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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB381

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK El Dokuma

MODÜLÜN ADI Kelkit Kilimi Dokuma

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül Kelkit kilimi dokuma tezgâhının özellikleri ve
dokuma işlemlerini kapsayan bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Kelkit Kilimi Dokumaya Hazırlık Yapma modülünü almış
olmak

YETERLİK Kelkit kilimi dokumak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile Kelkit kilimi dokuma tezgâhında dokuma
yapabilecek, biten dokumaları tezgâhtan keserek uçlarına
saçak bağlama yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Kelkit kilimi dokumada kullanılan araç gereçler ve ki-
limin kullanım alanlarını öğrenebileceksiniz.

2. Tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz.
3. Tekniğine uygun olarak Kelkit kilimi dokuyabilecek-

siniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve temiz bir atölye ortamı

Donanım: Tezgâh, mekik, çivi, makas, iplik, metre, yazılı
ve görsel kaynaklar

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.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tarihi Orta Asya Türklerine dayanan kilim dokumaların en önemlilerinden biri Kelkit
kilimidir.

Kelkit kilimi tamamen doğal ürünlerden üretilen bir kilim türüdür. Üzerine işlenen
motifler, kilimi dokuyan kişinin duygularını dile getirmektedir.

Kültürümüzün değerli bir parçası olan Kelkit kilimini öğrenerek önemli bir misyonu
gerçekleştirmiş olacaksınız.

Modülü başarı ile tamamladığınızda Kelkit kilimi dokumayı tüm aşamalarıyla uygula-
yabilir duruma geleceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyetle Kelkit kilimi dokumada kullanılan araç gereçler ve kilimin kullanım
alanlarını öğrenebileceksiniz.

 Kilim dokuma tezgâhlarını yazılı kaynaklardan ve İnternetten araştırınız.

 Çevrenizde bulunan kilim dokuma atölyelerini inceleyiniz.

 Kilim dokuma işini meslek edinmiş kişilerden bilgi alınız.

 Yaptığınız inceleme ve araştırmaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KELKİT KİLİMİ DOKUMA

1.1. Kullanılan Araç Gereçler

1.1.1. Kilim Dokuma Tezgâhları

Kilim dokuma tezgâhları üç tiptir. Bunlar:

 Yer tezgâhları

Göçebe hayatı yaşayan insan topluluklarının kullandıkları tezgâh çeşididir. Genelde
yan ağaçları yoktur. Yere çakılan dört adet kazık gövde olarak kullanılır. İki adet sırık, tez-
gâhın alt ve üst leventlerini oluşturur. Çözgüler silindir şeklindeki leventlere sarılarak gerilir.
Sonra gücü ağacı örülür. Daha sonra kilim dokumaya geçilir.

 Sarma tezgâhlar

Gelişmiş bir kilim dokuma tezgâh türüdür. Bunların alt ve üst merdaneleri döner. Do-
kuma tezgâhlarındaki çözgü ve kumaş levendi prensibine göre hareket eder. Çözgü üst le-
vende sarılır. Dokunan kilim alt levende sarılır. Kilim sarıldıkça dokumanın devam edebil-
mesi için diğer leventten çözgü gelmeye devam eder. Varangelen; gücü ağacı, germe meka-
nizması gibi parçaların bulunduğu bir tezgâh türüdür.

 Germe tezgâhlar

Alt ve üst merdaneler dönmez. Yan destekli yuvalar yukarı aşağı hareket ettirilerek
çözgüler gerdirilir. Çözgüler tezgâh üzerinde hazırlanır. Dokuma yükseldikçe kilim döndürü-
lerek aşağı alınır. Alt ve üst merdane, varangelen, gücü demiri, yan destekler, gerginlik ayar

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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mekanizması gibi parçalardan oluşan bir tezgâhtır. Kelkit kilimi günümüzde bu tip tezgâh-
larda dokunmaktadır.

1.2. Dokumada Kullanılan Yardımcı Elemanlar

1.2.1. Kirkit

Atkının sıkıştırılarak kilime dâhil edilmesini sağlayan yardımcı makine elemanına kir-
kit denir. Diğer dokuma tezgâhlarında bulunan tarağın vazifesini görür.

Resim 1.1: Kirkit Resim 1.2: Kirkitin kullanılışı

1.2.2. Çivi

Atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlamak için bir miktar aşağı çekil-
mesini sağlayan yardımcı makine elemanıdır. Ayrıca çözgülerin birbirlerine takılmadan düz-
gün durabilmeleri için de kullanılır.

Resim 1.3: Çivi Resim 1.4: Çivinin kullanılışı

1.2.3. Çözgü Demiri

Çözgülerin tezgâhın alt kısmında bağlandığı demirdir.
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Resim 1.5: Çözgü demiri

1.2.4. Gücü Demiri

Tezgâhın orta kısmında yer alan ve gücü ipliklerinin üzerine sarıldığı demirdir.

Resim 1.6: Gücü demiri

1.2.5. Varangelen

Yukarı aşağı hareket ettirilerek çözgüleri birbirinden ayırıp atkının atılması için ağız-
lığın açılmasını sağlayan dar ve uzun tahtadır.

Resim 1.7: Varangelen
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1.3. Kelkit Kiliminin Kullanım Alanları

Kelkit kilimi adından da anlaşılacağı gibi geçmişten günümüze aslında bir kilim do-
kumadır. Ancak bu dokuma farklı ürünlerin yapımına da imkân veren bir dokumadır. Teknik
ve özellik açısından hiçbir fark olmamakla birlikte farklı boy ve ende dokunarak farklı ürün-
ler ortaya konulmuştur. Bu dokuma ile elde edilen ürünlerin en önemlileri kilimin yanı sıra
çanta, heybe, yastık kılıfları, minder kılıfları gibi ürünlerdir. Günümüzde araç içi koltuk dö-
şemeleri de Kelkit kilimi ile elde edilebilmektedir.

Resim 1.8: Çanta Resim 1.9: Heybe

Resim 1.10: Yastık ve minder kılıfı
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UYGULAMA FAALİYETİ–1

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerekli araştırma ve incelemeleri yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kilim dokuma tezgâh çeşitlerini ince-
leyiniz.

 Kelkit kiliminin hangi tip tezgâhta dokundu-
ğuna dikkat ediniz.

 Kilim dokumada kullanılan yardımcı
eleman ve görevlerini araştırınız.

 Diğer kilimlerle Kelkit kilimi dokumada
kullanılan yardımcı elemanları karşılaştırınız.

 Kilim türlerinin hangi alanlarda kul-
lanıldığını araştırınız.

 Kullanım alanı açısından Kelkit ve diğer
kilimleri karşılaştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Yer tezgâhları, göçebe hayatı yaşayan insan topluluklarının kullandıkları tezgâh
çeşididir.

2. ( ) Sarma tezgâhlarda alt ve üst merdaneler sabittir.

3. ( ) Germe tezgâhlarda çözgü tezgâhtan ayrı bir yerde hazırlanır.

4. ( ) Atkının sıkıştırılarak kilime dâhil edilmesini sağlayan yardımcı makine elemanına
kirkit denir.

5. ( ) Atkının kirkit tarafından düzgün sıkıştırılmasını sağlamak için bir miktar aşağı
çekilmesini sağlayan yardımcı makine elemanına çivi denir.

6. ( ) Çözgülerin tezgâhın alt kısmında bağlandığı demire gücü demiri adı verilir.

7. ( ) Yukarı aşağı hareket ettirilerek çözgüleri birbirinden ayırıp atkının atılması için
ağızlığın açılmasını sağlayan dar ve uzun tahtaya varangelen denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyetle tekniğine uygun desen hazırlayabileceksiniz.

 Ülkemizde kullanılan kilim desenlerini araştırınız.

 Yörenizde dokunan kilimlerde kullanılan desenlerin anlamlarını araştırınız.

 Kelkit kiliminde kullanılan desenleri inceleyiniz.

 Kelkit kilimi ve diğer kilimlerde kullanılan desenleri karşılaştırınız.

2. DESEN HAZIRLAMA

2.1. Kilim Desenleri

Kelkit kiliminde kullanılan çok çeşitli motifler bulunmaktadır. Bunlar genellikle geo-
metrik formlardaki motiflerdir. Diğer yöresel kilim motifleriyle benzerlikler gösterir. Bu
motiflerden günümüzde en yaygın kullanılanları şunlardır:

Resim 2.1: Kurbağacık

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Çarpı göz

Resim 2.3: Çarpı “S”

Resim 2.4: Geçmeli tarak
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Resim 2.5: Ger

2.2. Desen Hazırlama

Desen hazırlama için öncelikle gerekli malzemelerin hazır bulundurulması gerekmek-
tedir. Desen hazırlama için gerekli malzemeler şunlardır:

 Kareli kâğıt

 Kurşun kalem

 En az iki farklı renkte boya kalemi

 Silgi

NOT: Ayrıntılı bilgi için bk. Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri modülü

2.2.1. Desen Hazırlama Aşamaları

Kilim dokuma için desen hazırlanırken belirli bir yol izlenmelidir. Kilim dokuma için
desen hazırlama sırasıyla şu aşamalardan oluşmaktadır:

 Kareli kâğıtta enine sıralar atkı ipliklerini, boyuna sıralar çözgü ipliklerini ifade
etmektedir.

 İlk olarak kareli kâğıt üzerinde desenin eni ve boyu işaretlenir.

 Desende hangi renk atkı ipliği kaç çözgünün üzerinden geçecekse o kadar kare
uygun renge boyanır.

 Çözgünün üstte kalacağı bağlantı noktalarında kareler boyanmaz.

 Kilim dokunurken unutulmaması gereken en önemli nokta motifi oluşturan ip-
likler konulduktan sonra yeni bir motif sırasına geçmeden kilim enince bir atkı
atılması gerektiğidir. Kareli kâğıtta gösterilmese de bu atkının atılması unutul-
mamalıdır.



12

Desen 1.1: Ağlanın geri motifi

Desen 1.2: Ger motifi
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Desen 1.3: Kurbağacık

Desen 1.4: Geçmeli tarak
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarına göre kilim deseni hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kareli kâğıtta desenin en ve boyunu işa-
retleyiniz.

 Motifin en ve boyunu doğru genişlikte
işaretlemeye dikkat ediniz.

 Motifin geleceği kareleri uygun renge
boyayınız.

 Motif kilimde hangi renk dokunacaksa
kareli kâğıtta da o renge boyayınız.

 Çözgünün üstte kalacağı kısımlara denk
gelen kareleri boyamayınız.

 Çözgünün üstte kalacağı kısımları boş
bırakmaya dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kilim desenlerinde geometrik motifler de kullanılır.

2. ( ) Ger Kelkit kiliminde kullanılan motiflerden biridir.

3. ( ) Desen hazırlama için gerekli malzemelerden biri de cetveldir.

4. ( ) Kareli kâğıtta enine sıralar çözgüleri, boyuna sıralar atkıları ifade eder.

5. ( ) Desen hazırlanırken yapılacak ilk şey desenin en ve boyunu kareli kâğıtta işaret-
lemektir.

6. ( ) Çözgünün üstte kalacağı bağlantı noktalarında kareler boyanmaz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyetle tekniğine uygun olarak Kelkit kilimi dokuyabileceksiniz.

 Kilim dokuma işlemlerini araştırınız.

 Dokuma sırasında sırayla hangi işlemlerin uygulandığını araştırınız.

 Kelkit kilimiyle diğer kilim dokumalar arasındaki farkları inceleyiniz.

 Araştırma ve incelemelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DOKUMA

Kelkit kilimi, kilim dokumalardan kirkitli dokumalar sınıfa girer. Kirkitli dokuma,
çözgüler arasından geçirilen atkı ipliklerinin kirkit denilen bir eleman yardımıyla sıkıştırıl-
ması esasına dayanır. Kilim dokuma bezayağı tekniğine uygun olarak yapılır. Yani atkılar
çözgülerin arasından bir alttan bir üstten olacak şekilde geçirilir.

3.1. Kilim Dokuma İşlemleri

3.1.1. Düz Dokuma

Dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan şey varangelenin aşağı yukarı hareke-
tidir. Varangelene aşağı ve yukarı hareket verilerek oluşturulan ağızlıktan atkı atılarak do-
kuma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

3.2. Kelkit Kilim Dokumanın Aşamaları

 İlk atkı atılırken varangelen aşağı çekilir. Bu şekilde çözgülerin arasında ağızlık
denilen boşluk oluşturulmuş olur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Varangelenin aşağı çekilmesi

 Atkı açılan ağızlıktan geçirilir.

Resim 3.2: Atkının ağızlıktan geçirilmesi

 Geçirilen atkı kirkit yardımıyla gerekli çizgiye getirilir.

Resim 3.3: Atkının kirkitle sıkıştırılması

 Daha sonra varangelen yukarı itilerek ağızlığın değişmesi sağlanır. Bu şekilde
önde olan çözgüler arkaya, arkada olan çözgüler öne getirilmiş olur.
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Resim 3.4: Varangelenin yukarı çekilmesi

 Yeni açılan ağızlıktan ikinci atkı geçirilerek kirkit vasıtasıyla diğer atkıyla birle-
şecek şekilde sıkıştırılır. Düz dokumaya bu şekilde devam edilir.

Resim 3.5: Düz dokuma
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3.3. Motif Dokuma

Kilim dokunurken kilimin istenilen yerlerine belirlenen motifler yerleştirilir. Motifler
şu işlem sırasıyla dokunur:

 Kareli kâğıtta hazırlanan desene göre çözgüler sayılır.

Desen 3.1: Kareli kağıda hazırlanan desen

 Atkı iplikleri kareli kâğıttaki renkli kısımlar sayılarak çözgüler arasından geçiri-
lir.

Resim 3.6: Desene göre geçirilmiş atkı iplikleri

 Her motif sırasından sonra kumaş enince bir atkı atılması gerekir. Bu atkı, moti-
fi oluşturan ipliklerin kilime sıkıca tutunmasını sağlar.
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Resim 3.7: Motif sıralarından sonra atılan atkı

Motifin dokunmasına bu şekilde devam edilerek kareli kâğıtta hazırlanan desen kilim
üzerine uygulanmış olur.

Resim 3.8: Dokuması tamamlanmış bir motif

Belirli bir miktar dokunan kilimin döndürülmesi gerekir. Çünkü atkı atıldıkça dokuna-
bilen çözgü bölgesi giderek yukarı doğru daralmaktadır. En sonunda varangelenin yukarı
aşağı hareketiyle ağızlık açılamaz duruma gelir. Bu noktada kilimin döndürülmesi şu aşama-
larla gerçekleştirilir:

 Tezgâh kenarında bulunan somunlar gevşetilerek alt merdane yukarı doğru çı-
karılır. Bu şekilde kilim gevşetilmiş olur.
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Resim 3.9: Tezgâhın gevşetilmesi

 Gevşetilen kilim döndürülerek çözgünün dokunmamış kısımları aşağı doğru ge-
tirilir.

Resim 3.10: Kilimin döndürülerek aşağı çekilmesi

 Tezgâh tekrar gerdirilerek dokumaya devam edilir.
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Resim 3.11: Dokumanın devamı

3.4. Kilimin Tezgâhtan Çıkartılması

İstenilen özelliklerde bir kilimin elde edilmesi dokumanın düzgün yapılması kadar ki-
limin tezgâhtan doğru bir şekilde alınmasına da bağlıdır. Bu noktada dikkat edilecek iki hu-
sus kilimin saçak boylarına dikkat edilerek düzgün kesilmesi ve saçak bağlamanın özenli
yapılmasıdır.

Resim 3.12: Tezgâhtan alınmış bir kilim

3.4.1. Kilimin Kesilmesi

Kilim doğru bir şekilde dokunup bitirildiği zaman sıra kilimin tezgâhtan kesilip alın-
masına gelir. Kilim tezgâhtan kesilirken dikkat edilecek en önemli nokta her iki tarafta yete-
rince saçak bırakılmasıdır. Burada saçağı oluşturan ipler çözgü iplikleridir. Bu ipliklerin
kilimin başında ve sonunda bırakılacak saçak boyuna göre kesilmesi gerekir.
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Resim 3.13: Kesilmeye hazır kilim

Dokuması tamamlanan kilimin tezgâhtan kesilerek alınması sırasıyla şu aşama-
lardan oluşur:

 Kilimin uçlarındaki çözgüler, kilim üzerinde bırakılacak saçak boyuna yetecek
uzunlukta olacak şekilde kesilmeye başlanır.

Resim 3.14: Kilimin kesilmeye başlanması

 Kesilen tüm çözgülerin mümkün olduğunca eşit uzunlukta olmasına dikkat
edilmelidir.
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Resim 3.15: Eşit uzunlukta saçak kesilmesi

 Bir taraftaki çözgüler kesildikten sonra diğer taraftaki çözgüler de yeterli uzun-
lukta kesilir.

 Saçakları kesilen kilim artık saçak bağlama işlemine hazır duruma gelmiş olur.

Resim 3.16: Kesilen kilimin tezgâhtan çıkarılması

3.5. Saçak Bağlama

Tezgâhtan kesilerek alınmış kilime uygulanacak son işlem saçak bağlamadır. Anado-
lu’da kilim dokumada çok çeşitli saçak bağlama tipleri olmakla birlikte Kelkit kiliminde düz
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bir şekilde düğüm atılarak saçak bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Saçak bağlama sıra-
sıyla şu işlemlerden oluşur:

 Yapılacak her bir saçak hangi kalınlıkta isteniyorsa ona uygun sayıda çözgü alı-
nır.

Resim 3.17: Saçak bağlamanın başlangıcı

 Alınan çözgüler birbiri üzerine sarılır ve düğüm atılabilmesi için halka şeklinde
kıvrılır.

Resim 3.18: Çözgülerin kıvrılması

 Oluşturulan bu halkadan çözgülerin uçları geçirilerek düğüm atılmış olur.
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Resim 3.19: Düğüm atılması

 Atılan düğüm çekilerek kilime doğru sıkıştırılır ve sağlamlaştırılır.

Resim 3.20: Düğümün sağlamlaştırılması

 Tüm saçaklar eşit kalınlık ve boyda olacak şekilde saçak bağlama işlemine de-
vam edilir.

Resim 3.21: Saçakların sırayla bağlanması

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem sırasına göre kilim dokuma işlemini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Başlangıç dokumasını yapınız.



 Başlangıç dokumasının bezayağı örgü ile
dokunması gerektiğini unutmayınız.

 İstenilen renkte atkı iplikleri ile dokuma-
ya devam ediniz.

 Atkı renklerini hazırladığınız desene
uygun seçiniz.

 Çözgüleri hazırladığınız desene göre
sayarak motif dokumasını gerçekleştiri-
niz.

 Her bir motif sırasından sonra bir atkı
atmayı unutmayınız.

 Dokuma ilerledikçe çözgüyü çevirerek
dokumaya devam ediniz.

 Ağızlık açılması zorlaştığı zaman çözgü-
yü gevşeterek kilimi gerekli miktarda
döndürünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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Aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak kilimi tezgâhtan alarak saçak bağlama işlemini
uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Saçakları kilimin bir kenarından kesmeye
başlayınız.

 Saçak boyunu yeterli bıraktığınızdan
emin olunuz.

 Kilim enince tüm saçakları mümkün
olduğunca eşit uzunlukta kesiniz.

 Düzgün bir kesimin düzgün saçak için
şart olduğunu unutmayınız.

 Kilimin her iki ucunda da eşit boyda
saçak bırakınız.

 Kilimin her iki ucunda eşit uzunlukta
saçak olmasına dikkat ediniz.

 Belirli bir sayıda çözgüyü alarak birbiri
üzerine sarınız ve halka hâlinde tutunuz.

 Çözgü sayısının saçak kalınlığını belirle-
yeceğini unutmayınız.

 Çözgü uçlarını bu halkadan geçirerek
düğüm hâline getiriniz.

 Çözgü uçlarını halkadan düzgün bir şe-
kilde geçirmeye dikkat ediniz.

 Oluşan düğümü kilime doğru iterek saçak
bağlamayı tamamlayınız.

 Düğümü sağlam attığınıza emin olunuz.

 Tüm çözgüler bitinceye kadar saçak bağ-
lama işlemine devam ediniz.

 Tüm saçakların eşit boyda olduğundan
emin olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-
giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kelkit kilimi kilim dokumalardan kirkitli dokumalar sınıfına girer.

2. ( ) Kilim dokuma saten dokuma tekniğine uygun olarak yapılır.

3. ( ) Dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan şey varangelenin aşağı yukarı
hareketidir.

4. ( ) Atılan atkılar kirkit yardımıyla sıkıştırılır.

5. ( ) Motif dokuması sırasında her motif sırasından sonra diğer motif sırasının doku-
masına geçilir.

6. ( ) Kilim tezgâhtan alınırken çözgüler tam dokumanın bittiği hizadan kesilir.

7. ( ) Her bir saçak eşit boyda olmalıdır.

8. ( ) Çözgüler bitinceye kadar saçak bağlama işlemine devam edilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi elde kilim dokuma tezgâhlarından biri değildir?
A) Germe tezgâhlar
B) Sarma tezgâhlar
C) Yer tezgâhları
D) Armürlü tezgâhlar

2. Aşağıdakilerden hangisi germe tezgâhlar için doğrudur?
A) Dokunan kilim bir silindir üzerine sarılır.
B) Çözgüler tezgâh üzerinde hazırlanır.
C) Alt ve üst merdaneler döner.
D) Çözgüler bir silindir üzerine sarılarak buradan dokunur.

3. Aşağıdakilerden hangisi kilim dokumada kullanılan yardımcı elemanlardandır?
A) Çözgü demiri
B) Gücü tığı
C) Tarak
D) Gücü teli

4. Aşağıdakilerden hangisi Kelkit kiliminin kullanım alanlarından biri değildir?
A) Çanta
B) Heybe
C) Masa örtüsü
D) Minder kılıfı

5. Aşağıdakilerden hangisi Kelkit kiliminde yaygın olarak kullanılan motiflerden biri
değildir?
A) Atlas
B) Kurbağacık
C) Ger
D) Çarpı “S”

6. Aşağıdakilerden hangisi desen hazırlama aşamalarından biridir?
A) Çizgisiz bir kâğıt hazırlanması
B) Tükenmez kalem hazırlanması
C) Desenin eni ve boyunun işaretlenmesi
D) Çözgü hazırlanması

7. Kelkit kilimi ne tür bir dokumadır?
A) Armürlü dokuma
B) Jakarlı dokuma
C) Kirkitli dokuma
D) Düz dokuma

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Kilim dokuma hangi dokuma örgüsüne uygun yapılır?
A) Dimi örgü
B) Saten örgü
C) Atlas örgü
D) Bezayağı örgü

9. Aşağıdakilerden hangisi kilim dokuma için yanlıştır?
A) Kirkit dokuma sırasında ağızlığın açılmasını sağlayan makine elemanıdır.
B) Dokunan her motif sırasından sonra bir atkı atılır.
C) Dokunan çözgü alanı daraldığı zaman kilim döndürülerek dokumaya devam edi-

lir.
D) Motif dokumada birden fazla renk kullanılabilir.

10. Aşağıda saçak bağlama ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Saçaklar farklı boylarda olmalıdır.
B) Saçaklar atkı ipliklerinden oluşur.
C) Saçaklar birbiri üzerine sarılıp düğümlenerek oluşturulur.
D) Kilim tezgâhtan alınırken boşta kalan çözgüler en dipten kesilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-
vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.



32

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 D

6 Y

7 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 Y

4 Y

5 D

6 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 Y

7 D

8 D

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 A

4 C

5 A

6 C

7 C

8 D

9 A

10 C
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