir. Gençlik döneminde kitap ve dergi okuma, sporla uğraşma, sinemaya 

gitme, güncel olaylar daha çok ilgi çeken konuların başında olmakla birlikte gençlerin el işi 

etkinlikleri ile ilgilenmeleri sağlanmalı ve bu yönlü çalışmaları desteklenmelidir. 

Bu etkinliklerde yaşanan etkileşimler gençlerin yaşam deneyimlerini 

zenginleştirmekte farkındalıklarını arttırmaktadır. El işi etkinlikleri, gençlerin yeteneklerini 

ve güçlü yanlarını ortaya çıkararak kendilerine olan güven duygusu, kabul görme ve başarı 

duygusunu geliştirmekle birlikte kendilerini daha iyi tanıyabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Aynı zamanda arkadaş çevrelerinin gelişmesi ve kendi çevrelerinde beğenilen biri olmaları 

arkadaşlık kurma ve bunu sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak gençler bu dönemde 

resim, müzik gibi sanat etkinliklerine katılmaktan daha çok haz duymaktadırlar. 

 

Resim 1.4: Gençlik döneminde resim, müzik gibi sanat çalışmaları  

 

Yaratıcı bir eğitimle yetişen genç, yeniliklere açık, zihinsel yönden sağlıklı, hoşgörülü, 

sosyal hayata uyumlu, pek çok alanlarda beceri kazanıp özgün, üretici vb. özelliklere sahip 

bir kişilik geliştirmektedir. 

 

1.3.3. Yaşlılar Açısından Yararları 
 

Toplumsal olarak mevcut yeteneklerimizin farkında olmamak, onları ortaya 

çıkaramamak gibi ciddi bir sıkıntımız mevcutken bunu yaşlılık döneminde ortaya çıkarmanın 

daha zor olduğu bir gerçektir. Çünkü yaşlılık, ilerleyen yaşla birlikte yaşa bağlı bazı 

rahatsızlıkların ortaya çıktığı dönemdir. İşte bu dönemde rahatsızlığın oluşturduğu fonksiyon 

kaybını azaltmak, hayatı düzenlemek ve performansı artırmak ya da farkında olunmayan 

yetenekleri ortaya çıkarmak, sosyal yaşamında kullanılabilir hâle getirmek için yaşlılarda 

“uğraş terapisi ve ergoterapi” adı verilen çalışmalar uygulanmaktadır. Herhangi bir nedenle 

öfkelenmiş ya da huzursuzlaşmış bir çocuğu nasıl ki ilgisini çekebileceği başka bir şeyle 

rahatlatma yoluna gidiliyorsa ajite olmuş bir yaşlıyı da hoşlanabileceği bir uğraşa 

yönlendirerek aynı amaca ulaşmak mümkün olacaktır. 

 

Yaşlı bireylerin geçmişte yaptıkları ve yapmaktan keyif aldıkları hobilerin seçilmesi 

özellikle yararlı olabilir. Tanıdık, kısa sürede aşina olunan işler yaptırılabilir (Güzel yemek 

pişiren bir yaşlıya durumuna göre gözetim altında menemen, limonata gibi nispeten kolay 

yiyeceklerin hazırlatılması da bu gibi etkinliklere örnek olarak verilebilir.). Yaşlı bireyler bu 
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etkinliklere hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılmaktadırlar. Bunun sonucunda günlük 

hayatta yoğunlaşma yeteneğinin sürdürülmesi sağlanarak motor becerilerinin gerilemesi 

engellenmeye çalışılır. Bu da el, göz, kulak ve beynin koordinasyonlu çalışma kabiliyetinin 

devamına neden olur.  

 

Bu etkinlikler, yaşlı bireylerin özgüvenlerini kaybetmemelerinde önemli rol oynayarak 

onların yaşamlarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaları için uygun ortam oluşturmaktadır. 

Ayrıca bazen aynı masa etrafında beraberce bir şeyler üretmenin sevinç ve tebessümü bu 

etkinliklerin en önemli kazancı olabilir. Renklerin ya da seslerin güzelliğinden esinlenerek 

kendisinin hoşuna gittiği gibi başkalarının da beğenisini kazanacak çalışmalar hayata 

bağlılığı arttırıp kişinin mutsuzluk ve işe yaramazlık duygusunu azaltır. 

 

 

Resim 1.5: Yaşlılıkta motor becerilerinin gerilemesinin engellenmeye çalışılması 

 

Düzenli bir hobi (el işi etkinliği), yaşlı bireylerde sık karşılaşılan depresyonda 

özellikle bazı hastalık türlerine eşlik eden aşırı yemek tüketimini düzenlemede yardımcı olur. 

El işi etkinliklerinin yaygın ve yararlı etkileri arasında yaşlıların karşılıklı diyalog 

ihtiyaçlarını gidermek, bir aktiviteye başlamalarını sağlamak ve dikkatlerini sürdürmeye 

teşvik etmek sayılabilir. 

 

Yaşlılık döneminde yapılabilecek el işi etkinliklerinin yararları kısaca özetlenecek 

olursa: 

 

 Bir şeyler yapabildiğini kendisi görsel ve uygulamalı olarak fark eder. 

 Grupla beraber ve yalnız olarak iş yapabilme becerilerini korurlar.  

 Grup içi paylaşımla ortaya ortak bir şey çıkardıklarını fark ederler. 

 Kendini (etkinlik başka yerde gerçekleştiriliyorsa) evinde gibi hisseder. 

 Bulunduğu ortamdan ve yaşamından zevk alır.  

 Geçmişi ile bugünü arasında bağlantı kurmasını sağlar. 

 Meşgul olmasını ve gününün daha verimli geçmesini sağlar. 

 Günlük yaşam ile bağlantılarını güçlendirir. 

 Kendisinin işe yarar olduğunu hisseder. 

 Sosyal yaşama aktif olarak katılır. 

 Yaşlının var olan yetilerinin kaybolmasını engeller ve destekler. 
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1.3.4.Engelli Bireyler Açısından Yararları 
 

Düzenli yapılan el işi etkinlikleri engelli bireylerin yeteneklerini ve güçlü yanlarını 

ortaya çıkararak kabul görme ve başarı duygusunu tatmaları açısından çok önem 

taşımaktadır. Bu bireylerin bir şeyler üretebildiklerini görmeleri, kendilerinin işe yarar 

olduklarını hissetmeleri anlamına gelmektedir. Grupla ya da yalnız olarak yaptıkları 

etkinliklerde ulaştıkları başarıların özgüven kazanmalarında çok önemli rolü bulunmaktadır. 

Bu özgüven de engelli bireylerin yaşamlarını olabildiğince bağımsız olarak 

sürdürebilmelerinde çok önemli rol oynamaktadır. Ayrıca engelli bireylerin el işi 

etkinliklerine katılımları toplum içinde yalnız olmadıklarını görmeleri, yeni arkadaşlar 

edinmeleri ve boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri açısından da çok büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Ayrıca el işi etkinliklerinin çocukluk döneminde farklı açılardan da yararları büyük 

önem taşımaktadır. Gelişim geriliği gösteren ve zekâ düzeyi normalin altında olan çocukların 

resim örneklerinden düzeyini anlayabilmek açısından öğretmene ipuçları verir. Görme 

engelli çocuklar el işi etkinliklerinde dikkatlerini yoğunlaştırarak dokunma, hissetme ve bu 

yolla algılama duyularının gelişimine yardımcı olmaktadır. El işi etkinlikleri, duygusal ve 

davranış bozukluğu olan uyumsuz çocukların deşarj olup rahatlamalarına yardımcı olur. Az 

görenlerde el-göz iş birliğinin, görme engellilerde ise kulak-el iş birliğinin gelişimini 

destekler. 

 

 

Resim 1.6: Engelin engel olmadığını anlamamızı sağlaması 

 

El işi etkinliklerinin en önemli faktörlerinden biri olan resim çalışmaları, çocukların 

zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir. Çocukların yaptıkları resimler, zihinsel gelişimin bir 

göstergesi olmaktadır. Çünkü zekâ ve motor gelişime göre resimde de belirgin bir ilerleme 

söz konusudur. Bu gelişim çocuğun algı, dikkat, büyük ve küçük kas gelişimi, el-göz 

koordinasyonu gibi bir takım zihinsel-motor işlevlerinin gelişimi anlamına gelir. Karalama 

ile resim etkinliğine başlayan çocuktan ilerleyen yaşlarında daha anlamlı ve ayrıntılı figürler 

beklenir. Bu figürlerin görülmemesi çocuğun kendi yaş düzeyinin altında bir etkinliği 

sürdürmesi anlamını taşır. Resim etkinliğinde bir üst aşamaya geçemeyen çocuk, büyük 

olasılıkla kendi yaş düzeyindeki psikososyal olgunluğa da sahip olmayacak ve akranlarının 

gerçekleştirdikleri bazı etkinlikleri başaramayacaktır. Zekâ düzeyi düşük olan bir çocuk 

resim yaparken normal olan bir çocuğun aklına gelebilecek olan ağız, saç, ayak gibi ögeleri 
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ihmal eder. Çoğunlukla var olan mekâna vücudun sadece bir organını sığdırabilir. Bu durum 

bir beceri eksikliğinden çok bir gelişim sorunu olarak değerlendirilebilir.  

 

1.4. El İşi Etkinliklerinin Yürütüldüğü Kurum ve Kuruluşlar 
 

1.4.1. Yerel Yönetimler 
 

Yerel yönetimler olarak belediyeler, hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en 

iyi yöntemlerle sunmaktadır. Bu hizmetler arasında çeşitli el işi kursları da bulunmaktadır. 

Bu kurslar daha çok vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda açılmaktadır. Genel olarak dikiş- 

nakış kurslarına bayanlar çok rağbet göstermektedirler. Ayrıca ebru, hat, seramik sanatı gibi 

çeşitli kurslar da açılmaktadır. Kursların bitiminde yapılan elişleri sergiler düzenlenerek 

halkın beğenisine sunulmaktadır. 
 

 

Resim 1.7: Yerel yönetimlerin el işi kursları açması 

 

1.4.2. Sivil Toplum Örgütleri 
 

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. 

Vakıflar, dernekler, oda ve sendikalar topluma hizmet vermek için kurulmuş yasal 

topluluklardır. Sivil toplum kuruluşları, bir ülkede sosyal ve ekonomik olarak birçok görev 

üstlenir. Ayrıca mesleki ve teknik yönden üyeler arasında iş birliği ve yardımlaşmayı sağlar. 

Sivil toplum kuruluşlarının etkinliği arttıkça resmî kurum ve kuruluşların yükü o oranda 

azalır. Herhangi bir kâr elde etmek için çaba göstermez. Özel ilgi ve özel gereksinimleri 

karşılamaya dönük çalışmalar yapmaktadır. Bu örgütler özellikle üyelerinin isteklerine 

yönelik çalışmalarda bulunur. Üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenler. 

Çeşitli el işi kursları da bunların arasında yer alır. Bu tür çalışmalar, üyelerin öncelikle kendi 

aralarında ve toplumla iyi bir iletişim içinde olmalarını sağlar. 

 

1.4.3. Halk Eğitim Merkezleri 

 
Halk eğitim; örgün eğitimin içinde veya dışında kalmış her yaş gurubundaki fertlerin 

günün gelişen teknolojik, toplumsal, sosyal ve kültürel şartlara uyumlarını, değişik meslek 

sahibi olmalarını sağlayan, planlı ve programlı eğitim faaliyetleridir. Eğitirken üretim yapan, 

üretim yaparken iş gücünü ekonomik katkı olarak aile bütçesine aktaran meslek sahibi kişiler 
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yetiştirmek ve bunları toplumun değişik üretim ve hizmet sektörlerinde değerlendirmek halk 

eğitimin en başta gelen amaçları arasındadır. İşte bu amaçlar doğrultusunda çeşitli el işi 

kursları düzenleyerek çalışmalarına devam etmektedir. Bu kurslar arasında dikiş - nakış, 

trikotaj, takı tasarımı gibi kurslar ağırlıklı olanlardır. Bu kurslar hem halk eğitim 

merkezlerinde hem de değişik kurumların bünyesinde düzenlenmektedir.  

 

1.4.4. Meslek Liseleri 
 

Meslek liseleri örgün eğitim kurumlarıdır. Bünyesinde çeşitli alanlar ve bunlara bağlı 

dallar bulunmaktadır. Öğrenciler bu alan ve dallarda eğitim almaktadır. Ayrıca meslek 

liselerinin bünyelerinde halka yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Okulda bulunan alanların 

durumuna göre dikiş-nakış, örgü, boyama çalışmaları, takı tasarımı, mefruşat, pastacılık gibi 

kurslar haftada 1 veya 1,5 gün olarak düzenlenmektedir. 

 

1.4.5. Mesleki Eğitim Merkezleri 
 

Mesleki eğitim merkezleri; terzilik, kuaförlük marangozluk gibi iş alanlarında çırak ve 

kalfa olarak çalışanların usta olabilmeleri için gerekli eğitimi veren birimlerdir. Bu 

merkezlerde ders saatleri kişilerin çalışma durumlarına göre düzenlenmektedir. Eğitim süresi 

tamamlandıktan sonra başarılı olan kursiyerler usta olarak iş yeri açabilme hakkını elde 

etmektedirler. Bu merkezlerde verilen el işi kursları sonucunda başarılı olan kursiyerler usta 

öğreticilik belgesi almaktadırlar.  

 

 

Resim 1.8: Mesleki eğitim merkezlerinde çırakların usta olması 

 

1.4.6. Özel Kurslar 
 

Özel kurslar, alanında uzman kişiler tarafından herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın 

genel olarak belli bir ücret karşılığı verilen kurslardır. Bu kurslar çok çeşitli alanlarda 

olabildiği gibi daha çok resim, seramik, hat, ebru, tezhip sanatlarına yönelik olmaktadır.  

 



 

 12 

 

Resim 1.9: Günün daha verimli geçmesini sağlayan ücretli kurslar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
El işi etkinliklerinin toplum ve bireyler için önemini gösteren bir afiş hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 El işi etkinliklerinin toplum ve birey için 

önemini araştırınız. 

 Kütüphanelerden, yazılı ve görsel 

basından, İnternet ortamından 

faydalanabilirsiniz. 

 Hazırlayacağınız afişin boyutlarını 

kararlaştırınız. 

 Afişinizin boyutlarını kararlaştırırken 

asacağınız yerin fiziksel durumunu göz 

önünde bulundurabilirsiniz.  

 Afiş hazırlarken kullanacağınız 

malzemeleri önceden temin ediniz. 

 Afişinizi hazırlarken renkli fon 

kartonlarından, el işi kâğıtlarından, boya 

kalemlerinden faydalanabilirsiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Afişinizi amacına uygun ve dikkat çekici 

hazırlayınız. 

 Afişinizle ilgili dikkat çekici bir slogan 

geliştiriniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri fotoğraflarla 

destekleyebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri özlü sözlerle 

destekleyebilirsiniz. 

 Afişinizi hazırlayınız. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Ekonomik olmaya ve artık materyalleri 

kullanmaya özen gösterebilirsiniz. 

 Afişinizi herkesin görebileceği uygun 

bir yere asabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (….) El işi etkinlikleri, az görenlerde el-göz iş birliğinin gelişimini destekler. 

2. (….) Mesleki eğitim merkezlerinde ders saatleri kişilerin çalışma saatlerine 

göre düzenlenmektedir. 

3. (….) Yaratıcılık, yaşanacak tecrübelerin yeni bir şey yaratmak için 

kullanılmasıdır. 

4. (….) El işi etkinlikleri yetişkinlerde problem çözme yeteneğini geliştirir. 

5. (….) El işi etkinlikleri yalnızca yetenekli, el işi eğitimini arzulayan bireyler 

için gerekliliktir. 

6. (….) Dernekler üyelerine yönelik sanat ve el işi faaliyetleri düzenler. 

7. (….) El işi etkinlikleri çocukların özgüveninin gelişimini sağlar. 

8. (….) Kız meslek liseleri, sadece örgün eğitim öğrencilerine kurslar düzenler. 

9. (….) El işi etkinliklerine en çok gençlik döneminde ilgi gösterilmektedir. 

10. (….) Belediyeler halkın ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurslar açmaktadır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak el işi etkinliklerini takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan kurumsal ve özel olarak düzenlenen el işi kurslarını 

araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan bireyleri teşvik etmek amacı ile telefon, ulaşım, yetkili 

kişilerin bilgileri ve tanıtıcı bilgileri (broşür, İnternet adresi vb.) içeren bir dosya 

hazırlayınız. 

 

2. EL İŞİ ETKİNLİK ÇEŞİTLERİ 
 

Biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, 

yaşam kalitesinin ve yaşam doyumunun artırılmasına ilişkin çalışmalara gösterilen ilgi 

artmaktadır. El işi faaliyetlerine katılım kişinin yaşamında meydana gelen değişikliklerle baş 

etmesine yardım eden önemli bir faktördür ve bireylerin yaşam kalitesinin önemli 

belirleyicisidir. Bu noktada sosyal bilimciler, boş zaman süreçlerinin bireyin sahici tercihlere 

yönelmesi, içsel sesine kulak vermesi, manipülasyon ve kitle yönlendirmelerinden uzak 

kalmaları gerçeğine vurguda bulunmaktadırlar.  

 

2.1. Örgü 
 

Örgü; elde kullanılan şiş, tığ, firkete gibi özel araçlarla veya el ile kendi üzerine 

bükülüp kıvrılarak çeşitli ilmekler meydana getirilerek birbirine tutturulması veya 

düğümlenmesi ile elde edilen yüzeylere denir. 

 

Bir başka tanıma göre örgü; yün, ipek, pamuk ya da başka bir madde ipliğinin özel şiş, 

tığ, iğne, mekik gibi araçlarla yapılmış ilmekleri ya da bazen parçaları bir araya getirme 

işlemidir. 

 

İnsanlar, boş zamanlarını değerlendirmek için bir şeyler yapmak zorunluluğu duyarlar. 

Yorucu bir günün sonunda kısa bir süre için bile olsa bir şeyler yapmak çok yararlı, zevkli ve 

dinlendirici olur. 

 

Ayrıca örgü örmek yalnızca boş vakitleri dolduracak bir uğraşı değildir. Az para 

harcayarak güzel ve değişik şeyler elde etmeyi de sağlar. Bu arada eski ya da artmış yünleri 

değerlendirmek ve kişinin zevkine göre bir eşya meydana getirmek gibi yararları da vardır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 
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Yün ile yapılan örgüler günümüz toplumunda çok geçerli olan bir el işidir. Yapılan 

işler sıcak tutması, pratik olması, güzel ve zarif görünmesi bakımından çok tutulmaktadır. En 

çok çorap, eldiven, kazak, bere vb. çeşitler tercih edilmektedir.  

 

 

Resim 2.1: En çok çorap, eldiven, kazak, bere gibi çeşitlerin tercih edilmesi 

 

Örgüler yapım tekniklerine göre tığ, şiş, iğne oyası, mekik ve firkete gibi yapıldıkları 

araçlara göre isimlendirilir. 

 

2.1.1. Örgü İşlerinde Kullanılan Araç ve Malzemeler 
 

Örgüde en önemli araçlar örgü şişleri ve tığlardır. Ucu sivri iğnelere “şiş”, ucu kancalı 

iğnelere “tığ” denir. Bunlar çelik, plastik, alüminyum ve tahtadan yapılır. Günümüzde en çok 

kullanılan şiş ve tığ cinsi plastik olanlarıdır. Bunlar hafif oluşları, ilmiklerin kolaylıkla alınışı 

ve özellikle açık renk yünleri kirletmemesi bakımından seçilir. Örgü şişleri ve tığları çeşitli 

kalınlıkta ve biçimde olur. Şekil bakımından kullanıldığı yerler de değişir. 

 

Bir ucu sivri şişler her zaman bir çift olarak kullanılır. Bir uçları sivri olan bu şişlerin 

öteki uçları ilmeklerin kaçmaması için topuzludur. Çeşitli boyda ve çeşitli kalınlıkta 

yapılmıştır. Kalınlıkları inceden kalına olmak üzere 2,5 – 3 – 3,5 – 4 diye numaralarla 

belirtilmiştir. 2,5 numaradan daha incesi ve 4 numaradan daha kalınları da bulunmaktadır. 

Örgü için kullanılacak malzemeye göre şiş seçimi yapılır. 

 

Örgü işlerinde kullanılan başlıca malzeme iplik olarak “yün”dür. Bu nedenle bu örgü 

tarzına “yün işleri” de denir. Yün; koyun, keçi gibi hayvanların vücutlarını örten kıllara 

denir. Yünler inceliklerine göre makine yünü, bebe yünü, buklet yün, moher yünü, makarna 

yünü olarak adlandırılmıştır. Ayrıca merserize, rafya, floş gibi ipler de kullanılır. 

 



 

 17 

 

Resim 2.2: Örgü işlerinde kullanılan başlıca malzemeler çeşitli iplikler ve şişler 

 

2.1.2. Örgü İşlerinin Temel Teknikleri 
 

Örgü örmenin temeli, sıra hâlindeki ilmiklere dayanır. Bütün örgü çeşitleri de bu 

ilmeklerin değişik durumlarını gösteren birkaç tekniğe dayanır. Bu teknikleri iyi bilen bir 

kişi, bütün örgü çeşitlerini yapabilir. Bu teknikler aşağıda kısaca verilmiştir. 

 

 İlmek atma: Bir örgüye başlamak için önce şiş üzerine ilmek atmak gerekir. 

Ayrıca örgü sırasında çeşitli yerlerde uygulanan modele göre çeşitli yerlerde de 

ilmek atmak gerekir.  

 Düz örgü: Şiş üzerine atılmış ilmeklerin aynı yönde dokunması sonucunda 

meydana gelen örgü tekniğidir. Bu teknikte birinci sıra sonunda dönüşte, birinci 

sıranın ters yönünde örülür. Böylece düz örgü meydana gelir. 

 

Resim 2.3: Öne doğru örülerek elde edilen düz örgü 

 

 Örgü: Şişler, düz örgüde olduğu gibi tutularak başlanır. Ancak yün, her zaman 

şişin önünde tutulmalıdır. Eğer hep aynı yöne doğru örülürse düz örgüde de ters 

örgüde de tersi ve yüzü aynı olan “haraşo örgü” modeli oluşur. 
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Resim 2.4: Hep ters yönde örülerek elde edilen ters örgü 

 

2.2. Dokuma 
 

Dokuma, en az iki iplik grubunun belli sistemlere göre dik açı yaparak kesişmesinden 

oluşan dokuma tezgâhlarında hazırlanan tekstil ürünleridir.  

 

Dokuma tezgâhları, her iki başında dört köşeli kalınca birer kiriş bulunan ve çözgü 

ipliklerinin yerden biraz yüksekte yatay olarak enlemesine gerildiği çerçevelerdir.  

 

Dokumayı oluşturan boyuna ipliklere çözgü, eriş, arış, direzin; yatay ipliklere atkı, 

argaç, geçki gibi isimler verilmektedir.  

 

 

Resim 2.5: Çözgü, eriş, arış gibi isimler verilen dokumayı oluşturan boyuna iplikler 

 

El dokumacılığı kullanılan araç ve tekniklere göre; kirkitli dokumalar, mekikli 

dokumalar ve çarpana ile dokumalar olarak adlandırılır. Bunlar: 
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 Kirkitli dokumalar: Çözgü ipliklerinin arasından geçirilen atkı, ilme veya 

desen ipliklerinin ağaçtan veya demirden yapılmış alet ile sıkıştırılmasıyla 

yapılan ürünlerdir. Kilimler, halılar, cicimler bu tür dokuma ile meydana 

getirilen ürünlerdir. 

 Mekikli dokumalar: Çulfalık adı verilen tezgâha gerilmiş çözgü ipliklerinin, 

gücü adı verilen çerçeveler ile yukarıya kaldırılıp indirilmesi ile farklı şekillerde 

açılan ağızlıklardan atkı ipliğinin geçirilmesi sonucu oluşturulan yüzeylere 

mekikli dokumalar denir. Bez ayağı, brokar bu tür dokuma ile meydana 

getirilen ürünlerdir. 

 Çarpana ile dokumalar: Deri, ince ağaç levha, kalın karton ve benzeri 

malzemelerden üçgen, dörtgen veya altıgen şekilde kesilmiş çarpana araçlarına 

geçirilmiş çözgülerin döndürülmesi ile elde edilen dar enli dokumalara çarpana 

ile dokumalar denir. Çarpana ile yapılan dokumalar belde kuşak olarak 

kullanılır. 

 

2.3. Boyama 
 

Boyama çalışmalarının el işi etkinlikleri arasında çok önemli bir yeri vardır. Çeşitli 

malzemeler kullanılarak dekoratif ürünler elde edilmektedir. Günümüzde en çok tercih 

edilenler cam, kumaş ve ahşap boyamalardır. 

 

2.3.1. Cam Boyama 
 

Saydamlığı ve işlenebilirliği ile cam hayatın her alanında önemini korumaktadır. 

Günlük kullanımda da geniş imkânlar sunan cam, aynı zamanda birçok sanatın başlıca 

malzemesidir. Bu sanatlardan biri olan cam boyama, boyaların farklı tekniklerle ve bir fırça 

yardımıyla soğuk camın iç veya dış yüzeyine uygulanmasıyla gerçekleştirilerek yapılan bir 

sanattır. Cam boyama çalışmalarında dikkat, uyum, tedbir, sabır yanında el ve parmak 

becerisi ile şekil ve renkleri algılama yeteneğinin gelişmiş olması çok önemlidir. 

 

 

Resim 2.6: Cam boyama çalışması 
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2.3.2. Kumaş Boyama 
 

Kumaş boyama sanatı, her türlü desen ve figürün fırça ve boya yardımı ile kumaş 

üzerine aktarılması işlemidir. Kumaş boyama işlemi boyayı tutabilecek naylon karışımı fazla 

olmayan her tür kumaşa uygulanabilir. 

 

İnsan hayatında zaman ve mekân tanımayan ihtiyaçların karşılanmasında önemli yeri 

olan kumaş, günümüz dünyasında bize kolaylıklar sağlayan birçok eşyanın yapımında 

kullanılmaktadır. Yaşanan her mekânda, mekânları yaşanılır kılan objelerin süslenmesinde 

kumaş kendine ayrı bir yer edinmiştir. İnsan doğasında var olan yaşadığı çevreyi, kullandığı 

eşyaları güzelleştirme çabası ve isteği sonucunda dokunarak elde edilen kumaş ürünleri, 

doğal boyalarla çeşitli desenler verilerek farklılaştırmış, özelleştirmiştir. Bu şekilde 

günümüze kadar gelen kumaş boyama bir sanat dalı hâline gelmiş, uygulanılan teknikler 

geliştirilmiş, bu alanda üretilen ürünler ise adeta birer sanat eseri olarak mekânları süslemeye 

başlamıştır. 

 

Kumaş boyama sanatı, bu işle ilgilenenlerin sayısının artmasıyla birlikte farklı bakış 

açılarıyla ele alınmış ve artık sadece çeyizlik örtülerin süslenmesinde değil, malzemesi 

kumaş olan her türlü objenin üzerine uygulanılmaktadır.  

 

Kumaşı çeşitli yöntemlerle renklendirme veya üzerinde çeşitli desenler oluşturma 

yüzyıllar öncesinden gelen bir gelenektir. Bitkisel boyalarla renklendirme şeklinde başlayan, 

daha sonraları kumaş üzerine işlemelerle devam eden kumaşa farklılık kazandırma çabası, 

günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Artık desenlemeler ve 

renklendirmeler makineler tarafından yapılmaktadır. Bu gelişme ile birlikte elde yapılan 

işlemeler ayrı bir değer kazanmış, bir sanat hâlini almıştır. Kimya sanayisinin gelişmesiyle 

kumaşa tatbik edildiğinde kumaşa nüfuz eden, kumaştan çıkmayan boyaların üretimine 

başlanmıştır. Günümüzde uygulanan kumaş boyama sanatının başlangıcı da bu boyalara 

dayanır. Yağlı boya tuvallerine uygulanan tonlamalar, resme boyut kazandırma işlemleri 

artık her türlü kumaşa uygulanabilir hâle gelmiştir. Bunun yanı sıra nakış, tezhip, çini gibi 

sanat dallarına ait desenler de kumaşa aktarılabilir. El sanatlarımızdan nakışa ait desenler, 

artık boyama ile kumaşa yansıtılmaktadır. Bu yöntem hem pratiktir hem de desenler bu 

şekilde görsel açıdan kendisini daha fazla ön plana çıkarmaktadır. 

 

 

Resim 2.7: Çocuklar tarafından tercih edilen sevimli figürlü boyama tişörtler 
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Genellikle çeyizlik eşyaları, örtüleri süslemede kullanılan kumaş boyama, günlük 

hayatta kullanılan perdelere, abajurlara, elbiselere, tişörtler çanta ve ayakkabı gibi malzemesi 

kumaş olan her türlü objeye uygulanabilmektedir. Nakışın zahmetli oluşunun yanında yapımı 

hem daha kolay hem daha zevkli olan kumaş boyama, uygulandığı zeminlere ayrı bir özellik 

kazandırmaktadır. 
 

2.3.3. Ahşap Boyama 
 

Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne 

ahşap boyama veya üst yüzey işlemleri adı verilir. Ahşap eşyaların güzelleştirilmesi ve dış 

etkilerden korunması amacı ile yapılan bu boyama çalışması, eski ahşap eşyaları veya henüz 

işlem görmemiş ham malzemeyi çeşitli malzemeler kullanarak isteğe, zevke uygun kullanılır 

hâle getirme işlemi olarak da adlandırılır. 

 

Ahşap boyama oldukça geniş bir çalışma alanını kapsar. Mobilyaların boyanması ve 

üzerlerine resimler yapılarak süslenmesi ile boyalı ve süslemeli mobilya modası hızla 

yayılmıştır. Ayrıca vazo, tepsi, abajur, masa, çerçeve, dolap, sehpa, pano, çeşitli kutular ve 

akla gelebilecek daha birçok ahşap eşya boyanarak estetik hâle getirilip kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 2.8: Ahşap boyamanın oldukça geniş bir çalışma alanını kaplaması 

 

Ahşap boyama sanatı, günümüzde bütün dünyada uygulanılan bir sanat dalıdır. Yine 

başta İtalya olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa, hatta Afrika’da da sayısız ahşap boyama 

sanatçıları sanatlarını bütün insanlarla paylaşmaktadırlar. Birçok kişinin ilgi odağı olan ahşap 

boyama sanatının gerek zevkli bir uğraşı gerekse aile ekonomisine katkı sağlaması nedeniyle 

gelişip yaygınlaşmasını sağlamak gerekmektedir. Ahşap boyama çalışmalarında malzeme 

olarak zımpara, çeşitli fırçalar, boyalar, vernik, süsleme için objeler vb. kullanılarak 

çatlatma, dekupaj, transfer, one-stroke, porselen varak gibi çeşitli teknikler uygulanmaktadır. 
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Resim 2.9: Boyanarak estetik hâle getirilip kullanılan ahşap tepsiler 

 

2.4. Takı Tasarımı  
 

İnsan vücudunun çeşitli bölümlerini süslemek için eski çağlardan beri kullanılagelen 

objeler olarak tanımlanan takının, çağlar boyunca mezarlardan şatafatlı salonlara kadar 

süregelen serüveni, değerli taşların keşfedilmesiyle birlikte farklı boyutlar kazanarak 

günümüze gelmiştir. Yaşadığımız çağda takı, insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 

İnsanların sosyal, ekonomik ve dini hayatları hakkında tarih boyunca bizlere ipucu veren 

takılar farklı amaçlarla kullanılmıştır. Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan takının 

serüvenini izlemek toplumsal tarihi, dolayısıyla toplumun değişimini ve gelişimini izlemek 

anlamına gelmektedir. 

 

Eski çağlarda insanlar, bilinmedik doğa güçlerinden korunmak ve güçlü olmak için 

muska niteliğindeki takılar takıyor, yüzlerine ve vücutlarına boyalarla koruyucu simgeler 

sürüyor ve hatta koruyucu desenler oluşturacak yara izleri, dövmeler yapıyorlardı. Bundan 

otuz bin yıl önce insanoğlu, takıları ölen yakınlarının ruhlarını kötülüklerden koruyacağı 

inancıyla mezarlarına koyuyorlardı.  

 

 
Resim 2.10: Deniz kabukları, diş ve kemik parçaları kullanılarak yapılan çeşitli takılar 

 

Takılar giyimin tamamlayıcı unsurudur. Çeşitli boncuklardan yapılmış takılar, tarih 

boyunca tüm dünyada insanların sosyal statülerini belirleyen ortak bir dil olarak 

kullanılmıştır. Boncukların ve yarı değerli taşların insanlar üzerinde tedavi edici bir güce 

sahip olduğu da bilinmektedir. Ortaçağ’da boncuklar karşımıza tespih olarak çıkmaktadır. 

Tespihler, Romalılardan Müslümanlara ve Budistlere kadar tüm dinlerde kullanılmıştır; 

günümüzde de kullanılmaktadır. Tüyler, kutsal ağaç kabukları, deniz kabukları, diş ve kemik 

parçaları, değerli taşlar bunlara örnektir. Önceleri sihir ve büyü amaçlı olup daha sonra 

dinsel temalı takıları görmekteyiz. 
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Takılar, biçimleri ortam ve şartlara göre değişmekle birlikte her toplumda varlığını 

sürdürmüştür. Tarih boyunca insanlar edindikleri bilgi ve tecrübe birikimlerini yaratıcılık, 

ustalık, sabır ile birleştirerek bugün bile hayranlıkla izlediğimiz taşlar, asalar, semboller, 

takılar, değerli metallerden heykelcikler vb.ni yapmışlardır. Bu sanat eserleri çağlar boyu 

onları üreten toplumların, dinsel ve estetik değerlerini belirtir. 

 

gf 

Resim 2.11: Modeller tasarlandıktan sonra altın ve gümüş döküm yapılması 

 

Günümüze gelindiğinde ise tasarımcılar, birinci aşamada kaynaktan etkilenerek 

çizimler yapmakta, günün modasından ve renklerinden esinlenmekteler. Bazı çizimler 

bilgisayar ortamında gerçekleşmekte, üç boyutlu kalıplar alınmakta, model muma 

uygulanarak kalıp çıkarıldıktan sonra eriyen altın ve gümüş döküm yapılmaktadır. Birçok 

işlem aşamasından sonra obje cilalanarak son şekli verilmektedir.  

 

Gümüş örücülükten etkilenerek metal ve bakır makaralar yardımıyla başarılı takılar da 

yapılmaktadır. Yine dokuma tekniği kullanılarak boncuk tezgâhlarında yapılan kolyeler, 

makrame tekniği (düğüm) kullanılarak yapılan kolye ve bileklikler günümüz takısında 

önemli bir yer teşkil eder.  

 

 

Resim 2.12: Ekonomik oluşları nedeniyle daha çok tercih edilen imitasyon takılar  

 

El sanatlarının tümünden yararlanılarak yapılan takılar belli bir emeğin sonucu 

oluştukları için her dönemde rağbet görmüşlerdir. 
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2.5. Ağaç İşleri  
 

Ağaç oymacılığı, ağaç üzerine çizilen bir şekli özel olarak hazırlanmış olan kesici 

aletlerle lüzumsuz yerlerini çıkarttıktan sonra şekillendirme sanatıdır. Ormanda büyüyen bir 

ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, yeniden başlayarak birçok süs eşyaları, 

mobilya cinsinden imal edilen çeşitli eşyalarla evlerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan 

süslemelerde kendisini göstermektedir. Ağaç oymacılığı kolay ve masrafsız yapılabilen bir 

sanattır.  

 
 

2  

Resim 2.13: Evlerde önemli bir yer tutan ağaç oymacılığıyla yapılan mobilyalar 

 

Ağaç oymacılığı, yapılan mobilyaları ve dekoratif eşyaları süslemek için uygulanır ya 

da ağaçtan figür ve şekiller oyularak heykelcikler yapılır. Bu ikinci tip ağaç oymalar, 

genellikle madenden ve taştan yapılmış heykellerden daha küçüktür. Bu oymacılık türüne 

"ağaç heykelciliği" de denir. 

 

 

Resim 2.14: Ağaçtan heykelciklerin yapılması 
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Resim 2.15: Kullanışlı ve estetik ahşap oyma eşyalar 

 

Hayal gücünün, fiziki imkân ve kabiliyetlerin el verdiği ölçüde kendini ifade etmenin 

ve duyguları anlatmanın bir yolu olan ahşap oymacılığı, kolay ve masrafsız yapılabilen bir 

sanattır.  

 

Bu çalışmalarda çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bazen iç içe desenler 

bazen çok sade desenler bazen bir tokmak ve oyma kalemi ile bazen de bir çivi ile iz 

bırakacak her zemine yapılabilir. Ağaç seçimi çam, ceviz, gül, abanoz gibi ağaçlardan 

yapıldıktan sonra gerekli olan malzemeler; ahşap testeresi ve çeşitli boylarda oyma 

bıçaklarıdır. Bu çalışmada aletlerin özenle kullanımı dikkat edilmesi gereken en önemli 

ayrıntıdır. 

 

 

Resim 2.16: Elle oyma çalışmaları 

 

Başlıca uygulama alanları da cami ve türbelerin mihrap ile minberleri, cami ve 

medreselerde kullanılan rahleler, kral tahtları, mezar taşları, kapı, pencere, dolap kapakları, 

iskemleler, mücevher kutuları, ahşap beşikler, sofra altlıkları, oyma bezemeleri, çeşmeler ve 

sandıklar olmuştur. Evlerde kullanılan çekmece, sandık, abajur gibi eşyaların süslemelerini 

ve çeşitli mimari eserlerin iç kısımlarına yazı yazan hattatların yazılarını tahta üzerine tatbik 

edenler de bu sanatın üstatlarıdır. 

 

Ağaç oymacılığı çalışmalarında; kesme oyma, yüzey oymacılığı ve tabi şekil 

oymacılığı türlerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kabartma oyma, kakma, 

kündekâri, kafes, kaplama, yazma ve boyama kullanılan başlıca teknikler arasındadır. 
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2.6. Dikiş – Nakış 
 

2.6.1. Dikiş 
 

Günümüzde de geçerli olan en eski el sanatlarından olan dikiş, insanı rahatlatan ve 

maliyet açısından daha ucuza ürünler elde etmek için uygulanan bir hobidir. Önceden 

annelerimizin ve ninelerimizin büyük bir çoğunluğunun bildiği bir eylemdir. 

 

Resim 2.17: Zaman kazandıran dikiş makinesi 

 

Çok eski zamanlarda kuş kemiklerinden ya da tunçtan yapılma iğnelerle hayvan 

derileri ya da kumaşlar delinir, gene hayvan derisinden kesilmiş ince şeritler bu deliklerden 

geçirilerek dikiş dikilirdi. Eskiden her şey elle dikilirken dikiş makinesinin geliştirilmesinden 

sonra makineyle dikilmeye başladı. Makine hem zaman kazandırıcıdır hem de birleştirme 

yerlerini çok sağlam diker. 
 

Ne var ki dikiş makineniz olsa bile gene de bazı yerleri elle dikmek gerekebilir. 

Günümüzde üretilen çeşitli boy ve kalınlıkta çelik iğnelerden dikişe en uygun olan 

seçilebilir. Örneğin ipek ya da keten kumaşlar için küçük delikli, çorap onarmak içinse iri 

delikli ve uzunca bir iğne seçmekte yarar vardır.  

 

Dikiş dikerken kullanılacak en elverişli iplikler pamuk ya da polyester olanlardır. 

Dikiş dikerken teyel dikişi, makine dikişi, kenar bastırma, hristo teyeli, ilik açma dikişleri, 

sürfile gibi kumaşın özelliğine göre uygulanabilen çeşitli dikiş türleri kullanılmaktadır. 

 

Dikiş çalışmalarında çeşitli makaslar, çeşitli boylarda iğneler, toplu iğneler, mezura, 

çizim ruleti vb. malzemeler kullanılır. Ayrıca uygulanan modele göre zımbalı düğmeler, 

dikilen düğmeler, çıtçıtlar, fermuarlar, çeşitli dikiş iplikleri kullanılan aksesuarlardan 

bazılarıdır. 
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2.18: Çeşitli makaslar, iğneler, renkli dikiş iplikleri  

 

Günümüzde artık dikiş dikmek isteyenler için çok pratik çareler bulunmaktadır. 

Bedenlere göre kalıpların yayınlandığı ve içinde güncel modellerin bulunduğu dikiş dergileri 

yayınlanmaktadır. Ancak hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasından dolayı pek tercih 

edilmemektedir. 

 

2.6.2. Nakış 
 

Nakış, dikiş dikmekle başlamış çok eski bir el sanatıdır. Yüzyıllardır insanların duygu, 

düşünce ve tabiatı kumaş üzerine şekillerle işleme sanatı olarak kullanılmıştır. İşleme sanatı 

da diğer el sanatları gibi insanların günlük ihtiyacını karşılamak, giyecek ve kullanılacak 

eşyaları bezemek arzusuyla doğmuştur.  

 

İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme, düz bir dikişi bile dekoratif anlamda yapma 

fikriyle gelişmiş bir sanat dalıdır. Önceleri doğada görülen güzelliklerin kopyaları olmuş, 

sonraları yavaş yavaş insanların yaratıcı karakteri gereğince değişmiştir. 

 

 

2.19: Giyecek ve kullanılacak eşyaları bezemek arzusuyla doğan nakış 
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Nakış, giysileri süsleme amaçlı başladığı hâlde yalnızca onlara özgü kalmamış, ev 

süslemesinde de kullanılmıştır. İşlemeler, önce kıymetli kumaşlar üzerine bol miktarda altın 

ve gümüş sim kullanılarak ve ipeklerle işlenmiştir. Günümüzde hayat şartlarının değişmesi 

nedeniyle zor olan bu nakışlar az işlenir olmuş ve eski ince işleme şeklini kaybetmiştir. 

Hâlen eski işlemeler renk ve desen karakteri bozulmadan modernize edilerek güzel, zevkli 

işlemeler meydana getirilmektedir. Günümüzde nakış, evde kullanılan çeşitli örtüler (sehpa, 

masa, yatak, yastık vb.), giysiler, çanta, kemer, ayakkabı üzerine süsleme olarak da 

kullanılmaktadır. 

 

 
2.20: El nakışlarının eski değerini kaybetmesine neden olan makinede yapılan nakışlar 

 

El sanatlarının önemli bir dalı olan nakış, önceleri sadece elde yapılmaktaydı. Artık 

makineleşmeden dolayı çok işlevli nakış makineleri bulunmaktadır. Zamandan tasarruf 

açısından makine nakışları günümüzde el nakışlarının eski değerini kaybetmesine neden 

olmuştur.  

 

El ve makine nakışının çeşitli teknikleri bulunmaktadır. Bunlar kanaviçe, kum iğnesi, 

sarma, Çin iğnesi, Türk işi, ajurlar, beyaz iş, Antep işi, aplike, antika, hesap işi, tel kırma 

(Bartın işi) vb. olarak adlandırılır.  

 

Ayrıca son yıllarda kurdele işi çalışmalar da yapılmaktadır. Kurdele çalışması ile 

yapılan havlular, çantalar, çeşitli örtüler, panolar vb. çok tercih edilmektedir. Bu 

tekniklerden tel kırma makinede yapılamamaktadır. 

 

2.21: Son yılardan kurdele nakışı çok kullanılan bir teknik 
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Nakış yapımında gerekli olan malzemelerin başında kasnak gelir. Kasnak, nakış 

işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, kıyıları oluk biçiminde 

pervazlı, metal ya da tahtadan yapılmış çemberdir. Kasnaktan başka nakış makasları, çeşitli 

nakış iğneleri ve desene göre seçilmiş iplikler gerekli olan malzemeleri oluşturmaktadır. 

 

2.22: Kasnak, metal ya da tahtadan yapılmış çember 

 

Günümüz teknolojisinde ayaklı makinelerin dışında elektrikli zikzak makineleri ve 

sanayi tipi juki makinelerinde da nakışlar yapılmaktadır. Makine nakışı genellikle keten türü 

ve ipek kumaş üzerine uygulanmaktadır. İplik olarak makine nakış iplikleri, renkli ve beyaz 

iplikler ayrıca nakış simleri kullanılmaktadır. 
 

2.7. Seramik 
 

Kilin suyla karıştırılarak plastik hâle getirilip şekillendirilmesi, pişirilerek sağlam ve 

kalıcı yapıya dönüştürülmesi işlemine seramik denir. Daha geniş tanımı ile seramik, 

biçimlendirme yöntemleri ne olursa olsun en son şeklini pişirildikten ve sırlandıktan sonra 

alan killi topraktan yapılan porselen, çanak-çömlek, vazo vb. kap kacakların, yapı ve süs 

eşyalarının ortak adıdır.  
 

 

Resim 2.23: Seramiğin çeşitli biçimlendirilme yöntemleri  

 

Seramiğin ilk ham maddesi balçık olarak bilinen çok ince taneli koyu çamur 

birikintileridir. İlk seramik formlar balçıkla sıvanmış sepetlerdir. Ateşle buluşup sertlik 

kazanmaları sonucu seramik kaplar oluşmuştur.  
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Resim 2.24: Günümüzde seramiğin ham maddesi kil yani toprak 

 

Günümüzde seramiğin ham maddesi kildir yani topraktır. Ancak her topraktan 

seramik yapılmaz. En elverişli killer feldspatlı (granit) kayaların ayrışmasından oluşur. 

Seramik ham maddesinin doğal olarak bulunması insanların binlerce yıl önce bu sanat dalını 

geliştirmesini sağlamıştır. Yüzyıllar önce çömlekçilik olarak başlayan seramik çalışmaları, 

günümüzde birçok sanayi dallarının üretim teknolojisine önemli katkılar sağlamıştır. 

 

 

Resim 2.25: Çinicilik ülkemizde geleneksel bir el sanatı 

 

Seramik sanatı; çömlekçilik, çinicilik, tuğla ve kiremit üretimi olarak 

gruplandırılabilir.  

 

Çömlekçilik; çömlekçi çarkı, basit tezgâh veya elle şekillendirilen kapların üretimini 

ifade etmektedir. 

 

Çinicilik; geleneksel motiflerin dekoratif eşya ve duvar karolarında gösterilen, seramik 

sır altı ve sır üstü dekor uygulamalarını ifade etmektedir. Tuğla ve kiremit; elle kalıplarla 

şekillendirilen yapı malzemelerini ifade etmektedir.  

 

Çömlekçilik ve çinicilik el sanatı ülkemizde bugün de varlığını korumakta, belirli 

merkezlerde üretimlerini sürdürmektedir. Tuğla ve kiremit, günümüzde endüstriyel 

şekillendirme yöntemleri ve araçları ile üretilmektedir. 
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Günümüzde seramik üretiminde kullanılan üç ana ham madde vardır. Bunlar; kuartz, 

kil ve sırçadır. Hazırlanan ham madde karıştırılarak yoğrulur, plastik kıvama gelinceye kadar 

suyu emdirilir ve şekillendirme işlemine geçilir. Çömlekçi çarkında veya kalıpla istenilen 

formlar elde edilir. 

 

 
Resim 2.26: Çömlekçi çarkında elle şekillendirme yöntemi  

 

Yumuşak ve yoğrulabilir hâlde bulunan, su ile birleşince plastik özelliği olan toprak, 

küçük parçaların üretiminde kullanılan çimdik yöntemi, büyük parçaların üretiminde 

kullanılan fitil yöntemi, çömlekçi tornasında gerçekleştirilen elle şekillendirme yöntemi, 

köşeli formların yapımında kullanılan plaka ve şablonla şekillendirme yöntemleri ile 

biçimlendirilir. Seramiğin biçimlendirildiği mekânlarda çeşitli su kapları, sünger, bıçak, 

seramik şekillendirme kalemleri, merdane, ince tahta çubuklar, tel testere, kesme ipi, naylon 

poşetler, tahta plakalar gibi malzeme ve araçlara ihtiyaç vardır. 

 

2.8. Diğerleri 
 

2.8.1. Ebru  
 

En önemli özelliği geleneksel Türk el sanatlarından olan ebru, birbiri içine geçmiş 

ancak karışmamış, bakışla ayırt edilebilecek şekilde duran renk ve şekillere denir. Sanat 

olarak ebru, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele bezendiği şekillerin ve bu şekillere 

müdahale edilmesiyle meydana gelen figürlerin kâğıda aktarılması işlemidir.  

 

Zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebru, geri dönüşü ve tekrarı olmayan çok 

değişken bir sanattır. Yüzyıllar boyunca ebrunun birçok çeşidi yapılmıştır. En önemli ebru 

çeşidi olan ve kumlu ebru dışında tüm ebruların yapımında ilk işlem olarak uygulanan ebru 

battal ebrusudur. Boyaların fırça yardımıyla kitre üzerine serpilmesiyle oluşturulan ve 

üzerinde herhangi bir müdahalenin yapılamadığı ebru çeşididir. Yapılan işlem bakımından 

en basit ebru gibi görünmesine karşın aslında yapımı en zor olan ebru battal ebrusudur. Üst 

üste atılan boyaların ince ayarlarının yapılarak birbiri üzerinde açılıp akmadan kâğıda 

aktarılmasını sağlamak ustalık gerektiren bir iştir. Ayrıca gel-git ebrusu, şal ebrusu, taraklı 

ebru, kumlu-kılçıklı ebru, hafif ebru, akkase ebru, yazılı ebru, hatip ebrusu ve çiçekli ebru 

gibi çeşitleri bulunmaktadır. 
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Resim 2.27: Ebruların yapımında ilk işlem olarak uygulanan battal ebrusu 

 

Ebru, tarih boyunca cilt ve hat sanatını destekleyici bir sanat olarak kullanılmıştır. 

Klasik cilt sanatında kitabın cildini kapağa bağlayan yan kâğıt olarak, hat sanatında ise 

levhalarını kenar pervazlarında ve üzerinde hattın görünebileceği açık renklerde hazırlanmış 

hafif ebrulu kâğıtlar aharlanarak ebru yoğunluğu kullanılan muhtelif maddelerde artırılmış 

bir sıvı üzerine topraktan elde edilmiş boyaların fırçalarla serpilmesiyle elde edilen desenin 

kâğıda aktarılması şeklinde gerçekleştirilen bir kitap ve kâğıt bezeme sanatı olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 2.28: Ebru yapımında kâğıt, teneke, fırça, sığır ödü, kitre ve boyaların kullanılması 
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Ebru yapımında kâğıt, teneke, fırça, sığır ödü, kitre ve boyalar kullanılmaktadır. Bu 

malzemelerden ebru yapılacak olan kâğıtların emici ve mat, teknenin hafif, fırçanın sapının 

esnek, kitrenin beyaz ve topraksız olması yapılacak çalışmanın düzgün olmasında önemli rol 

oynamaktadır. En önemli ayrıntılardan biri de bir ebrunun bir defa yapılmasıdır. 

 

2.8.2. Batik Sanatı  
 

Herhangi bir düz kumaş üzerine desen oluşturmak suretiyle boyama işlemine tabi 

tutularak oluşturulan kumaşlara "batik dokumalar" denir. Batik desenlerinde doğanın 

çiçekleri, renkli kelebekler, cennet kuşları stilize edilerek motif olarak kullanılmaktadır.  

 

Batik elbiseler için genellikle pamuklu kumaşlar tercih edilmektedir. Günümüzde bir 

benzerinin yapımı aynen mümkün olmadığından gerek giysi gerekse dekoratif yapılan 

batikler ağırlığını sürdürmektedir. 

 

 

Resim 2.29: Batik elbiseler için genellikle pamuklu kumaşların tercih edilmesi 

 
Batik çalışmalarında beyaz kumaşın üzerine desene göre kalemle desenler çizilir. 

Renkli olması istenmeyen yerler mumla kapatılır. Kumaş, boya banyosunda renklendirilir. 

Desende tercih edilen renkler elde edilinceye kadar bir kaç defa mumlanarak renklendirilir. 

Çalışma sırasında mumda yer yer kırılmalar olur ve bunlara biraz renk karışır. Bu batik 

çalışmalarının karakteristik özelliğidir. 

 

Batik çalışmalarında uygulanan birçok teknik bulunmaktadır. Bunlar kullanılan 

kumaşın cinsine göre; mumlu, kazıma, kalıpla bağlama (tahta batik), linolyum, şablon, kâğıt, 

akıtma batik olarak adlandırılır. 
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Resim 2.30: Batik boyasının ısıya dayanıklı, parlak renkte ve yıkanabilir olması 

 

Batik boyası ısıya dayanıklı ve yıkanabilir olmalıdır. Boyalar birbirine karıştırılarak 

istenen tonda değişik renkler elde edilebilir. Batik yapımında parlak renkli boyalar 

kullanılmalıdır. Kumaştan başka kâğıda da değişik katlamalar uygulanarak boya verilmek 

suretiyle çok değişik dekoratif kâğıtlar elde edilebilir. Boyanan batiklerin mumunun alınıp 

mutlaka buharlanarak ve çeşitli işlemlerden geçirilerek fikse edilmesi (sabitleştirilmesi) 

gerekir. Bu yapılmadığı veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olduğu takdirde batik 

özelliğini yitirecektir. 

 

2.8.3. Vitray 
 

Vitray sanatı, gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değişimler kazanan 

bir ışıklı resim sanatıdır. Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü onu diğerlerinden 

üstün kılan tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle ya da ışığa etki eden elemanların 

değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır. Bir ışığın azalıp çoğalması ve bulutların 

hareketi hatta vitrayın arkasında bulunan ağaçların dal ve yapraklarının veya başka 

cisimlerin hareketi cam üzerinde değişik renk ve gölgeler meydana getirir. Yakın zamana 

kadar vitray sanatı, doğal ışıktan yararlanmıştır. Teknikteki ilerlemelere paralel olarak 

değişik kaynaklar da özellikle elektrik ışığı vitrayın ışık kaynağı olmasını sağlamıştır. Ayrıca 

hiç doğal ışık olmayan yerlerde de vitray kullanılmıştır. Kalın ve küçük boyuttaki camlar, 

mermerler, bronzlar ve küçük cam parçaları ile bu sanat ortaya çıkar. Farklı büyüklük ve 

biçemlerdeki camların çeşitli birleştirici unsurlarla bir araya getirilmesiyle kompozisyonlar 

oluşturulur. 
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2.31: Kalın ve küçük boyuttaki camlar, mermerler, bronzlar ile bu sanatın ortaya çıkması 

 

Vitray yani cam süsleme sanatında yapılacak çalışmaya göre uygulanan beş teknik 

bulunmaktadır. Bunlar; mozaik vitray, macunlu vitray, kurşunlu vitray, boyalı vitray ve tifani 

çalışması olarak adlandırılmaktadır. 

 

2.9. El İşi Etkinlikleri Uygulamaları 
 

El işi etkinliklerinin planlanmasında ilk aşama bireyin yetenek ve ilgilerinin tespit 

edilmesi ve ulaşılmak istenen hedef ve amaçların birey ile birlikte belirlenmesidir. Çevrenin 

ve bireyin olanaklarının planlama yapmadan önce araştırılması gerekir. Bireyin etkinliğe 

katılmaya istekli oluşu ve etkinliğin bireyin beklentilerine uygun seçilmesi başarılı bir 

planlamanın ön koşuludur. 

 

El işi etkinliklerinin düzenlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için iyi bir 

planlamanın yapılmalıdır. Planlama belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemek, faaliyetleri 

bilinçli olarak belirlenmiş amaçlar üzerinde odaklaştırmak, gelecekteki faaliyetler için 

koordineli sistematik bir göstericiye sahip olmak ve standartlar belirleyebilmek için 

gereklidir. Ayrıca planlama, amaca ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesini de 

kolaylaştırmaktadır. 

 

El işi etkinlikleri planlanırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar; 

 

 Etkinliğin zamanlaması ve hangi süreler içerisinde devam edeceği,  

 Bireyin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayacağı, 

 Kullanılacak malzemelerin kolay temin edilebilir olması, 

 Maliyeti ve bireyin ekonomik durumuna uygunluğu, 

 Ulaşımının kolay olması, 

 Çevrenin olanaklarının araştırılarak kaynakların etkili ve verimli 

kullanılmasının sağlanması, 

 Bireyin yetenek ve becerilerine uygunluğu, 

 Etkinliğe bireyin katılımı ve devamlılığın sağlanmasıdır. 
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2.9.1. Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği 

 
El işi etkinliklerine katılımın sağlanmasında imkânların göz önünde bulundurularak 

çevrenin mevcut avantajlarını en iyi şekilde kullanmak ve bireyin yaşam kalitesini arttırmak 

ilk hedeftir. Bu nedenle çevrenin bireye sağladığı avantajların önceden belirlenmesi ve 

kurum-kuruluşlarla iş birliği yapılması gerekir. 

 

Kaynakların yönetiminde belirlenen amaçlarda tüm ihtiyaç ve isteklerin imkânlar 

ölçüsünde karşılanmasına çalışılmalıdır. Kaynakların (zaman, para vb.) kullanımında dikkat 

edilmesi gereken konu; özellikle de kaynakların kısıtlı olması durumunda ihtiyaçların 

karşılanması ile ilgili amaçların önceliklerini korumasıdır. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarla 

iş birliği yapılarak kısıtlı imkânların giderilmesi sağlanabilir. Örneğin; meslek liseleri ile iş 

birliği yapılarak huzurevinde yaşlılara el işi etkinlikleri kursu açmak vb. Böylece zamandan, 

ulaşım maliyetinden, enerjiden vb. tasarruf sağlanmış olur. 

 

Bireyin imkânlarının (kaynakların) zenginliği durumunda da kurum ve kuruluşlarla iş 

birliği yapmak kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca bireyin 

beklentilerinin üzerinde hizmet alması kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak 

gerçekleştirilebilir. Örneğin bireyin belirli periyotlarla başka bir şehirdeki otelde düzenlenen 

çinicilik kursuna firmanın güvenirliliğini araştırarak katılımını sağlamak vb 

 

2.9.2. Grup ve Bireysel Etkinlikler Planlama 
 

Grup ve bireysel etkinlik planlaması yapacak kişi, yetişkinin değişmesini ve topluma 

adaptasyonunu arttıracak olan yeni bilgi ve becerinin kazandırılmasını amaçlar. Bu nedenle 

değişme sürecine katkı sağlayacak etkinlikleri dikkatli bir biçimde planlamak gerekir. Bir 

etkinlik programında bulunması gereken basamaklar; 

 

 Bireyin beceri, ilgi, ihtiyaç ve gereksinmelerinin saptanması, 

 Amaçların ve kaynakların saptanması, 

 Belirlenen amaç ve kaynaklara uygun etkinliğe yönelik gerekli araştırmaların 

yapılması, 

 Bireye alternatiflerin sunulması, 

 Bireyin kararı doğrultusunda öğrenim etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik 

organizasyonun yapılması, 

 Uygulama,  

 Çalışmaların değerlendirilmesidir. 

 

Bir toplumdaki bireylerin gereksinmeleri ve beklentileri farklılık gösterdiğinden 

etkinlik gereksinmelerinin saptanması kolay olmamaktadır. Sorun yalnızca güncel 

gereksinmeler değil, aynı zamanda fiziksel ve sosyal çevredeki değişmelere bağlı olarak yeni 

gereksinmeleri tahmin etmektir. Günümüzde gereksinmeler ya hiç fark edilmemekte ya da 

belirgin hâle getirildiğinde fark edilmektedir. Kaynakların sınırlılığı bazen sorunun 

çözümlenmesinde güçlükler yaratmaktadır. Bireyi ayrıca gereksinimini karşılayacak etkinliği 

öğrenmeye ve katılım sağlamaya yönlendirmek, ikna etmek diğer sorunlardan biridir. Burada 
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gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli nokta ise planlayıcı bireye rehber olmalı, 

etkinliği seçme ve katılma bireyin kendi kararı olmalıdır. Birey etkinliğe katılmaya istekli 

olmadığı müddetçe planlamanın başarılı olması mümkün değildir. Bu durumda mevcut 

kaynakların da boşa kullanılması söz konusu olabilir. 

 

Planlama yaparken ortaya çıkan sorunlarda ve gereksinimlerin belirlenmesinde 

planlayıcı, önceliklere göre sıralama yapmalıdır. Sıralama yapma sorunların çözümünde ve 

gereksinimlerin giderilmesinde planlayıcıyı karmaşadan kurtaracak ve öncelikleri 

belirlemesini kolaylaştıracaktır. 

 

Organizasyon ve uygulama aşamasında etkinliği düzenleyen kişi ya da kurumlar ile 

iletişim içinde olmak, araç gereç ve zaman çizelgesi hazırlamak gerekir. 

 

Amaçların ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirleyebilmenin ön koşulu 

değerlendirmedir. Değerlendirme için planlama yapılırken gereksinme duyulan bilgilerin 

nereden, ne zaman ve nasıl elde edileceği belirtilmelidir. Planlanan etkinliklerin belirlenen 

amaçları gerçekleştirip gerçekleştirmediği konuyla ilgili kişilerle görüşülerek tespit 

edilmelidir. Ayrıca kurs süresince bireyin çalışmaları gözlemlenmeli ortaya çıkan aksaklıklar 

saptanmalıdır. Yapılan görüşmeler, aksaklıklar ya da olumlu gelişmeler belirli periyotlar ile 

form oluşturularak ya da rapor düzenlenerek kayıt altına alınmalıdır. Raporların ya da 

düzenlenecek formların tarih sırasına göre olması planlayıcıya bir sonraki çalışmalarında 

kolaylık sağlayacaktır.  

 

Düzenlenen etkinlik programları ile ilgili birey ile görüşülmesi ve sohbet edilmesi 

programın başarısını değerlendirme açısından oldukça önemlidir. Değerlendirme sonunda 

elde edilen bilgiler programın başarı derecesi, olumlu ve olumsuz yönleri ile bir sonraki 

programın içeriğinin belirlenmesine ışık tutar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Seçtiğiniz bir etkinliği gerçekleştirerek tüm aşamaları ile birlikte sınıf panonuzda 

sergileyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İstediğiniz bir el işi etkinliğini seçerek 

araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basın yayınlarından 

araştırabilirsiniz. 

 Yörenizde bulunan atölyeleri 

araştırabilirsiniz. 

 Karar verdiğiniz el işi ustalarından 

yardım isteyebilirsiniz. 

 Gerekli malzemeleri belirleyiniz. 

 Yaptığınız araştırmaların bilgilerinden 

yararlanabilirsiniz. 

 Konunun uzmanlarından temin 

edeceğiniz malzemelerin özellikleri 

konusunda yardım alabilirsiniz. 

 Gerekli malzemeyi satın alınız. 

 Çevrenizde bulunan kırtasiye ve 

dükkânlardan satın alabilirsiniz. 

 Ekonomik davranmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Etkinliğe başlamak için gerekli ortamı 

hazırlayınız. 

 Etkinlik için gerekli alanı kullanacağınız 

malzemeleri de göz önüne alarak 

belirleyebilirsiniz. 

 Malzeme listenizi gözden 

geçirebilirsiniz. 

 Malzemelerinizi kullanım sırasına göre 

düzenleyebilirsiniz. 

 Etkinliğinizin aşamalarını 

fotoğraflayarak gerçekleştiriniz. 

 Kompozisyonu istediğiniz gibi seçerek 

oluşturabilirsiniz. 

 Yapacağınız etkinliğin işlem 

basamaklarını yazabilirsiniz. 

 Etkinliği gerekli görüşmeleri yaparak 

uzman kişi denetiminde yapabilirsiniz. 

 Fotoğraf çekmek için arkadaşlarınızdan 

yardım isteyebilirsiniz.  

 Etkinliğinizi ve yapım aşamalarını 

uygun bir yerde sergileyiniz. 

 Herkes tarafından rahatlıkla görülecek 

bir yer seçebilirsiniz. Etkinliğinizin 

estetik görünmesi için farklı objeler 

(örtü, vazo, çiçek kurdele vb.) 

kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Örgü yapılırken kullanılan ucu kancalı tek iğnelere ……….. adı verilir. 

2. Örgü örme işi    ……………………  atma ile başlar. 

3. Çatlatma,   …………….    ………………  tekniklerinden biridir. 

4. ……   ……………….., makinede yapılamayan nakış tekniğidir. 

5. ………….., geri dönüşü ve tekrarı olmayan bir sanattır. 

6. Tifani çalışması,  …………… tekniklerinden biridir. 

7. Seramik çalışmalarında büyük parçaların üretiminde ……………. yöntemi kullanılır.  

8. Batik giysiler için  …………… kumaşlar tercih edilmelidir.  

9. Sığır ödü, ……………. çalışmasında kullanılan malzemelerdendir. 

10. Çömlekçilik, çinicilik    ………………….. sanatının tekniklerindendir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. .…………… ……………… bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik olgunluğa 

erişmesinin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, insan hayatının 

oldukça önemli bir dönemidir.  

 

2. El işi etkinlikleri görme engellilerde …………, ……….. iş birliğinin gelişimini 

destekler. 

 

3. ………… …………… ………… oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet 

gösterir.  

 

4. Örgü işlerinde kullanılan ucu sivri ve çift olarak kullanılan iğnelere ……….. denir. 

 

5. Örgü çalışmalarında tersi ve yüzü aynı olan örgü modeline …………... denir. 

 

6. …………. sanatı, gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değişimler 

kazanan bir ışıklı resim sanatıdır. 

 

7. Herhangi bir düz kumaş üzerine desen oluşturmak suretiyle boyama işlemine tabi 

tutularak oluşturulan kumaşlara …………… dokumalar denir. 

 

8. …………. sanatı çömlekçilik, çinicilik, tuğla ve kiremit üretimi olarak 

gruplandırılabilir. 

 

9. …………. kitap ve kâğıt bezeme sanatı olarak da kullanılmaktadır. 

 

10. Boyaların farklı tekniklerle soğuk camın iç veya dış yüzeyine uygulanmasıyla 

gerçekleştirilerek yapılan sanata ………… …………….. denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 tığ 

2 ilmek 

3 
ahşap 

boyama 

4 tel kırma 

5 ebru 

6 vitray 

7 fitil 

8 pamuklu 

9 ebru 

10 seramik 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 42 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 gençlik dönemi 

2 kulak-el  

3 
sivil toplum 

örgütleri 

4 şiş 

5 haraşo 

6 vitray 

7 batik 

8 seramik 

9 ebru 

10 cam boyama 
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