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AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU 215ESB178
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi
DAL / MESLEK Sır Üstü Dekorlama
MODÜLÜN ADI Organik Maddeler Dekoru 2

MODÜLÜN TANIMI

Seramik sır üstü dekorlama yöntemlerinden biri olan organik
maddeler (parafin) dekorunun sofra ve süs eşyası ürünleri
üzerine uygulanması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Organik Maddeler Dekoru 1 ve Sünger Dekoru 2 modülünü
almış olmak

YETERLİK
Sofra ve süs eşyası ürünlerinde organik maddeler (parafin)
dekoru yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile uygun atölye ortamı sağlandığında, sırlı sofra ve
süs eşyası ürünler üzerine tekniğine uygun olarak organik
maddeler (parafin) dekorunu yapabileceksiniz.

Amaçlar:
1- Sofra ve süs eşyası ürünlere, ölçülerine ve tekniğine

uygun deseni oluşturabileceksiniz.
2- Organik maddeler (parafin) dekoru tekniğine uygun

araç gereç ve malzemeleri eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.

3- Uygulanacak desene göre kullanılacak organik
maddeyi belirleyip tekniğine göre uygun olarak
belirlenen yerlere akıtıp kaplayabileceksiniz.

4- Sofra ve süs eşyalarını tekniğine uygun şekilde
renklendirebileceksiniz.

5- Organik madde (parafin) dekorlu ürünleri uygun
derece ve ortamda pişirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Çizim masası, ışıklı masa, eskiz kâğıdı, kalem, boya, cetvel,
silgi, latex, tutkal, emülsiyon, silikon, akıtma aleti, fırça,
sofra veya süs eşyası, oksit, sır

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

 Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı
uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

El dekorlarında çeşitli tekniklerle dekorlama uygulamaları yapılmaktadır. Bu
tekniklerden biri de organik maddelerle yapılan (parafin) dekordur.

Sofra ve süs eşyaları çeşitli teknikler ve efektlerle süslenebilir. El dekorlama teknikleri
bunun için en uygun yöntemlerden biridir. El dekorlama teknikleri küçük atölye ve iş
yerlerinde tercih edilmesine rağmen zaman içinde çok büyük kapasitede üretim yapan
fabrikalar da bünyelerinde el dekoru atölyeleri oluşturmaya başlamıştır. Bu da insanların el
işçiliğine değer vermesinden kaynaklanır. El dekorlarının en büyük özelliği ise aynı üründen
çok sayıda olmaması ve üretilen ürünlerin daha fazla işçilik gerektiren bir yapıya sahip
olmasıdır. Organik maddeler (parafin) dekoru da el dekorlama tekniklerinden biridir.

Bu modülü tamamladığınızda organik maddeler (parafin) dekoru tekniğinin sofra ve
süs eşyası ürünleri üzerine uygulanmasını öğrenecek ve bu tekniği çeşitli alanlarda
kullanabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında sofra ve süs
eşyası ürünlere, ölçülerine ve tekniğine uygun deseni oluşturabileceksiniz

 Sofra ve süs eşyası ürünler üzerine organik maddeler (parafin) dekoru
uygulaması için desen hazırlama aşamasına başlamadan önce uygulama
yapabileceğiniz ürünleri inceleyip bu ürünler için nasıl desenler
hazırlayabileceğinizi araştırınız.

 Piyasada bulunan sofra ve süs eşyaları üzerine uygulanmış desenleri inceleyip
bir katalog oluşturunuz.

 Araştırmalarınızı sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

Bu araştırma için kaynakçada belirttiğimiz kitap ve İnternet sitelerinden, ilgili dergi ve
kitaplardan, piyasada bulunan dekorlu sofra ve süs eşyalarından faydalanabilirsiniz

1. SOFRA VE SÜS EŞYASI ÜRÜNLERE
ORGANİK MADDELER (PARAFİN)

DEKORU

Organik maddeler (parafin) dekorunun sofra ve süs eşyaları üzerine uygulanmasının
ilk basamağı kullanılacak desenin hazırlanmasıdır

1.1. Desen Hazırlanması

El dekoru tekniklerinden biri olan organik maddeler (parafin) dekorunu, sofra ve süs
eşyaları üzerine uygulayabilmek için öncelikle kullanacağımız deseni hazırlamalıyız. Gerçi
Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1 modülünde de belirttiğimiz gibi bu teknikte uygulama
yapmak için desen hazırlamak kesin kural değildir. Desen hazırlanmadan sadece planlayarak
tamamen serbest uygulamaların yapılması mümkündür. Fakat bu tekniğin uygulanmasında
belli bir deneyim kazanıncaya kadar desen hazırlayarak çalışmak işimizi büyük ölçüde
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle biz uygulamaya desenimizi hazırlama aşamasından
başlayacağız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Organik maddeler (parafin) dekorunun sofra ve süs eşyaları üzerine uygulanması, karo
fayans yüzeyine uygulamasıyla hemen hemen aynıdır. Bu nedenle karo fayans
uygulamalarında olduğu gibi sofra ve süs eşyaları için yapılacak uygulamalara da desen
hazırlarken çok ince olmayan ve yalın desenler hazırlanmalıdır. Dekor uygulanacak sofra ve
süs eşyasının çeşidine karar vermeden desen planlaması yapılamaz. Formun biçimi, ölçüsü
belirlendikten sonra desen hazırlama aşamasına geçilir. Seçilen formun biçimine uygun
olarak desen uygulaması yapılacak alanlar belirlenir. Böylece uygulama yapılacak alana ve
formun yapısına uygun desen çizimi yapılabilir. Önceden belirlenmeyen formlar için desen
hazırlamak uygulama esnasında sorunlar yaratabilir.

1.2. Dikkat Edilecek Noktalar

Sofra ve süs eşyası ürünler üzerine organik maddeler (parafin) dekoru uygulamasında
kullanılacak desenin hazırlanmasında bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz:

 Desen çizimi için uygun malzeme seçilmeli,
 Kullanılacak kalemin ucu ince olmalı,
 Uygulama yapılacak sofra ve süs eşyası ve ölçüleri belirlenmeli,
 Desenin form üzerinde uygulanacağı alan belirlenmeli,
 Desen çok ayrıntılı ve ince hatlardan oluşmamalı, uygulamanın rahatlıkla

yapılacağı kalın hatlara sahip basit desenler tercih edilmeli,
 Desenin bütününde yön, hareket, ölçü-oran, biçim, aralık-boşluk dengesi

sağlanmalı,
 Desende simetri ve asimetri unsurlarından hangisinden faydalanacağına karar

verilmeli,
 Ölçülere uygun çizim yapılmalı,
 Çizimler temize çekilerek son şekli verilmeli,
 Çizilen desenler, uygulama aşamasındaki etkisini kontrol etmek amacıyla

renklendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulamaya başlamadan önce uygulamayı yapacağınız sofra veya süs eşyasını
belirleyiniz. Daha sonra desenin form üzerinde nereye uygulayacağınızı belirleyip bu alanın
ölçüsüne uygun deseni çizip renklendiriniz. Aşağıdaki işlem basamaklarından faydalanarak
kendi deseninizi oluşturunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çizim masasını hazırlayınız.

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız.

 Uygulama yapacağınız sofra veya süs
eşyasını belirleyiniz.

 Sofra veya süs eşyası üzerinde desenin
uygulanacağı alanı belirleyiniz.

 Organik maddeler (parafin) dekoruna,
sofra veya süs eşyasının üzerinde uygulama
yapılacak alanın ölçülerine uygun deseni
çiziniz.

 Deseni çoğaltabilmek için eskiz kâğıdı
veya aydıngere geçiriniz.

 Deseni renklendiriniz.

 Çalışma ortamını uygun hâle
getiriniz

 Ölçüleri belirlerken dikkatli olunuz.

 Deseni organik maddeler (parafin)
dekoru uygulamasında kullanacağınızı
unutmayınız.

 Deseni çizerken yaratıcılığınızın
önemini unutmayınız.

 Çizdiğiniz desende estetik bir
görünüş olmasına dikkat ediniz.

 Deseni çoğaltmak size şablon
hazırlama ve farklı renk araştırma
aşamalarında faydalı olacaktır.

 Temiz ve titiz çalışınız

 Temiz bir sonuç için deseni
renklendirirken elinizi boyanmış alanlar
üzerine sürtünmesine izin vermeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz.

1. ( ) Sofra ve süs eşyasının çeşidi desen hazırlama aşamasından önce
belirlenmesi gerekir.

2. ( ) Organik maddeler (parafin) dekorunun sofra ve süs eşyaları üzerine
uygulanması karo fayans yüzeyine uygulamasıyla tamamen farklıdır.

3. ( ) Desenin sadece bir kısmında yön, hareket, ölçü-oran, biçim, aralık-
boşluk dengesini sağlanmak yeterlidir.

4. ( ) Çizilen desenler, uygulama aşamasındaki etkisini kontrol etmek
amacıyla renklendirilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; 25 cm yüksekliğinde 10
cm eninde dikdörtgen formlu bir vazo için uygulama yapılacak alanın ölçüsüne ve formun
yapısına uygun organik maddeler (parafin) dekor tekniği için desen hazırlayınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?
3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
4. Vazo üzerinde desenin uygulanacağı alanı belirlediniz mi?
5. Vazo üzerinde desenin uygulanacağı alanı ölçülerine uygun

kâğıdı hazırladınız mı?
6. Belirlenen alanın ölçüsüne uygun desenin dış çerçevesini

oluşturdunuz mu?
7. Organik maddeler (parafin) dekoruna, vazo üzerinde uygulama

yapılacak alanın ölçülerine uygun desen eskizlerini çizdiniz
mi?

8. Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni seçtiniz
mi?

9. Desene son hâlini verdiniz mi?
10. Deseni çoğaltabilmek için eskiz kâğıdı veya aydıngere

geçirdiniz mi?
11. Deseni renklendirdiniz 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 verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında
organik maddeler (parafin) dekoru tekniğine uygun araç gereç ve malzemeleri eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.

 Organik maddeler (parafin) dekorunda kullanılacak olan latex ve parafinin
uygulamada ne gibi farklar yarattığını araştırınız. Araştırmalarınızı sınıfta
öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2.ORGANİK MADDELER (PARAFİN)
DEKORUNDA KULLANILACAK ARAÇ

GEREÇ VE MALZEMELER

Bu tip makaslar içeriklerinde motor bulundurmazlar. Ancak bu makasların kontrolü el
ile yapılmasına rağmen içerdikleri elektrik bağlantıları yardımı ile sinyalizasyon
sistemlerinde durumları görülmektedir.

2.1. Elektrik Kilitli Makasların Yapısı

 Çizim Masası: Uygulanacak desenin çizim aşamasında kullanılır.

 Işıklı Masa: Desenin eskiz kâğıdına aktarılması ve çoğaltılması aşamasında
kullanılır.

 Resim Kâğıdı: Üzerine desen çizmek için kullanılır.

 Eskiz Kâğıdı veya Aydınger: Desenin çoğaltılması gerektiği durumlarda desen
resim kâğıdından eskiz kâğıdına veya aydıngere geçirilir.

 Boya: Desenin renklendirilmesinde kullanılır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
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 Cetvel: Çizilen desenin ve karo fayansın ölçülerinin belirlenmesinde, ayrıca
desenin çizim aşamasında gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

 Pergel: Çizim yaparken gerekli durumlarda kullanılır.

 Şekil Şablonu: Çizim yaparken gerekli durumlarda kullanılır.

 Bisküvi sofra veya süs eşyası: Üzerine organik maddeler parafin dekoru
uygulamak için kullanılır.

 Sır: Organik madde (parafin) dekoru uygulanan ürünün yüzeyini kaplamak için
kullanılır.

 Akıtma Aleti: Uygulamada desen üzerine akıtılacak malzemenin özelliğine
göre çeşitli akıtma aletleri kullanılır. Puarlar, bu iş için özel yapılmış aletler,
fırçalar vb.

 Fırça: Parafinin ürün üzerine sürülmesinde kullanılır. Eksik kalan kısımların
tamamlanması ve sapıyla fazlalıkların kazınması için kullanılır.

 Parafin: Parafin mumu (Latince parum affinis), petrolden elde edilen renksiz,
kokusuz bir mum çeşididir. Petrolün bir yan ürünüdür. Dekorlama işlemi
yapılırken maskeleme malzemesi olarak kullanılır.(Organik Maddeler (Parafin)
Dekoru 1. modülü, Öğrenme faaliyeti 2.1.1)

 Balmumu: Balmumu deyince arının hazırladığı petekteki mum anlaşılır. Bunun
yanında sanayide hazırlanan maddeye de balmumu denilmektedir. Dekorlama
işleminde parafin gibi balmumu da maskeleme malzemesi olarak kullanılır.
(Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü, Öğrenme faaliyeti 2.1.2)

Latex: Latex, ham maddesi kauçuk ya da kauçuk köpüğü olan, lastik ve
parafine benzeyen bir maddedir. Dekorlama esnasında maskeleme malzemesi
olarak kullanılır. (Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü, Öğrenme
faaliyeti 2.1.3)

Tutkal ve Çeşitli Yapıştırıcılar: Bu malzemeler piyasada genelde yapıştırıcı
malzeme olarak kullanılmak amacıyla satılmaktadırlar. Organik madde (parafin)
dekorunda ise parafin yerine kullanılırlar. (Organik Maddeler (Parafin) Dekoru
1. modülü, Öğrenme faaliyeti 2.1.4)

Emülsiyon: Organik maddeler (parafin) dekorlarında bazı durumlarda parafin
yerine maskeleme malzemesi olarak kullanılır. Seramik hammaddeleri satan
işyerlerinde bu işler için özel hazırlanmış mum emülsiyonlar bulmak
mümkündür. (Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü, Öğrenme
faaliyeti 2.1.5)
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Kullanılan Akıtma Aletleri: Organik maddeler (parafin) dekoru
uygulamasında kullanılacak olan parafin, tutkal, emülsiyon ve çeşitli
yapıştırıcılar bazı akıtma aletleri kullanılarak yüzeye sürülürler. Bu akıtma
aletleri kullanılacak olan maddenin özelliğine ve uygulanacak desene göre
belirlenir. (Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü , Öğrenme
faaliyeti 2.2)
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Latex, tutkal, emülsiyon, silikon veya
yapıştırıcılardan desene uygun olanını seçiniz.

 Kullanacağınız organik maddenin kıvamını
ayarlayınız. Eritilmesi gerekiyorsa eritiniz.

 Kullanacağınız akıtma aletini hazırlayınız.

 Dekorlanacak sofra veya süs eşyasını
temizleyerek dekor yapılması için hazırlayınız.

 Önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Ayrıntılara dikkat etmeyi sakın
unutmayınız.

 Dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümlelerde ifade edilen yargılar doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz.

1. ( ) Parafin dekorlama işleminde maskeleme malzemesi olarak kullanılır.

2. ( ) Organik maddeler (parafin) dekorunda emülsiyon ve silikon desenin
hazırlanması aşamasında kullanılan malzemelerdir.

3. ( ) Bisküvi ürün; üzerine organik maddeler parafin dekoru uygulamak için
kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığız beceriler doğrultusunda; 25 cm yüksekliğinde 10 cm
eninde dikdörtgen formlu bir vazoya organik madde (parafin) dekoru uygulaması yapmak
için gerekli olan araç gereç ve malzemeyi hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki kriterlere
göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Uygulama için latex, tutkal, emülsiyon, silikon veya

yapıştırıcılardan kullanılacak olanı seçtiniz mi?
3. Kullanacağınız organik maddenin kıvamını ayarladınız mı?
4. Kullanılacak akıtma aletini hazırladınız mı?
5. Uygulama yapacağınız vazoyu temin ettiniz mi?
6. Dekorlanacak vazoyu temizleyip dekorlamaya hazırladınız mı?
7. Kullanacağınız oksit, boya veya sırı hazır hâle getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “H” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “E” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında sofra
veya süs eşyası ürünler üzerinde; uygulanacak desene göre kullanılacak organik maddeyi
belirleyerek, tekniğine göre uygun olarak belirlenen yerlere akıtabilecek veya
kaplayabileceksiniz

 Organik Maddeler 1 Modülünde karo fayans yüzeyinde belirlenen alana organik
madde(parafin) akıtma uygulamasında karşılaştığınız zorluklar ve bunları nasıl
giderebileceğiniz hakkında bir rapor hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınız ve ders
öğretmeninizle paylaşınız.

3. ORGANİK MADDE (PARAFİN)
UYGULAMA YÖNTEMİ

Organik maddeler (parafin) dekorunu sofra ve süs eşyası ürünler üzerine
uygulayabiliriz. Bu uygulamanın en uğraştırıcı ve zor kısmı ise ürün üzeride belirlenen alana
organik maddenin (parafin) akıtılması aşamasıdır. Organik maddelerden en rahat uygulananı
ise latex veya tutkal türü malzemelerdir. Parafin veya balmumu kullanımında donma çok
çabuk olduğu için sabit bir sıcaklığa ve el çabukluğuna ihtiyaç vardır. Amaç yüzeye parafin
veya balmumunu donmadan düzgün bir şekilde akıtmaktır.

Bu yüzden organik madde (parafin) akıtma uygulaması için ilk olarak kullanılacak
olan organik maddeye karar verilir. Organik maddeler niteliğine göre inceltir veya eritilir.
Eritme işlemi yapılacaksa bunun için özel aletlerden veya su dolu bir tavadan faydalanılır.
(Bk. Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü, Öğrenme faaliyeti 3.1 )

Tüm bu hazırlıklar tamamlanıp malzemeler temin edildikten sonra desende belirlenen
alanlar organik maddelerle kaplanır (Resim 3.1).

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
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Resim 3. 1: Parafinle kaplama işlemi

3.1. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

Uygulama yapılacak desenin çizgi kalınlığı, kullanılan sofra ve süs eşyasının yaş,
bisküvi, ham sır hâlinde veya sırlı pişirimi yapılmış durumda olmasına göre kullanılacak
organik madde ve organik maddenin özelliğine göre nasıl bir akıtma aleti kullanılacağı
belirlenir. Bütün bu seçimler düzgün ve başarılı bir uygulama gerçekleştirmek için önemli
ayrıntılardır.

Organik maddeyi akıtma esnasında oldukça dikkatli çalışmak ortaya çıkacak ürünün
kalitesi açısından da çok önemlidir.(Bk. Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü,
Öğrenme faaliyeti 3.2 )
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UYGULAMA FAALİYETİ

Deseninize uygun organik maddeyi ve akıtma malzemesini seçip aşağıdaki işlem
basamaklarını takip ederek belirlenen alana uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamını hazırlayınız.

 Kullanılacak olan sofra veya süs eşyasını
masa üzerine yerleştiriniz.

 Sofra veya süs eşyası üzerinde uygulama
yapılacak alana deseni geçiriniz.

 Kullanacağınız organik maddeyi hazırlayınız.

 Belirlenmiş organik maddeyi desen üzerinde
akıtılması gereken yerlere akıtınız.

 Önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Gerekirse desen geçirilecek
yerlere işaret noktaları koyabilirsiniz.

 Dikkatli olunuz

 Organik malzemeyi özelliğine
göre inceltiniz veya eritiniz.

 Parafin veya balmumu
kullanıyorsanız bu maddeleri sabit
sıcaklıkta tutmaya dikkat ediniz.

 Dikkatli ve tekniğin gerektirdiği
şekilde çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki cümlelerde ifade edilen yargılar doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz.

1. ( ) Organik maddelerden en rahat uygulananları latex veya tutkal türü
malzemelerdir.

2. ( ) Organik maddeler niteliğine göre inceltir veya eritilir. Eritme işlemi
yapılacaksa bunun için özel aletlerden veya su dolu bir tavadan faydalanılır.

3. ( ) Kullanılacak organik maddenin belirlenmesinde desenin çizgi kalınlığının bir
önemi yoktur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; Öğrenme faaliyeti 1’in
uygulamalı testinde hazırlamış olduğunuz deseni vazo üzerinde belirlenen alana geçirerek
belirlenen alanlara organik madde (parafin) akıtma işlemini uygulayınız. Bu uygulamayı
aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Çalışma ortamını hazırladınız mı?
3. Kullanılacak olan vazoyu masa üzerine yerleştirdiniz mi?
4. Vazo üzerinde uygulama yapılacak alana deseni geçirdiniz mi?
5. Deseni geçirirken kaymaması için dikkatli davrandınız mı?
6. Deseninizin tam ve düzgün bir şekilde geçip geçmediğini

kontrol ettiniz mi?
7. Yüzeye geçmemiş olan yer varsa buraların tekrar geçirip

düzeltmelerini yaptınız mı?
8. Kullanacağınız organik maddeyi hazır hâle getirdiniz mi?
9. Belirlenen alana organik maddeyi akıttınız mı?
10. Organik maddeyi akıtırken gerekli ayrıntılara dikkat ettiniz mi?
11. İşlem bittikten sonra kontrollerinizi yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “H” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında;
sofra ve süs eşyalarını tekniğine uygun şekilde renklendirebileceksiniz.

 Organik maddeler (parafin) dekoru ile yapılmış ürünler ve bu teknikle uygulama
yapmış sanatçılar olup olamadığını araştırınız. Araştırmalarınızdan bir katalog
oluşturup sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.

 Araştırmanız için çevrenizde bulunan seramik atölyeleri, seramik fabrikaları,
kütüphaneler ve ilgili İnternet sitelerinden faydalanabilirsiniz.

4. RENKLENDİRMEDE DİKKAT
EDİLECEK NOKTALAR

Sofra ve süs eşyası ürünlerde belirlenen alanlar organik madde ile kaplandıktan sonra
tekniğine uygun şekilde renklendirilmesi işlemine geçilir.

Sofra ve süs eşyası ürünler üzerine organik madde akıtma uygulaması bittiğinde sıra
renklendirilme işlemine gelir. Renklendirme işlemi uygulama yapılan bünyenin özelliğine
göre belirlenir. Uygulama yaş çamur üzerine yapılmışsa renklendirmede astarlar oksitler, sır
altı boyalar ve sırlar kullanılabilir(Resim 4.1). Renklendirmeye başlamadan önce yaş çamur
üzerine uygulanan organik maddenin kuruması beklenmelidir. Yaş çamur üzerine yapılan
uygulamalarda bu süre oldukça uzundur. Daha sonra seçilen renklendirici malzeme seramik
bünyeye püskürtme veya fırça yardımıyla sürülür. Renklendirme işleminde henüz pişmemiş
olan ürünün kırılma riski çok yüksek olduğu için daldırma yöntemi çok fazla tercih
edilmemelidir.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ
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Resim 4. 1: Latekslenmiş ürünün renklendirme işlemi

(Bk. Organik Maddeler (Parafin) Dekoru 1. modülü, Öğrenme faaliyeti 4.1)
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Desenin renklendirme örneğini inceleyiniz.

 Örnekte belirlenmiş renge göre sofra veya süs
eşyasının renklendirmesini yapınız.

 Eğer birden çok renk varsa parafinleme
işlemini tekrarlayarak aynı işlemleri
gerçekleştiriniz.

 Renklendirme işlemi bitince parafinleri
sökebildiğiniz kadarını sökünüz.

 İş önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Renklendirme sır, sır altı boya,
astar v.b. malzemelerle yapılabilir,
buna uygulama yapılacak sofra ve
süs eşyasının özelliğine (yaş çamur,
bisküvi veya sırlanmış) göre karar
verilir.

 Böyle bir uygulama için parafin
akıtma uygulaması aşamasına tekrar
bakınız ve inceleyiniz.

 Dikkatli ve temiz olmaya özen
gösteriniz.

 Sökülmeyen parafinler fırınlama
işleminden sonra yanarak
kaybolacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; Öğrenme Faaliyeti 3
uygulamalı testinde parafinlemiş olduğunuz vazonun renklendirme işlemini yapınız. Bu
uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. Desenin renklendirme örneğini incelediniz mi?
2. İnceleme sonunda uygulamayı kaç renk yapacağınızı

belirlediniz mi?
3. Birden fazla renk belirlenmişse, belirlenmiş renklerden en altta

olması gereken renkle vazonun ilk renklendirmesini
gerçekleştirdiniz mi?

4. Renklendirme uygulamasında tekniğe göre hareket ettiniz mi?
5. Farklı renkler uygulanacaksa uygulamanın parafinleme

aşamasından tekrar ederek renklendirmeyi gerçekleştirdiniz
mi?

6. Uygulamayı gerçekleştirirken gerekli özeni gösterdiniz mi?
7. Uygulama sonunda istediğiniz nitelikte bir dekorlamanın ortaya

çıkıp çıkmadığını incelediniz mi?
8. Uygulamada istenmeyen hatalar ve olumsuzluklar varsa bunları

düzeltmek için gerekli önlemi aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “H” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “E” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında
organik madde (parafin) dekorlu ürünleri uygun derece ve ortamda pişirebileceksiniz.

 Organik maddeler (parafin) dekorunda dekor pişirimi ile ilgili bir araştırma
yapınız. Araştırmanızı öğretmeninize rapor halinde sununuz.

 Bu araştırma için seramik teknolojisi kitaplarından, kütüphanelerden ve
İnternetteki seramik sitelerinden faydalanabilirsiniz.

5. ORGANİK MADDE (PARAFİN) DEKORU
İÇİN DEKOR PİŞİRİMİ

Organik maddeler (parafin) dekoru uygulanmış ürünlerin pişirimi uygulama yapılan
ürüne göre ayarlanır. Uygulama yaş çamur üzerine, bisküvi ürünler üzerine veya sırlı ürünler
üzerine yapılmış olabilir. Pişirim işlemi uygulamanın bunlardan hangisiyle yapıldığına
bağlıdır. Kullanılan ürün ve sırların yapısına uygun sıcaklık ayarı belirlenir ve ürünler
pişirilir.

Çeşitli pişirim türleri ile ilgili ayrıntılar için; (Bk. Sünger Dekoru 2. modülü, Öğrenme
faaliyeti 5.2.3.)

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ
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UYGULAMA FAALİYETİ

Organik maddeler (parafin) dekoru uygulamış olduğunuz ürünlerin pişirim işlemini
aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Fırının içini temizleyiniz.

 Dekorlanmış ürünleri gruplandırınız.

 Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın
malzemelerini seçiniz.

 Ürünleri gerekli derece ayarını yaparak fırına
yükleyiniz.

 Fırını kullanılan sırlara uygun sıcaklığa
ayarlayınız.

 Ürünlerin pişirimini yapınız.

 Fırını tekniğine uygun olarak boşaltınız.

 Organik madde (parafin) dekoru yapılmış
ürünlerin kalite kontrolünü yapınız.

 Defolu ve düzgün ürünleri ayrı ayrı
gruplandırınız.

 İş önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Fırının temiz olması dekorların
kalitesi açısından çok önemlidir.

 Gruplama işlemini ürünlerin
boyutlarına ve dekorlamada
kullanılan renklere göre yapınız.

 Karo-fayanslar için fırın
kasetleri, üç boyutlu formlar için ise
fırın rafları ve ayakları kullanmak
gerekir.

 Ürünler sırlı olduğu için
birbirlerine değmemelerine özen
gösterin. Aksi hâlde birbirine
yapışabilir.

 Isının eşit bir şekilde dağılması
içinde aralık ayarının düzgün bir
şekilde yapılması gerekir.

 Pişirim için fırın rejimini
belirleyiniz.

 Boşaltma işlemini yapmadan
önce fırının soğutulması için gerekli
zamanın dolmasını beklemeyi
unutmayınız.

 Gerekli teknik ayrıntıları ihmal
etmeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; organik maddeler
(parafin) dekoru yapılmış ürünlerin pişirimini gerçekleştiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki
kriterlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. Fırının içini temizleyip dekor pişirimine hazır hale getirdiniz
mi?

2. Dekorlanmış ürünlerin gruplandırdınız mı?
3. Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın malzemelerini seçtiniz

mi?
4. Ürünleri gerekli aralık ayarını yaparak fırına yüklediniz mi?
5. Kullandığınız srların pişirim derecelerinin denemesini yaptınız

mı?
6. Fırını pişirim için gerekli dereceye ayarladınız mı?
7. Ürünlerin pişirimini yaptınız mı?
8. Fırını tekniğine uygun olarak boşalttınız mı?
9. Organik madde (parafin) dekoru yapılmış ürünlerin kalite

kontrolünü yaptınız mı?
10. Defolu ve düzgün ürünleri ayrı ayrı gruplandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “H” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



26

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda üzerine organik maddeler (parafin) dekoru uygulanmış çeşitli sofra ve süs

eşyaları örnekleri görülmektedir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Kazanılan tecrübeleri göz önünde bulundurarak; dekor atölyesinde organik maddeler
(parafin) dekoru uygulamasını çeşitli boyutlarda ve şekillerdeki sofra ve süs eşyaları üzerine
kendi başınıza uygulayabilirsiniz. Kendi zevkiniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda istediğiniz
bir sofra veya süs eşyası seçerek uygulama yapılacak alanın ölçülerine ve formun yapısına
uygun bir desen çizimi yapınız. Çizdiğiniz deseni seçmiş olduğunuz ürün üzerine geçirip
desen üzerinde belirlediğiniz alanlara organik madde akıtınız ve ürünü renklendiriniz. Bu
uygulamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

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

Bu modülde kazandığınız davranışları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri EVET HAYIR

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?
2. Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?
3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
4. Uygulama yapacağınız sofra veya süs eşyasını belirlediniz mi?
5. Sofra veya süs eşyası üzerinde desenin uygulanacağı alanı

belirlediniz mi?
6. Sofra veya süs eşyası üzerinde desenin uygulanacağı alanı

ölçülerine uygun kâğıdı hazırladınız mı?
7. Belirlenen alanın ölçüsüne uygun desenin dış çerçevesini

oluşturdunuz mu?
8. Organik maddeler (parafin) dekoruna, sofra veya süs eşyasının

üzerinde uygulama yapılacak alanın ölçülerine uygun desen
eskizlerini çizdiniz mi?

9. Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni seçtiniz
mi?

10. Desene son hâlini verdiniz mi?
11. Deseni çoğaltabilmek için eskiz kâğıdı veya aydıngere

geçirdiniz mi?
12. Deseni renklendirdiniz mi?
13. Uygulama için latex, tutkal, emülsiyon, silikon veya

yapıştırıcılardan kullanılacak olanı seçtiniz mi?
14. Kullanacağınız organik maddenin kıvamını ayarladınız mı?
15. Kullanılacak akıtma aletini hazırladınız mı?
16. Uygulama yapacağınız sofra veya süs eşyasını temin ettiniz mi?
17. Dekorlanacak sofra veya süs eşyasını temizleyip dekorlamaya

hazırladınız mı?
18. Kullanacağınız oksit, boya veya sırı hazır hâle getirdiniz mi?
19. Kullanılacak olan sofra veya süs eşyasını masa üzerine

yerleştirdiniz mi?
20. Sofra veya süs eşyası üzerinde uygulama yapılacak alana deseni

geçirdiniz mi?
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21. Deseni geçirirken kaymaması için dikkatli davrandınız mı?
22. Deseninizin tam ve düzgün bir şekilde geçip geçmediğini

kontrol ettiniz mi?
23. Yüzeye geçmemiş olan yer varsa bunları tekrar geçirip

düzeltmelerini yaptınız mı?
24. Kullanacağınız organik maddeyi hazır hale getirdiniz mi?
25. Belirlenen alana organik maddeyi akıttınız mı?
26. Organik maddeyi akıtırken gerekli ayrıntılara dikkat ettiniz mi?
27. İşlem bittikten sonra kontrollerinizi yaptınız mı?
28. Desenin renklendirme örneğini incelediniz mi?
29. İnceleme sonunda uygulamayı kaç renk yapacağınızı

belirlediniz mi?
30. Belirlenmiş renklerden en altta olması gereken renkle sofra

veya süs eşyasının ilk renklendirmesini gerçekleştirdiniz mi?
31. Renklendirme uygulamasında tekniğe göre hareket ettiniz mi?
32. Farklı renkler uygulanacaksa uygulamanın parafinleme

aşamasında tekrar ederek renklendirmeyi gerçekleşirdiniz mi?
33. Uygulamayı gerçekleştirirken gerekli özeni gösterdiniz mi?
34. Uygulama sonunda istediğiniz nitelikte bir dekorlamanın ortaya

çıkıp çıkmadığını incelediniz mi?
35. Uygulamada istenmeyen hatalar ve olumsuzluklar varsa bunları

düzeltmek için gerekli önlemi aldınız mı?
36. Fırının içini temizleyip dekor pişirimine hazır hâle getirdiniz

mi?
37. Dekorlanmış ürünlerin gruplandırdınız mı?
38. Ürünün yapısına uygun yardımcı fırın malzemelerini seçtiniz

mi?
39. Ürünleri gerekli aralık ayarını yaparak fırına yüklediniz mi?
40. Kullandığınız sırların pişirim derecelerinin denemesini yaptınız

mı?
41. Fırını pişirim için gerekli dereceye ayarladınız mı?
42. Ürünlerin pişirimini yaptınız mı?
43. Fırını tekniğine uygun olarak boşalttınız mı?
44. Organik madde (parafin) dekoru yapılmış ürünlerin kalite

kontrolünü yaptınız mı?
45. Defolu ve düzgün ürünleri ayrı ayrı gruplandırdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (Değerlendirme ölçütlerini)
karşılaştırınız. Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçmek için ilgili kişilerle iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’ İN CEVAP ANAHTARI
Soru Cevap

1 D
2 Y
3 Y
4 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’ NİN CEVAP ANAHTARI

Soru Cevap

1 D

2 Y

3 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI
Soru Cevap

1 D
2 D
3 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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