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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB182

ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi

DAL/MESLEK Sır Üstü Dekorlama

MODÜLÜN ADI Serbest El Dekoru 1

MODÜLÜN TANIMI

Seramik sır üstü dekorlama yöntemlerinden biri olan
serbest el dekorunun karo fayans yüzeyine uygulanması ile
ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Modülün herhangi bir ön koşulu yoktur.

YETERLİK
Karo fayans yüzeyine serbest el dekoru (fırça dekoru)
yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ile uygun atölye ortamı sağlandığında;
Sırlı karo fayans yüzeyine tekniğine uygun olarak serbest
el dekoru (fırça dekoru) yapabileceksiniz.
Amaçlar:
Gerekli ortam sağlandığında;

1. Karo fayans yüzeyine, ölçülerine ve tekniğine uygun
deseni oluşturabileceksiniz.

2. Serbest el dekoru (fırça dekoru) tekniğine uygun araç
gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırlayabileceksiniz.

3. Karo-fayans yüzeyine tekniğine uygun serbest el
dekoru (fırça dekoru) nu hatasız olarak
uygulayabilecek ve dekorlu yüzeyde desenin ana
hatlarını bozmadan rötuşlama yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLAR

Donanım: Çizim masası, ışıklı masa, eskiz kâğıdı, kalem,
boya, cetvel,silgi, çeşitli kalınlık ve çeşitte fırçalar, sırlı
karo fayans, 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 kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Seramiğin geçmişi 20 bin yıldan önceye, insanoğlunun su ile kilin karıştırılıp
yoğrulabilir ve şekil verilebilir olduğunu keşfettiği, Eski Taş Devri'ne kadar uzanır. Kilden
yapılan formların, ateşte bırakıldığı zaman sertleştiğinin ve dayanıklı hâle geldiğinin
keşfedilmesiyle başlayan bu öykü insanoğlunun güzellik tutkusuyla birlikte bu maddeyi
süslemeye başlamasıyla sürmüştür.

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 gelmişti. 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 karo fayans yüzeyine
uygulanmasını öğrenecek ve bu teknikle çeşitli ürünleri dekore edebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında karo fayans
yüzeyine, ölçülerine ve tekniğine uygun deseni oluşturabileceksiniz.

 Karo fayans yüzeyine yapılan serbest el (fırça) dekorlarını nerelerde ve ne
şekilde kullanabileceğiniz araştırınız. Araştırmalarınızı sınıfta öğretmeniniz ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SERBEST EL (FIRÇA) DEKORU

1.1. Tanımı ve Özellikleri

Çeşitli biçim ve kalınlıktaki fırçalar ile yapılan dekor uygulamalarına serbest el (fırça )
dekoru denir. Adından da anlaşıldığı gibi serbest el (fırça) dekorunda fırçayı kullanan kişinin
el becerisi ve yaratıcılığı doğrulusunda istediği dekorları uygulaması mümkündür. Bu
dekorların çeşitliliğinde uygulanacak desenin yapısı da önemlidir. Ayrıca fırçanın esnek
yapısı sayesinde süsleme sürecinde en serbest uygulamalar bu teknikle ifade edilmektedir.
Uygulama süreci son derece basit ancak aynı zamanda bir o kadar karmaşıktır. Bu nedenle
güzel ve yaratıcı uygulamalar yapmak için bol bol alıştırma yapılmalı ve el becerisi
arttırılmalıdır.

Serbest el (fırça) dekorlarının tarihçesi seramiğin bulunuşundan sonra süsleme
unsurunun ortaya çıkmasıyla hemen hemen aynı tarihlere rastlar. Tarihte yer almış çeşitli
medeniyetlerde değişiklik ve gelişmeler göstererek günümüze kadar ulaşmıştır. Çeşitli
yöresel seramiklerimizde bu dekor tekniğine rastlamak mümkündür. Çanakkale seramikleri,
İznik ve Kütahya çinileri bu tür uygulamalara fazlaca rastlayacağımız örneklerdir. Fırçanın
kendine has kıvraklığı ile de bu teknikte çok farklı ve güzel uygulamalar yapılmıştır (Resim
1.1, 1.2).

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: Çanakkale seramikleri üzerinde serbest fırça vuruşları

Resim 1.2: Kütahya seramikleri üzerinde serbest fırça vuruşlu pano
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Serbest el dekoru tarih süreci içinde önemini hiç yitirmemiş her zaman ayrı bir ilgi ve
ayrıcalığa sahip olmuştur.

Belli bir kalıp içine sokmanın mümkün olmadığı bu teknikle çok farklı ve özel
çalışmalar yapmak mümkündür. Bu çalışmalar sır altı veya sır üstü olarak yapılabilir. Sır altı
uygulamalarda kalıcılık ve dayanıklılık ön plana çıkarken sır üstü uygulamalarda da sır
altında elde edilemeyecek kadar geniş bir renk paleti vardır.

1.2. Karo Fayans Yüzeyi

Karo fayans yüzeyi için serbest el (fırça) dekoru ile desen hazırlama aşağıdaki şekilde
yapılmaktadır.

1.2.1. Serbest El (Fırça) Dekoru İçin Desen Hazırlama

Diğer el dekoru tekniklerinde olduğu gibi serbest el (fırça) dekorlarında da
uygulamaya başlamadan önce işimizi kolaylaştırmak ve bize kılavuzluk etmesi açısından
desen hazırlamak daha uygundur. Gerçi serbest el (fırça) dekoru uygulamalarında
uzmanlaşmış kişiler genelde desen hazırlamadan çalışırlar. Fakat bu işi ilk defa yapacak olan
veya pratiklik kazanmamış kişilerin böyle bir çalışma yapmaları oldukça zordur. Uygulama
esnasında bir taraftan fırçaya hâkimiyet sağlamak bir taraftan da uygulama yapılacak alanı
doğru bir şekilde planlayıp dekorlamak kolay bir iş değildir.

Karo-fayans yüzeyine desen hazırlama aşamasına ilk olarak uygulama yapılacak karo
-fayansların ölçüsünü ve sayısını belirleyerek başlanır. Ölçü belirlendikten sonra bu ölçüler
doğrultusunda eskiz kâğıdı üzerine dış hatlar çizilir ve desenin ne şekilde yapılacağı
planlanmaya başlanır. Burada atlanılmaması gereken önemli bir ayrıntı daha vardır. O da
dekorlanmış karo-fayansların nerede ve ne amaçla kullanılacağının desen çizimine
başlanmadan önce belirlenmesidir. Uygulamanın kullanılacağı alan desen çiziminde nelerin
yer alacığını belirlemek açısından önemlidir.

Alınan ölçüler doğrultusunda dış çerçevesi çizilmiş eskiz kâğıdına belirlenen öğelerle
(çiçek, meyve, ağaç, kuş vb.) belli bir kompozisyon veya tek fayanslık desenler oluşturulur.
Kullanılacak karo-fayans sayısı ve uygulama sahası, bir kompozisyon mu ya da tek tek karo-
fayanslar üzerine yapılacak bir çalışmamı olduğu desen aşamasında tamamen planlanmalı ve
bu doğrultuda desen çizilmelidir.

1.2.2. Desen Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Karo- fayans yüzeyine serbest el (fırça) dekorlu desen hazırlarken aşağıdaki
unsurlara dikkat etmek gerekir;

 Desen çizimi için uygun malzeme seçilmeli,
 Kullanılacak kalemin ucu ince olmalı,
 Uygulama yapılacak karo-fayansın kullanılacağı alan belirlenmeli,
 Uygulama yapılacak karo-fayansın ölçüleri belirlenmeli,
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 Uygulama yapılacak karo-fayansın sayısı belirlenmeli,
 Desenin karo-fayans yüzeyinde uygulanacağı alana karar verilmeli,
 Uygulamanın kullanılacağı alana göre desen içinde kullanılacak motif öğeleri

belirlenmeli,
 Desenin çizilirken bütününde yön, hareket, ölçü-oran, biçim, aralık-boşluk

dengesi sağlanmalı,
 Desende simetri ve asimetri unsurlarından hangisinden faydalanacağına karar

verilmeli,
 Simetrik çizimler yapılacaksa desen bölümlere ayrılmalı ve bölünme çizgileri

belirlenerek buralardan katlanıp ya da arka arkaya tekrarlanarak diğer bölümlere
kopya etme suretiyle çizilmeli,

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

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

 Serbest el (fırça) dekoruna uygun özgün desenler hazırlanmalı,
 Uygulamada fırçadan nasıl faydalanılacağı (kullanılacak olan fırça darbeleri)

planlanıp bu planlama doğrultusunda bir desen hazırlanmalı,
 Ölçülere uygun çizim yapılmalı,
 Çizimler temize çekilerek son şekli verilmeli,
 Çizilen desenlerin uygulama aşamasındaki etkisini kontrol etmek amacıyla

renklendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulamanın kullanılacağı alanı ve karo-fayans ölçülerini belirleyip kullanacağınız
karo-fayans sayısına karar veriniz. Ölçülere ve serbest el dekoru tekniğine uygun deseni
çiziniz.

Uygulama için piyasada satılmakta olan hazır karo-fayans ölçülerini baz alınız.
Aşağıda sizlere mutfak duvar döşemesinde kullanılmak üzere çizilip renklendirilmiş bir
örnek verilmiştir. İşlem basamaklarından faydalanarak kendi deseninizi oluşturunuz (Şekil
1.1).

Şekil 1.1: Karo-fayans yüzeyi için serbest el (fırça) dekoru deseni çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ
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İşlem Basamakları Öneriler

 Çizim masasını hazırlayınız.
 Çalışma ortamını uygun hâle

getiriniz.

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız.

 Dekore edilecek karo-fayansların kullanım
alanına karar veriniz.

 Uygulama yapılacak karo-fayansın ölçülerini
belirleyiniz.

 Uygulama yapılacak karo-fayansın sayısını
belirleyiniz.

 Tekniğe ve uygulanacak alana uygun desen
eskizleri çiziniz.

 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.

 Temiz bir sonuç için deseni
renklendirirken elinizin boyalı
alanlara sürtünmesine dikkat ediniz.
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 Çizilen eskizler arasından seçim yapınız.

 Desene son hâlini veriniz.

 Deseni renklendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz

1. ( )Çeşitli biçim ve kalınlıktaki fırçalar ile yapılan dekor uygulamalarına
serbest el (fırça) dekoru denir.

2. ( )Serbest el (fırça) dekoru tekniğiyle sadece sır üstü uygulamalar yapılabilir.

3. ( )Serbest el (fırça) dekoru uygulamalarında uzmanlaşmış kişiler genelde
desen hazırlamadan çalışırlar.

4. ( )Karo-fayans yüzeyine desen hazırlama aşamasına ilk olarak uygulama
yapılacak karo -fayansların ölçüsünü ve sayısını belirleyerek başlanır.

5. ( )Uygulamada fırçadan nasıl faydalanılacağı (kullanılacak olan fırça
darbeleri) planlanıp bu planlama doğrultusunda bir desen hazırlanması, desen
hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılardandır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; 20x20 cm’lik 6 adet karo-
fayans yüzey ölçüsüne uygun serbest el (fırça) dekoru tekniği için bir desen kompozisyonu
hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütleri göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?

3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4. Dekore edilecek karo-fayansların kullanım alanına karar
verdiniz mi?

5. Uygulama yapılacak karo-fayansın ölçülerini belirlediniz
mi?

6. Uygulama yapılacak karo-fayansın sayısını belirlediniz
mi?

7. Ölçülere uygun kâğıdı hazırladınız mı?

8. Kaleminizin ucunun ince olmasına dikkat ettiniz mi?

9. Belirlenen karo-fayans sayısına ve ölçüsüne uygun desenin
dış çerçevesini oluşturdunuz mu?

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

11. Desen çiziminde tasarım ilke ve öğelerinden faydalandınız
mı?

12. Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni
seçtiniz mi?

13. Desene son hâlini verdiniz mi?

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

15. Karar verdiğiniz renklerle deseni renklendirdiniz mi?

16. Renklendirdiğiniz deseni uygulama aşamasında nasıl bir
etki vereceğini değerlendirdiniz mi?
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DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında
serbest el dekoru (fırça dekoru) tekniğine uygun araç gereç ve malzemeleri eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.

 Serbest el (fırça) dekoru uygulamasında kullanılacak gerekli araç gereç ve
malzemeyi temin ederek derste hazır bulundurunuz.

 Gerekli araç gereç ve malzemeyi kırtasiye, zücaciye, okulunuzun ilgili dalı ve
piyasadaki değişik yerlerden temin edebilirsiniz.

2. SERBEST EL (FIRÇA) 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.
 Fırça: Dekorun uygulanması için en önemli malzemedir.
 Pistole: Bazen serbest el (fırça) dekorunda fırça ile yapılan deseni desteklemek

amacıyla kullanılır.
 Sırlı karo-fayans: 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.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

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

 Tiner: Tiner bazlı medyum kullanılmışsa fırçaların temizlenmesi için kullanılır.

2.1. Fırça Çeşitleri

Serbest el (fırça) dekoru uygulamasında en önemli malzemelerden biri de kullanılacak
olan fırçalardır. Seramik dekorlarında kullanılan fırçalar uygulamada yakalanmak istenen
etkiye göre değişiklik gösterir. Fakat hangi çeşitte fırça kullanılırsa kullanılsın esnek bir
yapıya sahip olması yapılacak dekor uygulamasında önemli bir ayrıntıdır.

Dekorlama işleminde kullanılan fırçalar genelde kedi, köpek, domuz, geyik, kaz ve at
gibi hayvanların tüylerinden yapılmakta, yapıldığı maddelere göre kıl veya samur olarak
adlandırılmaktadırlar. Ayrıca sentetik olan fırçalarda vardır, fakat bunlar dekorlama
işleminde tercih edilmezler.

Fırçalar kalınlıklarına göre numaralandırılırlar. En ince uçlu fırçalar “00” numaradan
başlar, numaralar büyüdükçe kalınlıklar artar. 1, 3, 5, 7 ya da 2, 4, 6, 8 numaralı fırçalar pek
çok çalışma için yeterli olur. İnce fırçalar kontörler, ayrıntılar, küçük yüzeyleri boyamak
için, kalın fırçalar geniş yüzeyleri boyamak için kullanılır. Kontörlerin yapılması için ayrıca
daha uzun kıllardan oluşan sivri uçlu fırçalarda mevcuttur.

Fırçalar, kıl kısımlarının yapısına göre yassı ve yuvarlak kesitli olarak kendi aralarında
kullanılma yerine göre, sivri uçlu, kesik uçlu, yassı düz ve top fırçalar olarak biçimlere
ayrılır (Resim 2.1–2.2–2.3–2.4–2.5). Fırça seçiminin kulanım yerine göre yapılması ve
seçilen fırçaların teknolojik kurallara göre kullanılması gerekir.

Resim 2.1: Fırça çeşitleri
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Resim 2.2: Farklı kalınlıktaki sivri uçlu fırça örnekleri

Resim 2.3: Farklı kalınlıktaki yassı düz uçlu fırça örnekleri

Resim 2.4: Farklı kalınlıktaki kesik uçlu fırça örnekleri
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Resim 2.5: Farklı kalınlıktaki kontür fırçası örnekleri

Değişik fırça çeşitleri ile yapılmış serbest el (fırça) dekoru örneklerini inceleyiniz
(Resim 2 .6, 2 .41).

Resim 2.6: Sivri uçlu fırça ile damla uygulaması
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Resim 2.7: Sivri uçlu fırça ile çiçek uygulaması

Resim 2.8: Sivri uçlu fırça ile yuvarlak çiçek uygulaması
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Resim 2.9: Sivri uçlu fırça ile basit yaprak uygulaması 1

Resim 2.10: Sivri uçlu fırça ile basit yaprak uygulaması 2
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Resim 2.11: Sivri uçlu fırça ile çimen uygulaması

Resim 2.12: Sivri uçlu fırça ile düz kenarlı yaprak uygulaması
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Resim 2.13: Sivri uçlu fırça ile bölümlü kenarlı yaprak uygulaması

Resim 2.14: Sivri uçlu fırça ile bileşik yaprak uygulaması
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Resim 2.15: Sivri uçlu fırça ile asma yaprağı uygulaması

Resim 2.16: Sivri uçlu fırça ile menekşe uygulaması
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Resim 2.17: Sivri uçlu fırça ile lale uygulaması

Resim 2.18: Sivri uçlu fırça ile lilyum uygulaması
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Resim 2.19: Sivri uçlu fırça ile ahududu uygulaması

Resim 2.20: Sivri uçlu fırça ile çilek uygulaması
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Resim 2.21: Sivri uçlu fırça ile elma uygulaması

Resim 2.22: Sivri uçlu fırça ile karpuz uygulaması
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Resim 2.23: Sivri uçlu fırça ile muz uygulaması

Resim 2.24: Sivri uçlu fırça ile papağan uygulaması
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Resim 2.25: Yassı düz uçlu fırça ile gül uygulaması 1

Resim 2.26: Yassı düz uçlu fırça ile gül uygulaması 2
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Resim 2.27: Yassı düz uçlu fırça ile gül uygulaması 3

Resim 2.28: Yassı düz uçlu fırça ile gül uygulaması 4
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Resim 2.29: Yassı düz uçlu fırça ile gonca gül uygulaması

Resim 2.30: Yassı düz uçlu fırça ile yaban gülü uygulaması
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Resim 2.31: Yassı düz uçlu fırça ile çiçek uygulaması 1

Resim 2.32: Yassı düz uçlu fırça ile çiçek uygulaması 2
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Resim 2.33: Yassı düz uçlu fırça ile menekşe çalışması 1

Resim 2.34: Yassı düz uçlu fırça ile menekşe uygulaması 2
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Resim 2.35: Yassı düz uçlu fırça ile mine çiçeği uygulaması 1

Resim 2.36: Yassı düz uçlu fırça ile mine çiçeği uygulaması 2



34

Resim 2.37: Yassı düz uçlu fırça ile basit yaprak uygulaması

Resim 2.38: Yassı düz uçlu fırça ile düz kenarlı yaprak uygulaması
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Resim 2.39: Yassı düz uçlu fırça ile bölümlü kenarlı yaprak uygulaması 1

Resim 2.40: Yassı düz uçlu fırça ile bölümlü, kenarlı yaprak uygulaması 2
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2.2. Boya Hazırlama

Serbest el (fırça) dekoru için kullanılan boyaların hazırlanmasında inceltme amacıyla
su veya medyum kullanılabilir. Uygulamanın pişmeden önce dayanıklılığını arttırdığı için
genellikle sır üstü uygulamalarda medyum tercih edilir.

Medyumla inceltme işleminde toz olarak temin edilen sır üstü boyaları, su bazlı ya da
solvent bazlı uygun bir medyumla yaklaşık % 30–40 oranında karıştırılıp iyice ezilir (Resim
2.41 a-b).

Resim 2.41: a. Boyaya medyum ilave etme Resim 2.41: b. Boyanın medyum ile
karıştırılması

Uygulama yöntemine göre ve boya çeşidine göre boya/medyum oranı değişebilir. Bazı
boyalar bünyesine daha fazla medyum kabul eder. Uygulama kalınlığı çok fazla olursa renkli
tabakanın yüzeyi istenilen özelliklerde olmaz. Bu yüzden çok kalın uygulamalardan
kaçınılmalıdır. Doğru uygulanmış ve pişirilmiş boyanın yüzeyi pürüzsüz ve parlak olmalıdır.

Su bazlı medyum kullanılırsa temizlik işlemi suyla, solvent bazlı medyum kullanılırsa
tinerle yapılır. Boyaların rengini açmak için açma beyazı kullanılır. Koyu renkli zemin
üzerine uygulanacak açık renklerin altına da istenirse rengin daha belirgin olması için ince
bir tabaka hâlinde örtücü beyaz uygulanır. Hemen hemen bütün boyalar birbiri ile karışabilir
ancak pişme esnasında kimyasal etkileşme olacağı için beklenen renkler çıkmayabilir.
Bünyesinde kadmiyum ihtiva eden boyalar kendi aralarında her oranda, diğer boyalarla
yalnızca belli oranlarda karışabilir. Oran uygun olmazsa renk bozulabilir. Kırmızı
boyalardan güzel sonuç alabilmek için verilen sıcaklıkta kısa süre pişirilmelidir. Sıcaklık ve
süre aşılırsa renk uçar. Pembe boyalar indirgen ortamda gelişmez. Eğer pembe renk
gelişmezse ya sıcaklık düşüktür ya da fırın içinde çok fazla gaz vardır.

Serbest el (fırça) dekoru uygulamasında kullanılacak olan boyanın kıvamının fırçayla
sürülebilecek kadar ince, akmalara ve renk bozulmalarına neden olmayacak kadar yoğun
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olması gerekir. Bu kıvamı fırçaya boyayı sürüp yedek bir sırlı yüzey üzerinde deneyerek
ayarlamamız mümkün olacaktır.

2.3. Fırça Temizliği

Daha öncede belirttiğimiz gibi serbest el (fırça) dekoru uygulamasında kullanılan en
önemli malzemelerden biri de fırçalardır. Kullanılan fırçaların başka uygulamalarda da
kullanılabilmesi ve ömürlerinin uzun olmasını sağlamak amacıyla her çalışmadan sonra
düzenli bir şekilde temizlenmesi ve bakımlarının yapılması gerekir. Fırçalar su bazlı dekor
boyaları ile çalışılmışsa su, tiner bazlı dekor boyaları ile çalışılmışsa tinerle düzgün bir
şekilde temizlenmelidir. Temizlenen fırçalar uçları kıvrılmayacak şekilde muhafazası içinde
saklanmalıdır.

Ayrıca fırçaların kullanımı esnasında fırçalar dik olarak su, tiner veya boya içinde
uzun süre bırakılmamalı, her fırça uygulaması yapılacak uygun alanda kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek karo-fayans yüzeyine serbest el (fırça)

dekoru uygulamasında kullanacağınız araç gereci hazır hâle getiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışma masasını hazırlayınız.
 Önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

 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.

 Medyumun boyanın iyice ezilmesine
yetecek miktarda olacağını unutmayınız.

 Temiz çalışmayı unutmayınız.

 Boya medyum karışımını hazırlarken
içinde pütürler kalmamasına dikkat
ediniz.

 Boya paletini hazırlayınız.

 Dekorlanacak karo-fayansların
temizliğini yapınız.

 Kullanılacak fırçaları hazırlayınız.

 Fırça temizliği için su ve tineri temin
ediniz.

 Ayrıntılara dikkat etmeyi unutmayınız.

 Kullanacağınız malzemelerin özeliklerini
tanıyınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI

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

1. ( )Medyum, serbest el (fırça) dekoru uygulamalarında sır üstü boyaların inceltilip
kıvamının ayarlanması için kullanılır.

2. ( )Serbest el (fırça) dekoru uygulamalarında kullanılan fırçaların mutlaka esnek bir
yapıya sahip olması gerekir.

3. ( )Serbest el (fırça) dekoru uygulamalarında kullanılan fırçaların numaraları
büyüdükçe kalınlıkları azalır.

4. ( )Fırçalar kıl kısımlarının yapısına göre düz ve yuvarlak olarak adlandırılırlar.

5. ( )İnce fırçalar kontörler, ayrıntılar ve küçük yüzeyleri boyamak için kullanılırlar.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyetinde kazandığız beceriler doğrultusunda; 20 x 20 cm’lik 6 adet karo-
fayans yüzeyine serbest el (fırça) dekoru uygulaması yapmak için gerekli olan araç gereç ve
malzemeyi hazırlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri 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. Dekore edilecek karo-fayansların temizliğini yaptınız mı?

9. Kullanılacak fırçaları hazırladınız mı?

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

11. Uygulamayı yapmak için çevrenin temiz ve tozsuz olmasını
kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye şartları sağlandığında
karo-fayans yüzeyinde tekniğine uygun serbest el dekoru (fırça dekoru) nu hatasız olarak
uygulayabilecek ve dekorlu yüzeyde desenin ana hatlarını bozmadan rötuşlama
yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki atölyeleri, seramik fabrikalarını ve satış mağazalarını gezerek el
dekoru ile üretilmiş veya el dekoru üretimine uygun duvar karo-fayanslarını
araştırıp fotoğraflayınız. Araştırmalarınızdan bir albüm oluşturarak sınıfta
arkadaşlarınız ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. KARO FAYANS YÜZEYLERDE SERBEST
EL DEKORU

Değişik renkte ve değişik dekorlarla süslenmiş karo-fayanslar günümüzde evlerimizin
vazgeçilmez unsurları hâline gelmiştir. Kişilerin zevkleri doğrultusunda ve karo-fayansın
evdeki kullanım alanına göre uygulanan dekorlar da çeşitlilik gösterir. Serbest el (fırça)
dekorları da kullanılan yöntemlerden biridir. Aşağıda bu dekorlama tekniğinin uygulama
aşaması ve uygulama aşamasında dikkat edilecek önemli noktalarını inceleyeceğiz.

3.1. Ürün Temizliği Önemi ve Yapılışı

Karo- fayans yüzeyine serbest el (fırça) dekoru uygulanırken kullanılacak olan karo-
fayansların temizliği çok önemlidir. Dekor uygulamasına başlamadan önce karo-fayanslar
uygun bir şekilde iyice temizlenmelidir. Temizlik aşamasında ilk olarak karo-fayanslar
kontrol edilmeli eğer yağlı veya çıkması zor bir leke taşımıyorsa nemli bir bezle iyice
silinerek temizlenmelidir. Yağlı veya lekeli ise temizleme için tinerli veya sabunlu, nemli
bez kullanılabilir. Silindikten sonra karo-fayansların kuruması beklenmeli ve dekor
uygulamasına geçilmelidir.

3.2. Uygulama Yöntemi

Karo-fayans yüzeyine serbest el (fırça) dekoru uygulaması için belirlenmiş sayıda ve
ölçüdeki karo-fayanslar çalışma masası üzerine yerleştirilir. Daha sonra önceden hazırlanmış
olan desen karbon kâğıdı yardımıyla belirlenen alanlara geçirilmelidir. Desen, karo-fayans

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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yüzeyine geçirildikten sonra seçilen fırçalar ve belirlenen renklerle uygulamaya başlanır.
Uygulamada nasıl bir etki yaratılmak isteniyorsa kullanılan fırçalar ve bu fırçalarla
oluşturulacak darbeler belirlenir. Bu teknikte fırçaların yarattığı izlerin doğru etkiyi
yaratması çok önemlidir. Aynı motifte bile farklı tonda izler ortaya çıkması mümkündür. Bu
izler doğru olduğu takdirde fırça dekorunun güzelliği ortaya çıkmış olur.

3.2.1. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

Serbest el (fırça) dekoru uygulaması yapılırken bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir.
Bunları;

 Uygulama yapılacak yüzey temiz ve pürüzsüz olmalı,
 Kullanılacak fırçaların kalınlığı ve türü yapılacak dekora uygun seçilmeli,
 Kullanılacak boyanın kıvamı fırça uygulamalarına uygun olmalı,
 Dekorun kullanılacağı alana uygun motiflerden oluşan bir desen çizilmeli,
 Fırçalar kullanılırken doğru darbeler kullanılmasına özen gösterilmeli,
 Mümkün olduğunca temiz ve itinalı çalışılmalı,
 El becerisini geliştirme amaçlı olarak uygulamanın yapılacağı yüzeye

dekorlama işlemine geçmeden önce yedek bir alan üzerinde bol bol alıştırma
çalışmaları yapılmalı,

 Tekniğe uygun şekilde çalışılmalı,
 Kullanılan renklerin birbirine uyumlu olması sağlanmalı,
 Uygulama sonunda dekor iyice incelenmeli ve istenilen etkinin yakalanıp

yakalanmadığı kontrol edilmelidir.

3.3. Karo Fayans Yüzeyine Serbest El Dekorunun Rötuşlaması

Karo-fayans yüzeyine serbest el (fırça) dekoru uygulaması bittiğinde kontrol edilmeli
ve eğer varsa eksik ve fazla tarafları tespit edilmelidir. Sır üstü uygulamalarda rötuşlama
yapmak sır altı uygulamalardan daha kolaydır. Düzgün bir şekilde yapıldığında silintilerin izi
kalması gibi bir olumsuzluk yaşanmaz.

Uygulamada herhangi bir taşma varsa bir fırça sapıyla kazıyarak veya bezle silerek
temizlenebilir. Eğer eksik kalmış kısımlar varsa bunlarda uygun fırça ve renk kullanılarak
rahatlıkla tamamlanabilir. Fırça dekorlarında bazen desen tamamen boyansa da uygulama
bittiğinde ufak boşluklar veya açıklıklar kalması olasılığı vardır. Bunlar ufak detaylar
.(damlalar, küçük yapraklar, dallar, küçük figürler... v.b.) yerleştirerek rahtlıkla
tamamlanabilir. Bu ayrıntıların deseni bozmaması aksine desene güzellik katması gerekir.
Burada iş tamamen uygulamayı yapan kişinin estetik bakış açısına ve el becerisine kalmıştır.

Rötuşlama esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biride elimizin
dekorlanmış alanlara sürtülmemesidir, aksi takdirde henüz boyalar pişmemiş olduğu için
desende bozulmalara sebep olunabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını kullanarak karo-fayans yüzeyine serbest el dekoru
uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çalışma ortamını temizleyiniz.

 Boyaların kıvamını kontrol edip
ayarlayınız.

 Kullanacağınız fırçaları dekor
uygulaması için hazırlayınız.

 Hazırlanmış deseni ürün üzerine
yerleştiriniz.

 Temiz ve dikkatli çalışınız.

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

 Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye
aktarınız.

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

.

 Ürünün dekorlama işlemini yapınız.

 Yaratıcılığınızı ve estetik bakış açısını
dekorlama aşamasında kullanmayı
unutmayınız.
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 Dekoru uygularken önce altta kalacak
kısımları renklendirmeyi unutmayınız

 Uygun yerde uygun fırça kullanmaya
özen gösteriniz.

 Dekorlama işlemini yaparken
uygulamasını yaptığınız motifin yapısına
uygun fırça vuruşları kullanınız.

 İnce yerleri ve ayrıntıları dekorlarken
ince numaralı fırçalardan faydalanınız.
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 Gerekli kısımların rötuşunu yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda; Öğrenme Faaliyeti 1
uygulamalı testinde hazırlamış olduğunuz deseni karo-fayans yüzeyine geçiriniz ve serbest el
(fırça) dekoru uygulaması yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri 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 ürün üzerine yerleştirdiniz mi?

5. Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye aktardınız mı?

6. Desenin karo-fayans yüzeyinden 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 gereken dikkati gösterdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Dekor atölyesinde serbest el dekoru dekor uygulamasını, değişik boyutlarda ve

sayılarda karo-fayans yüzeyine kendi zevkiniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda, seçtiğiniz
karo-fayans boyutuna ve sayısına uygun bir desen oluşturunuz. Uygulama esnasında gerekli
durumlarda pistole, sünger gibi farklı uygulamalardan faydalanabilirsiniz.. Dekorlama işlemi
bittikten sonra ürünlerin dekor pişirimini gerçekleştiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenin davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çizim masasını hazır hâle getirdiniz mi?

3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4. Dekore edeceğiniz karo-fayansların kullanım alanına karar
verdiniz mi?

5. Uygulama yapılacak karo-fayansın ölçülerini belirlediniz
mi?

6. Uygulama yapılacak karo-fayansın sayısını belirlediniz mi?

7. Ölçülere uygun kâğıdı hazırladınız mı?

8. Kaleminizin ucunun ince olmasına dikkat ettiniz mi?

9. Belirlenen karo-fayans sayısına ve ölçüsüne uygun desenin
dış çerçevesini oluşturdunuz mu?

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

11. Çizdiğiniz eskizlerden uygulama yapacağınız deseni
seçtiniz mi?

12. Desene son hâlini verdiniz mi?

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

14. Karar verdiğiniz renklerle deseni renklendirdiniz mi?

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

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

17. Boyanın içinde pütürler kalmadığından emin oldunuz mu?

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

19. Boya paletini hazırladınız mı?

20. Dekorlanacak karo-fayansların temizliğini yaptınız mı?

21. Kullanılacak fırçaları hazırladınız mı?

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

23. Uygulamayı yapmak için çevrenin temiz ve tozsuz olmasını
kontrol ettiniz mi?
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24. Boyaların kıvamını kontrol edip ayarladınız mı?

25. Hazırlanmış deseni ürün üzerine yerleştirdiniz mi?

26. Karbon kâğıdı yardımıyla deseni yüzeye aktardınız mı?

27. Desenin karo-fayans yüzeyinden kaymaması için gerekli
önlemleri aldınız mı?

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

29. El becerisini geliştirmek için alıştırma çalışmaları yaptınız
mı?

30. Ürünün dekorlama işlemini yaptınız mı?

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

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

33. Gerekli kısımların rötuşunu yaptınız mı?

34. Rötuşlama esnasında gerekli dikkati gösterdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız doğru ise
bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 Y
5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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