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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB183
ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi
DAL/MESLEK Sır Üstü Dekorlama
MODÜLÜN ADI Serbest El Dekoru-2

MODÜLÜN TANIMI

Seramik sır üstü dekorlama yöntemlerinden biri olan
serbest el dekorunun sofra ve süs eşyaları ürünlere
uygulanması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Serbest El Dekoru-1 Modülü ve Sünger Dekoru-2

modüllerini almış olmak

YETERLİK
Sofra ve süs eşyalarında serbest el dekoru (fırça

dekoru) yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun atölye ortamı sağlandığında sırlı sofra ve süs

eşyası ürünleri üzerine tekniğe uygun olarak serbest el
dekoru (fırça dekoru) yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ölçülerine ve tekniğine uygun olarak sofra ve süs
eşyası ürünlerine desen oluşturabileceksiniz.

2. Serbest el dekoru (fırça dekoru) araç gereç ve
malzemelerini eksiksiz hazırlayabileceksiniz.

3. Sofra ve süs eşyası ürünlerine, tekniğine uygun ve
hatasız olarak serbest el dekoru (fırça dekoru)
uygulayıp dekorlu yüzeyde desenin ana hatlarını
bozmadan rötuşlama yapabilecek ve serbest el dekoru
uygulanmış ürünleri uygun sıcaklık ve ortamda
pişirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLAR

Çizim masası, ışıklı masa, eskiz kâğıdı, kalem, boya,
cetvel, silgi, çeşitli ve farklı kalınlıkta fırçalar, sırlı sofra
veya süs eşyası, sır üstü boya, medyum, boya hazırlama
kabı, temizleme bezi, tiner

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra
verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (test,
çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Seramiğin geçmişi 20 bin yıldan önceye, insanoğlunun su ile kilin karıştırıldığında
yoğrulabilir ve şekil verilebilir olduğunu keşfettiği, Eski Taş Devrine kadar uzanır. Kilden
yapılan formların, ateşte bırakıldığı zaman sertleştiği ve dayanıklı hâle geldiği keşfedilmiş ve
insanoğlu güzellik tutkusuyla birlikte süslenmeye başlamıştır.

İlk zamanlar ilkel yöntemlerle süslenen seramikler zaman içinde teknolojinin
ilerlemesi ile gelişmeler göstermiştir. Zamanında padişahların, kralların saraylarını süsleyen
özel el dekoru seramikler, günümüzde de hâlâ önemli ve değerli sayılmaktadır. Fakat
dekorlu ürünlere olan ihtiyaç arttıkça ve teknoloji ilerledikçe daha seri ve maliyeti düşük
dekor yöntemlerinin keşfedilmesi, belli bir dönem için el dekorlarının azalmasına sebep
olmuş, bu konuda ustalar azalmıştır. Fakat insanların el emeğinin özel ve farklı olduğunu
fark etmesiyle, tekrar gündeme gelmiştir. Bugün çok fazla üretimi yapılmasa da bazı
fabrikalarda tekrar el dekoru birimleri oluşturulmaya başlanmış ve sırf bu teknikle çalışan
seramik atölyeleri kurulmuştur. Geleneksel sanatlarımızın ve el emeğinin yok olmaması için
bu konuda daha fazla eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın en doğru
karşılanacağı yer ise tabii ki bu konuda eğitim veren kurumlardır.

Bu modülü tamamladığınızda serbest el dekorunun sofra ve süs eşyası ürünler
üzerinde uygulanmasını öğrenecek ve bu teknikle çeşitli ürünleri dekorlayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

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

 Serbest el (fırça) dekoru uygulanmış sofra ve süs eşyaları ile ilgili bir araştırma
yapınız. Araştırmalarınızdan bir arşiv oluşturunuz ve sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. SOFRA VE SÜS EŞYALARINDA SERBEST
EL DEKORU DESENİ HAZIRLAMA

Serbest el (fırça) dekoru uygulamaları sofra ve süs eşyalarında da rahatlıkla
uygulanabilir. Bu teknikle yapılan uygulamalar ürünlere ayrı bir güzellik katar ve değerini
artırır. Fırça darbelerinin yarattığı değişik etkiler ve efektler göze çok hoş görünür. Tabii
bunun için yapılan uygulamaların ustaca olması gerekir. İlk başlangıçta uygulamanın çok
zor olduğu düşünülebilir. Fakat bol bol alıştırma yapıp fırçaya hâkim olmayı öğrendikten
sonra çok rahat her tür yüzeye uygulama yapmak mümkündür.

İyi bir dekor oluşturmak içinse uygulamaya başlamadan önce planlama yapmak ve bir
desen oluşturmak gerekir. Desen oluşturma aşamasında ise ilk olarak dekor uygulaması
yapılacak ürün belirlenmelidir. Ürün belirlendikten sonra uygulama yapılacak alana karar
verilir ve buranın ölçüsü alınır. Desen hazırlarken uygulama yapılacak formun yapısı da
dikkate alınır. Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurularak desen hazırlanmaya başlanır.
Desen somut veya soyut şekilde oluşturulabilir.

1.1. Desen Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Sofra veya süs eşyası ürünlere serbest el (fırça) dekoru için desen hazırlarken
aşağıdaki unsurlara dikkat etmek gerekir:

 Desen çizimi için uygun malzeme seçilmelidir.

 Kullanılacak kalemin ucu ince olmalıdır.

 Uygulama yapılacak sofra veya süs eşyasının ölçüleri belirlenmelidir.

 Sofra veya süs eşyası üzerinde uygulama yapılacak alan belirlenmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

 Uygulama yapılacak sofra ve süs eşyasının yapısına uygun bir desen
hazırlanmalıdır.

 Uygulamanın kullanılacağı alana göre desen içinde kullanılacak motif ögeleri
ve ölçüleri belirlenmelidir.

 Desenin çizilirken bütününde yön, hareket, ölçü-oran, biçim, aralık-boşluk
dengesi sağlanmalıdır.

 Desende simetri ve asimetri unsurlarının hangisinden faydalanacağına karar
verilmelidir.

 Simetrik çizimler yapılacaksa desen bölümlere ayrılmalı ve bölünme çizgileri
belirlenerek buralardan katlanıp ya da arka arkaya tekrarlanarak diğer bölümlere
kopya etme suretiyle çizilmelidir.

 Asimetrik çizimler yapılacaksa desenin alanı dörde bölünmeli ve bu dört
bölümde dağılan birimler; hareket, yön, ölçü, biçim, aralık, boşluk yönlerinden
karşılaştırılmalı her bölümde aynı denge etkisinin sağlanmasına dikkat
edilmelidir.

 Simetrik ve asimetrik çizimler aynı desen üzerinde kullanılacaksa ilk önce
simetrik kısımlar çizilmeli daha sonra asimetrik kısımlar dengeli bir şekilde
desene yerleştirilmelidir.

 Serbest el dekoruna uygun özgün desenler hazırlanmalıdır.

 Uygulamada fırçadan nasıl faydalanılacağı (kullanılacak olan fırça darbeleri)
planlanıp bu planlama doğrultusunda bir desen hazırlanmalıdır.

 Ölçülere uygun çizim yapılmalıdır.

 Çizimler temize çekilerek son şekli verilmelidir.

 Çizilen desenlerin uygulama aşamasındaki etkisini kontrol etmek amacıyla
renklendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama için kullanacağınız sofra veya süs eşyasını belirleyip ölçülerini alınız.
Aşağıda sizlere çizilip renklendirilmiş bir vazo deseni örnek verilmiştir. İşlem
basamaklarından faydalanarak kendi deseninizi oluşturunuz (Şekil 1.1).

Şekil 1.1: Forma uygun hazırlanmış desenin renklendirilmiş hâli

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler
 Çizim masasını hazırlayınız.

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız.
 Dekorlanacak sofra veya süs eşyasını

belirleyiniz.

 Uygulama yapılacak sofra veya süs
eşyasının ölçülerini ve desenin
uygulanacağı alanı belirleyiniz.

 Tekniğe ve uygulanacak alana uygun desen
eskizleri çiziniz.

 Çalışma ortamını uygun hâle getiriniz.

 Ölçüleri belirlerken dikkatli olunuz.

 Deseni serbest el (fırça) dekoru
uygulamasında kullanacağınızı
unutmayınız.
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 Deseni çizerken yaratıcılığınızın
önemini unutmayınız.

 Çizdiğiniz desende estetik bir görünüş
olmasına dikkat ediniz.

 Dikkatli olunuz.
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 Çizilen eskizler arasından seçim yapınız.

 Desene son hâlini veriniz.
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 Deseni renklendiriniz.  Temiz bir sonuç için deseni
renklendirirken elinizin boyanmış
alanlar üzerine sürtünmesine izin
vermeyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

1. ( ) Sofra ve süs eşyalarına iyi bir dekor oluşturmak için uygulamaya başlamadan
önce planlama yapmak ve bir desen oluşturmak gerekir.

2. ( ) Desen hazırlarken uygulama yapılacak formun yapısının önemi yoktur.

3. ( ) Sofra ve süs eşyalarına desen hazırlarken uygulamanın kullanılacağı alana göre
desen içinde kullanılacak motif ögeleri ve ölçüleri belirlenmelidir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda demlik için ölçüsüne ve
form yapısına uygun çiçek motifleri bulunan bir desen hazırlayınız.

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

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?

3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4.
Dekorlanacak demliği belirlediniz mi?

5.
Uygulama yapılacak demliğin ölçülerini ve desenin
uygulanacağı alanı belirlediniz mi?

6. Ölçülere uygun kâğıdı hazırladınız mı?

7. Kaleminizin ucunun ince olmasına dikkat ettiniz mi?

8.
Tekniğe ve uygulanacak alana uygun desen eskizleri
çizdiniz mi?

9.
Desen çiziminde tasarım ilke ve ögelerinden
faydalandınız mı?

10.
Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni
seçtiniz mi?

11. Desene son hâlini verdiniz mi?

12.
Deseni çoğaltabilmek için eskiz kâğıdı veya aydıngere
geçirdiniz mi?

13. Karar verdiğiniz renklerle deseni renklendirdiniz mi?

14.
Renklendirdiğiniz desenin uygulama aşamasında nasıl
bir etki vereceğini değerlendirdiniz 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 serbest el dekoru tekniğine uygun araç gereç ve malzemelerini eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.

 Serbest el dekorunun uygulaması yapan seramik sektöründe kullanılan araç
gereç ve malzemelerde zaman içinde bir değişiklik olup olmadığını,
teknolojinin bu uygulamada kullanılan araç gereç ve malzemelere nasıl
yansıdığını araştırınız.

 Serbest el dekoru uygulaması yapacağınız sofra veya süs eşyasını temin ederek
derste hazır bulundurunuz.

2. SERBEST EL DEKORUNDA
KULLANILAN ARAÇ GEREÇ VE

MALZEMELER

 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: Üzerine desen çizmek için kullanılır.

 Boya: Desenin renklendirilmesinde kullanılır.

 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.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Fırça: Dekorun uygulanması için en önemli malzemedir.

 Pistole: Bazen serbest el dekorunda fırça ile yapılan deseni desteklemek
amacıyla kullanılır.

 Sırlı sofra veya süs eşyası: Üzerine dekor uygulamak için kullanılır.

 Sır üstü boyaları: Sünger, fırça ve pistole gibi materyaller kullanarak desen
uygulaması için kullanılır.

 Medyum: Sır üstü boyaların inceltilip kıvamının ayarlanması için kullanılır.

 Boya hazırlama kabı: Medyum ve sır üstü boyaların karıştırılıp kıvamının
ayarlanmasında kullanılır.

 Temizleme bezi: Taşan kısımların ve baskı yapılacak karo-fayansın
temizlenmesi için kullanılır.

 Tiner: Tiner bazlı medyum kullanılmışsa fırçaların temizlenmesi için kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek sofra veya süs eşyası ürünler üzerine
serbest el dekoru uygulamasında kullanacağınız araç gereci hazır hâle getiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma masasını hazırlayınız.

 Boya ile bir miktar medyumu porselen
havanda iyice eziniz.

 Hazırlanan boyaların kıvamını iyice
ayarlamak için boya karıştırma kabınızı
hazır hâle getiriniz.

 Boya ile medyumu uygun oranda
karıştırıp kıvamını ayarlayınız.

 Boya paletini hazırlayınız.

 Dekorlanacak sofra veya süs eşyasının
temizliğini yapınız.

 Kullanılacak fırçaları hazırlayınız.

 Fırça temizliği için su veya tineri temin
ediniz.

 Önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

 Medyumun boyanın iyice ezilmesine
yetecek miktarda olacağını unutmayınız.

 Temiz çalışmayı unutmayınız

 Boya medyum karışımını hazırlarken
içinde pütürler kalmamasına dikkat
ediniz.

 Ayrıntılara dikkat etmeyi unutmayınız.

 Kullanacağınız malzemelerin
özeliklerini tanıyınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığız beceriler doğrultusunda demlik üzerine serbest el
dekoru uygulaması yapmak için gerekli olan araç gereç ve malzemeyi hazırlayınız.

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

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma masasını hazırladınız mı?

3.
Boyalarınızı bir miktar medyumla porselen havanda
iyice ezdiniz mi?

4.
Hazırlanan boyaların kıvamını iyice ayarlamak için
boya karıştırma kabınızı hazır hâle getiriniz mi?

5.
Boyanın içinde pütürler kalmadığından emin oldunuz
mu?

6..
İyice ezilmiş olan boyaya gerekli miktarda medyum
ilave ederek karıştırma kabında kıvamını ayarladınız
mı?

7. Boya paletini hazırladınız mı?

8. Dekorlanacak demliğin temizliğini yaptınız mı?

9. Kullanılacak fırçaları hazırladınız mı?

10.
Fırça temizliği için su veya tineri temin ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “ Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında sofra
ve süs eşyası ürünlerine, tekniğine uygun serbest el dekorunu hatasız olarak uygulayıp
dekorlu yüzeyde desenin ana hatlarını bozmadan rötuşlama yapabilecek ve serbest el dekoru
uygulanmış ürünleri uygun sıcaklık ve ortamda pişirebileceksiniz.

 Serbest el dekoru uygulaması yapılmış sofra ve süs eşyaları ile ilgili araştırma
yaparak bir katalog oluşturunuz. Araştırmanızı sınıfta arkadaşlarınız ve
öğretmeninizle paylaşınız.

3. SOFRA VE SÜS EŞYALARINDA SERBEST
EL DEKORU

Serbest el dekoru uygulaması yapılmış sofra ve süs eşyaları tarih içinde hiçbir zaman
önemini yitirmemiştir. Seramik ve porselen sektöründe bu tür uygulamalar yapan atölyeler
ve bazı fabrikalar içinde el dekoru uygulama birimleri kurulmuştur. Türk kültüründe el işine
gösterilen ilgi, bu tür uygulamaların yerinin de ayrı ve özel kalmasını sağlamaktadır.

3.1. Uygulama Yöntemi

Sofra ve süs eşyalarına serbest el dekoru uygulaması yaparken ilk olarak kullanılacak
sofra veya süs eşyasının toz, kir ve yağından tamamen arındırılmış olması gerekir. Bu
yüzden uygulama yapılacak ürün alkol damlatılmış bir bez yardımıyla iyice silinmelidir.
Temizleme işlemi bittikten sonra hazırlanan desen ürün yüzeyine geçirilmeli ve uygulamada
yaratılmak istenen etkiye uygun seçilen fırça ile dekorlanma işlemi gerçekleştirilmelidir.
Dekorlama esnasında fırçayı iyi kullanabilmek ve fırçaya hâkim olabilmek çok önemlidir.
Bu uygulamada uygulama yapan kişinin ustalığı ve bu uygulamayı kavraması oranında
başarılı ve düzgün işler ortaya çıkar. Bu konuda tamamen uzmanlaşmış kişiler, deseni ürün
yüzeyine geçirmeden sadece belli yerlere işaretleyerek tamamen serbest şekilde bu
uygulamayı yapabilirler. Ama belirttiğimiz gibi bu aşamaya gelmek oldukça uzun bir zaman
ister.

Bu uygulama esnasında en önemli olan şey formun yapısına uygun estetik bir görünüş
yaratmaktır. Yani uygulanan deko, forma güzellik katmalı, formun özelliğini bozmamalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Dikkat Edilecek Noktalar

Sofra ve süs eşyalarına serbest el dekoru uygulaması yapılırken dikkat edilmesi
gereken ayrıntılar şunlardır:

 Uygulama yapılacak ürünün yüzeyi temiz ve pürüzsüz olmalıdır.

 Kullanılacak fırçaların kalınlığı ve türü yapılacak dekora uygun seçilmelidir.

 Kullanılacak boyanın kıvamı fırça uygulamalarına uygun olmalıdır.

 Dekorun kullanılacağı alana uygun motiflerden oluşan bir desen çizilmelidir.

 Motiflerin büyüklüğü formun ölçülerine uygun olmalıdır.

 Belli bir yön ve hareket unsuru olmalıdır.

 Fırçalar kullanılırken doğru darbeler uygulanmasına özen gösterilmelidir.

 Mümkün olduğunca temiz ve itinalı çalışılmalıdır.

 El becerisini geliştirme amaçlı olarak uygulamanın yapılacağı yüzeye
dekorlama işlemine geçmeden önce yedek bir alan üzerinde bol bol alıştırma
çalışmaları yapılmalıdır.

 Şekilde tekniğe uygun çalışılmalıdır.

 Kullanılan renklerin birbirine uyumlu olması sağlanmalıdır.

 Uygulama sonunda dekor iyice incelenmeli ve istenilen etkinin yakalanıp
yakalanmadığı kontrol edilmelidir.

 Uygulama esnasında dekorlanmış alanlara el değdirilmemesine özen
gösterilmelidir.

 Uygulama forma estetik bir görünüş kazandırmalıdır.

 Amaçsız ve göze hoş gelmeyen uygulamalar yapmaktan kaçınılmalıdır.
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3.3. Sofra ve Süs Eşyalarında Serbest El Dekorunun Rötuşlaması

Dekor uygulamasını sır pişirimi yapılmış ürünler üzerine yaptığımız için rötuşlama
işlemini gerçekleştirmek daha kolaydır.

Dekorlama işlemi bittikten sonra veya uygulama esnasında bazen istenmeyen taşmalar
veya hatalı fırça darbeleriyle karşılaşmak mümkündür. Ayrıca uygulama bittikten sonra
dekorda bazı eksiklikler görülebilir. Tüm bunlar dekorun gerektiği kadar düzgün ve estetik
görünmemesine neden olur. Bu nedenle uygulama esnasında veya uygulama bitiminde
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Eğer herhangi bir taşma ve fazlalık mevcutsa buralar
desenin özelliğini bozmayacak şekilde dikkatlice temizlenmelidir. Temizleme işlemi,
temizlenecek alanın genişliğine göre bir temizleme bezi ile veya fırçanın sapıyla kazınarak
yapılabilir. Eksik kalan yerler de uygulamada kullanılmış fırçalarla dekorun özelliğini
bozmadan uygun bir şekilde tamamlanabilir.

Rötuşlama esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri de elimizin
dekorlanmış alanlara sürtülmemesidir. Bu, henüz boyalar pişmediği için desende
bozulmalara sebep olabilir.

3.4. Serbest El Dekoru İçin Dekor Pişirimi

Serbest el dekoru uygulanmış ürünlerin dekor pişirimi için kullanılmış olan sır üstü
boyaların pişirim sıcaklığının önceden bilinmesi gerekir. Bunun içinde boya numulerinin
deneme pişirimleri önceden belirlenen derece ayarlarına göre pişirim yapılmalıdır. Hazır
olarak satın alınan sır üstü boyaların pişirim sıcaklarının derece aralıkları, bu ürünleri satan
firmalar tarafından ürünlerin üzerinde belirtilmektedir. Yine de tam dereceyi tutturabilmek
ve kullandığımız fırında uygulanacak dereceyi tespit etmek amacıyla deneme pişimlerinin
yapılması önemlidir. Dekor pişirimlerinin bol oksijenli bir ortamda gerçekleştirilmesi
gerekir. Ürünler renklerin gelişme ortamına göre fırına yerleştirilmelidir (Konuyla ilgili
ayrıntılı bilgi için Sünger Dekoru-2 modülü, Öğrenme faaliyeti 5.2.3’e bakınız).
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek seçmiş olduğunuz sofra veya süs
eşyasının serbest el dekoru uygulamasını gerçekleştirip gerekli alanları rötuşlayınız.
Dekorlama işlemi tamamlanan ürünün dekor pişirimini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 Boyaların kıvamını kontrol edip

ayarlayınız.
 Kullanacağınız fırçaları dekor uygulaması

için hazırlayınız.
 Hazırlanmış deseni ürün üzerine

yerleştiriniz.

 Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye
aktarınız.

 Desenin yüzeye tam ve düzgün bir şekilde
geçip geçmediğini kontrol ediniz.

 Ürünün dekorlama işlemini yapınız.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.

 Desenin karo-fayans yüzeyinden
kaymaması için gerekli önlemleri almayı
unutmayınız. Gerekirse deseni karo-
fayans üzerine bantlayınız.

 Yaratıcılığın ve estetik bakış açısının
dekorlama aşamasında önemli olduğunu
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gerekli kısımların rötuşunu yapınız.
 Dekor pişirimini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

1. ( ) Sofra ve süs eşyalarını dekorlama esnasında fırçayı iyi kullanabilmek ve fırçaya
hâkim olabilmek çok önemlidir.

2. ( ) Serbest el dekoru uygulaması yapan kişiler deseni ürün yüzeyine geçirmeden
belli yerlere işaretler koyarak serbest şekilde bu işi yapabilirler.

3. ( ) Serbest el dekor uygulamalarını daha iyi yapabilmek için el becerisini
geliştirme amaçlı olarak uygulamanın yapılacağı yüzeye, işleme geçmeden önce
yedek bir alan üzerinde bol bol alıştırma çalışmaları yapılmalıdır.

4. ( ) Dekor pişirimlerinin oksijensiz ve indirgen fırın atmosferinde gerçekleştirilmesi
gerekir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. Yanlışsa öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek
konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda Öğrenme Faaliyeti 1’de
hazırlamış olduğunuz deseni demlik üzerine geçirip serbest el dekoru uygulamasını yapınız.
Dekor uygulaması biten ürünün dekor pişirimini gerçekleştiriniz.

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

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır

1. Çalışma ortamını temizlediniz mi?

2. Boyaların kıvamını kontrol edip ayarladınız mı?

3.
Kullanacağınız fırçaları dekor uygulaması için
hazırladınız mı?

4.
Hazırlanmış deseni demliğin üzerine yerleştirdiniz
mi?

5.
Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye aktardınız
mı?

6. Desenin kaymaması için gerekli önlemleri aldınız mı?

7.
Desenin yüzeye tam ve düzgün bir şekilde geçip
geçmediğini kontrol ettiniz mi?

8.
El becerisini geliştirmek için alıştırma çalışmaları
yaptınız mı?

9. Ürünün dekorlama işlemini yaptınız mı?

10.
Dekorlama işlemini yaparken fırça darbelerinin
düzgün olmasına dikkat ettiniz mi?

11.
Uygulama bittiğinde dekorun doğru yapılıp
yapılmadığını kontrol ettiniz mi?

12. Gerekli kısımların rötuşunu yaptınız mı?

13. Rötuşlama esnasında gerekli dikkati gösterdiniz mi?

14. Demliğin dekor pişirimini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ

Aşağıda sizlere serbest el dekoru uygulaması yapılmış çeşitli örnekler verilmiştir. Bu
örneklerden yola çıkarak kendi zevkiniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda, seçtiğiniz sofra
veya süs eşyasının boyutuna ve yapısına uygun bir desen çizimi yapınız. Çizdiğiniz deseni
seçmiş olduğunuz ürün üzerine geçirip serbest el dekoru uygulaması yapınız. Serbest el
dekoru uygulaması yaptığınız ürünlerin dekor pişirimini gerçekleştiriniz. Bu uygulamayı
aşağıdakiölçütlere göre değerlendiriniz.

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

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
1 İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2 Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?

3 Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4 Dekorlanacak sofra veya süs eşyasını belirlediniz mi?

5
Uygulama yapılacak sofra veya süs eşyasının
ölçülerini ve desenin uygulanacağı alanı belirlediniz
mi?

6 Ölçülere uygun kâğıdı hazırladınız mı?

7 Kaleminizin ucunun ince olmasına dikkat ettiniz mi?

8
Tekniğe ve uygulanacak alana uygun desen eskizleri
çizdiniz mi?

9
Desen çiziminde tasarım ilke ve ögelerinden
faydalandınız mı?

10
Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni
seçtiniz mi?

11 Desene son hâlini verdiniz mi?

12
Deseni çoğaltabilmek için eskiz kâğıdı veya aydıngere
geçirdiniz mi?

13 Karar verdiğiniz renklerle deseni renklendirdiniz mi?

14
Renklendirdiğiniz desenin uygulama aşamasında nasıl
bir etki vereceğini değerlendirdiniz mi?

15 Çalışma masasını hazırladınız mı?

16
Boyalarınızı bir miktar medyumla porselen havanda
iyice ezdiniz mi?

17
Hazırlanan boyaların kıvamını iyice ayarlamak için
boya karıştırma kabınızı hazır hâle getiriniz mi?

18
Boyanın içinde pütürler kalmadığından emin oldunuz
mu?

19
İyice ezilmiş olan boyaya gerekli miktarda medyum
ilave ederek karıştırma kabında kıvamını ayarladınız
mı?

20 Boya paletini hazırladınız mı?
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21
Dekorlanacak sofra veya süs eşyasının temizliğini
yaptınız mı?

22 Kullanılacak fırçaları hazırladınız mı?

23 Fırça temizliği için su veya tineri temin ettiniz mi?

24 Çalışma ortamını temizlediniz mi?

25 Boyaların kıvamını kontrol edip ayarladınız mı?

26
Kullanacağınız fırçaları dekor uygulaması için
hazırladınız mı?

27
Hazırlanmış deseni sofra veya süs eşyasının üzerine
yerleştirdiniz mi?

28
Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye aktardınız
mı?

29 Desenin kaymaması için gerekli önlemleri aldınız mı?

30
Desenin yüzeye tam ve düzgün bir şekilde geçip
geçmediğini kontrol ettiniz mi?

31
El becerisini geliştirmek için alıştırma çalışmaları
yaptınız mı?

32 Ürünün dekorlama işlemini yaptınız mı?

33
Dekorlama işlemini yaparken fırça darbelerinin
düzgün olmasına dikkat ettiniz mi?

34
Uygulama bittiğinde dekorun doğru yapılıp
yapılmadığını kontrol ettiniz mi?

35 Gerekli kısımların rötuşunu yaptınız mı?

36 Rötuşlama esnasında gerekli dikkati gösterdiniz mi?

37 Sofra veya süs eşyasının dekor pişirimini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. Yapılan değerlendirme
sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız
modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize
başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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