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aynı

Okulu MLtdU.rgörevde bu-

ÖNSÖZ

Her insanda güzele
vardlro Sanat
yaşayan

Yiizyıllar

zeye

uygarlJ.ğln

.l:ürlcler 1 in

1

g&lip

Anadolu ve

geçtiği

bu~

çok zengindir.

süsleıne kaynakları

boyu süregelen geleneklerle

yoğrularak

ileri dü-

çallşma)

Ata SanatJ. Çinicilikte(sJ.raltl

seyri içinde Asya

ti

bile bunu görmek

çıklllltıtlro

İşte

luya

bir ilgi ve hayranlJ.k d'U3'gusu

eğitimi almamış ki~ilerde

mümkündür. Say1s1z
rada

karşJ.

geçmiş,

~Urklerinden Solçuk.lulaı"

Selçuklu devrini

zamanında

yaşa.m:ı.ş

yoluyla Anado-

sonra

özellikle XVI.y.y.da zirveye

tarih

devle-

Osmanlı

çJ.kmJ.ştlro

Bu atasanatJ. çinicililc, ülkemizde mahalli bir sanat
olarak Kütahya'da devam etmekted±r. Son ylllarda devlet eli
uzanan bu sanatta az da olsa bir
Eğitim

ğinin

da

Teknolojisi

kalitesinde

yapılan

bu

yaklaşımı

göze çarpmaktadlr.

gelişme

ile, çini

sanatındaki işçili~

eğitim görmUş olmanın etki.liliği

çini sana.t1n1n

araştırma

konusun-

gelişmesine katlcıda

bulunacağı umulmaktadıro

AraştırmanJ.n planlanmasından yazılmasJ.na
.

değerli insanın

katkllarl

olmuştur.
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Kurubacak ve SayJ.n

borç bilirim.
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e-

yetkililerine ve
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her
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1.3~24

BÖLÜM I
GİRİŞ

Güzellik duygusu, insanda var olan tabii-bir duygudur.
Doğadan alınan

ilhamlar

çeşitli

biçimlerde

yorumlanırken,

önde gelen özellik, güzelliktir, estebiktir.
sıraltı

liklerden biri de,

TUrk çini ve seramik

dır.

önemli bir yeri

tekniğiyle çal:ı.ş:ı.lan
sa:ı:ıat:ı.n:ı.n,

Türk

bu gUzelSanat:ı."

"Çini
-

sanatlar:ı. arasında

vard:ı.r.

Çiniciliğin

Tarihxesi

Oilal:ı.(s:ı.rl:ı.) tuğlalara

da ve

İşte

1VI:ı.sır 1 da rastlarıır.

ilk defa Sümer, Asur

Daha sonraki

an:ı.tlar:ı.n

y:ı.llarda İran~da

görü-

..

len bu tip

çal:ı.şmalar

oradan OJ:> ta Asya Türkleri ~.ne

geçmiş ~ir o

Türkler çiniyi süsleme unsuru olarak kullanm:ı.şlardır. Ünlü
A.t"ap

coğrafyac:ı.s:ı.

Yakut Hamavi(XIII

.yUzyıl)

en güzel çinilerin

Türkistan 1 da? Kaşan şeh:rinde yap:ı.ld:ı.ğını. söylemektedll' o Araplar

Asya 1 n:ı.n

İspanya'ya

fethi

kadar

s:ı.ras:ı.nda buldukları gelişmiş çiniciliği,

götürmüşlerdir(r.Jleydan

269) o

l

Larou.sse, Cilt 3, s.

2

IX.ylizyıl İslam çini ve keramilc sarıat:ı.nın en önemli bulguları

Sema.r.ra'da elde edilmiştiro İl!c duvar çinisi yapır.a:ı. da

Semarra.'da gerçelcleştir1lmiştir(Şahin, l979,s .l-2)o İslam. sanatının geli~r:msi,

Asya'daki çini

sanatçılarını

fethadilen

ülkelere dağı tmış tır. Mısır' da, Suriye '.de ve İspanya'da son

derece güzel çiniler

yapılmıştır. İran'ın

l255'de Moğol isti-

lasına uğraması üzerine birçok sanatçı Selçuklulara sığln~ş

ve

çiniciliğin

laı~dıro

Selçuk TUr!cleri 1 nie de

gelişmasini sağlamlş~

Selçuklula."t' daha çok mozaik çini

kaplamalar çok defa

geo~rıe trik

yapmışlardıro

Mozaik

bir sUslema meydana ge tirmiş tir o

Bu tip süslemenin önemli örnekleri Konya'da Karatay med-

resesi, Sırçalı medrese ve Alaaddin camilerinde görülmektedir
(Meydan Larousse, 0.3,1980, s.269).

Orta Asyadan gelen Selçuklular

İ:ı:·au•ı, lVIezopotam.ya'yı ve

Anadolu'yu( 10.37~1071 yılları arasJ.~da) ·fet.tıetmişlerdir. Böylece Anadoluda Türk çini
başlanuştır(Öney,

sanatında,

Selçu!clu stili

çalışmalar

1976, s.7).

·iSn karakteristik durum, Selçuklu devri için, firuze. renk
sıı• altına

siyah dekorlu çalışma.la.rdır(Aslanapa, 1965, s.26) •

.Anadolu Selçuklu
ve çini

merl~ezi

ne kada.r da
o~macllığı

başkenti

olan Konya, o devirde, kül'tür sanat

ni teliğindeydi ve bu

yitirmemiş tir o Karan1a.noğlu

beraber

yürümüştü.ro

larında taş ağırlllc basr.rllş,

zeme az

niteliğini Os~n~ı
i

sanatJ.nda çillil ve

Karakoyuulu ve

sır lı

ve

devri-

pi~miş.

taş

Akko~unl,u sanat~

toprak oi;nsi mal-

lcullanllllllştır(Demi.riz, 1979, s.64)o

OsmanlJ. Türk çini

sanat:ı.nın

ilk dönemini

11 Milet .

işi"

diye

e tmektedir(Aslane.pa, 1965 ~

adland:ı.rılan kaı.. auikler teşkil

So26)o XIVoyüzyıl ortr:.~larırıa doğı:u mimariye paralel olarak

çini ve seramik
nın

sanatında

da zengin

sanat

Osmanlı

anlayışı

ge li ş ti€;i görülür o Bu dönende İznik ve Kütahya. ~.da yeni

çini ve seramik atelyeleri kurulurken, Konya bu alandaki önemini kaybetroeye
geleneğini

başlarnıştıro Osraa.nlı

yeni renkler

ustaları,

çini

geliştirerek

devam

Selçuklu

ettirmişlerdir

(Oygar, 1964, s.27)o
XIV.yüzyılda Osmanlılar,

ve Jcül renginde olmak

kırmızı

üzere, iki tür çini çamuru hazırlamışla.ı:-iı.c.. ltJ..t'm.l.Zl. hamur da( ça~~vi

murda) firuze,

ve

yeşil

li hamurda( çamurda) daha çok

kullanılırken;

renkler

açıl\: sar:ı.

kül renk-

ve beyaz renkler kul-

laııılm;ı.ş tır o

Osmanlılar

lerj. mallarda
lemaden

renkli sır tekniğini geliştirerek imal ettik-

1ı.::ullanrn:ı.şlardır.

uzaklaşıp,

rülmüştür(Aslanapa,

XIV o ve

çiçekli

Selçuklu stili geometrik

dese~lere ağırlık

süs~

verdikleri gö-

1977, s.45)o

XV:·,yU.zyıllar

Tür le çini

devridir. Bu devre, ürünlerinde
mavi-beyaz grubu da denir.

Bazı

sanatının

kullanılan
.

sanat

çini lerinin, Çin porselenlerinden

ikinci büyi:ik

renkler
nedeniyle,
'
.
'

taı~ihçileri

etkilendiğini

. bu grup

öne ,sürmekte

ise de mavi-beyaz grubu çinileri tamamen teknik, estetik ve
desen yönünden Çin porselenlerinden

XVIo
gelişme

yüzyılda

ayrı-lmaktad.J...r.

Türk çini ve serami.k sanatJ., sürekli bir

göstererek en son noktaslna

ulaşmlştıro

Bu

gelişme

4

olmuştur(Erdem.l976,

daim çok Kanun! Sultan Süleyman devrinde
So2)o
İznik

gallşn~larda

atelyelerinde yapllan

"Mercan KlrnuzlsJ. 11 elenilen rengin nasJ.l
nUınüzli.ıı

modern teknolojisinin

kullanllan

oluşturulduğu;
.
.
.

,

güA'

bir noktadlr!J

oevaplayamadJ.ğJ.

tarihimizde
)0-40
Mercan kJ.rnuzJ.sJ. çini ve seramikçilik
.
.

yıl

gibi çok lcJ.sa bir süre içinde görülen x·enktir. Ancak mercan
k1rmızısı

bazı

kayıtlarda

da bir

asıra yakın kullanJ.ldJ.ğJ.

lirtilmektedir( Meydan Larousse, Co.3, s. 269) o
ikinci bir çini merkezi

yavaş yavaş

İznik'

ten

be~

başka

kendisini göstermektedir.

BurasJ. da Kütahya'dJ.r.nıı.yUzyllda iznik. ç~niciliği yavaş :ra~
vaş .gerilemektediı.. o

Zira

başken~ İstanbı:tl-'•1ln

sru.·ay ve .camile-

ri daima İznilc o.telyelerini bes~eiJ4ştiro
Anca~, Osx:r:ıa.nl~.
DeV:.
·'
. .
. .
.
..
,·

'

'

leti'nin duraklama devri mali
larıuş, İznik'_te

göstermiş,

..

sıkJ.ntJ.larJ.nJ.

göstermeye

baş-

ustalar arasında çeşitli anlaşma.zlılı:lar baş

itilaflar başlaruJ.ştlro 1607 tarihli bir :f'E3ı...manda

görUldüğU gibi, İznik'teki ustabas:ına<Kaşici başı) saraya ait

çinilerin tamamlanabilmesi için gerekli ham maddelerin eskiden
olduğu

gibi, Kütahya'da fincan

alınması eın:r:;>olunrauştur(Yetkin,

işleyen

1981~82,

Kütahya'daki çini ve seramik
rinin faaliyetlerinin
ya

ustala.r:ı.

ustalardan

durmasıyla

sert ve beyaz hamur.a

paraa:ı.

ile

so85).

at~lyeleri, İznik A~elyele

yeni hlz
sıraltı

kazanmıştJ.r.

Kütah-

tekniğini uygulam:ı.ş

lardlro Değişik üslupla serbest fJ.rça.ıruıianal:'ak orjinal eserler meydana

getirmişlerdir.

Bu dönemde

Kütaeylı~,da

,.

yapllan çi-

ni ve seramiklere örnek olarak fincan, kase, hokka, matara,

5

ibrik, kancb.l,

3Ül"'ahi

ve tabak gibi ili'Unler

seraınil::lerden k:ı. s men

Bu ürünler, klasik çini ve
m::ıhalli

bir sanat

gösterilebilir~~

1-:aral~teri

taşJ.r(Aksungur,

ay .:ı:• :ı. larak

198.3, So94)o

Kütahya çin:iciliği Selçuklulardan, G;ermiyanoğullar:ı.na
geçnıiş

Osmanlı

ve

yi IIoYakup 1427
dinin arka

devrinde devam

etnıiştiro

Zira Geriiliyan be-

yılında öldüğünde yaptırdığı

tarafına gömülmüştüro

imaret mescikaplıdır.Yi~

Kabri çini ile

ne 15 .yüzyılda inşa edilen İshalc Fakih camiinde de çiniler
görülınekte<liro İshak

] 1a.kih'in türbesi ve sandu.kas:ı. tamamen

firuze mavisi çj.nilerle

.kaplıdır.

Bu

tek renk görLilmektediro Bugün bile
çiniler
nı

, Bursa'daki

Yeşil

asırda

parlakl:ı.ğınJ.

muhafaza eden

cami ve tUrbedeki çinilerle ay-

olup, bu d'tll'urada Bursa çini leı•irlirl bj.r

a.telyesinde

basit teknik ve

1-::ısnunın

ya.pılm:ıç oldukları dUşüneesini

Kütahya

kuvvetlendirınek

tedir(Aslanapa, 1968, s.l4l)o
l8oyüzyılda

birçok Ermeni ldlise lerine ve özel yerlere

çini yapan KLitahya ha:r.ekctlidir. Bu ustala.rJ.n Ermeni olduklar::ı.,

çinilerde

seçme lerinden

kullandıl~la.rı

çini ci lik geri lameye
kal~ıştJ.r. İmal

ev

farklı lığından

anlaşılmaktadır( Öney,

l9.yüzyıl sonlaı1 ında

ların

renk

1976,

ve 20.yüzyJ.l

baş la mı ş t:ı.r.

eşyalarJ. yapıımna

70) o

ba~larında

Kütahya'da

Her türlü dene timden uzak

edilen ürünlerin kalitesi

bilgi ve becerilerini

So

ve konu

saklan~lar::ı.,

geçmesi Kütahya

bozulrnuştur.

büyük

i~ler

çiniciliğini

Usta-

yerine

de körelt-

miştir.

Kütahya Valisi l!'Uat

Paşa'nın Bıuasa

Vali

Ya:c-dımcıs::ı.

Bahat-

6
raı)ordan

tin Beye gönd.erdi[;i

anlaş:ı.lmaktad:ı.r(As1anapaJ

da

1949, s. 114).

Günümüzde Kti. tahva
............

Ic

Kütahya' du gini ve keramil~ sanatı l3.yüzyJ.1da başlayJ.p gUnürııilze

ka daı.. sL1rege lmi~ tir o Kütahya geleneksel Türk

liğin,

günUmLizde

yaşayan

dar dovauu mahalli
kapal:ı.

kalm.sı.s:ı.

sanat:ı.:ı:un

tek

roeı•kezi dtU'·u.mundad:ı.ro

işleri yapı:ıas:ı.

çini özelliklerini

tarihi

ak:ı.ş:ı.na

Bat:ı.

ve

Eırdn

efendi

korurnu.ş tur

o Kütahya çini
değinilm.iş

daha önceki konularda

sağlam:ı.ştıro

geçişini llaf:ı.z

ı

iKendisi bu sanabta usta
ı

ilişkisi

içinde

1925

yetişmiştir

yılından soı~a

BugUne ka-

seramik sanayisine

til"o Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemine
lviehmet

çini~i

(Şa~in,

Çark çini

ç:ı.rak

.

1982, s.l36).
fabrikas:ı.yla

ye nililcler bao larıug ve 1945 • ten sonra da

diğer

teknolojik
at e lye lerde

bu yenilikler devam etmiştir. 1982 1 de Alman htU;:Uİnetinin des:teğiyle

Kütahya'da

teknoloji
t:ı.r

başlanuştıro

(Şahin,

kurulmuş

tesisleri

Bu tesis ise 1986

ve modern

y:ı.l:ı.nda kapat:ı.l~ş:

1988, s. 145).

Çinicililc
ri de önem

Çini~Koop

sanatında

taş:ı.rnaktad:ı.ro

ham madde kadar desen-motif' çizimle. .
.

~

1940

y:ı.,'1lSrrJ.ndan

sonra Ahmet

Şahin,

Ahmet Gü.rel, Hakl-.::ı Ermumcu, Mahmut. Akok, İzzet Haklc:ı.~ ~"aruk
~ahin

gibi çini

ressamlsrı tarafından bozulmuş

ye göre düzeltilirken,
di~leri görülrcliştüro

ayn:ı. ressamların

1960

desenler es!d-

yeni desenler dti çiz.-

yıllarından ~onra t~oari

çini tabaklara portre resim

yaplldlğ:ı.

maksatla,

görülür. Bu tarihlerde

7

i:.3e Ahmst G-ü.!•el, Hal:iu E.rmum.cu, Adil Özkan isimlerine rast:lan:ı.lmaktad:ı.r.

bu

iş

gelmiı;;ı·

ca.zip
~:ı.ral t:ı.

taınıa::ı.na

Sor.ı. y:ı.lla:.."'da

özellikle resim
görmüşti.U."'(Şahin,

ve ilgi

C>ğretroonlerine

1988, s.l44:-l45)o

tekniği .h.cü:k:ı.nda k:ı.sa aç:ı..k.laına:ian sonı"'a,

ve iyi çininin

nasıl

çininin

edildiğille değinmek

e lde

gerele-

mektedir o

Çininin
ğünde,
s:ı.rlı

ha 11

tan:ı.r!llnl

"duvarl:::u:·:ı. :~a.pJ.ay:ı.p süsleın.ek
çoğu

ve en

ş elelinde

Doğan' :ı.n

için

pişmiş

tan:ı.ıulanr.aı~ t::ı.r( ToD.K.Sözlüğü,

1981).

Büyük Türkçe

söz1üğU~_nde
s:ı.rlı,

bi.r· yüzLi

1981) o ]'aruk

Şahin

levha" t]eklinde

ise, özel

serar..ıik

geleneksel motif ve renli:1erle

bir yüztt

s:ı.rl:ı.,

mekted.i.ı::·( Şahin,
Yukar::ı.dcı.lei

nıir.o.a.ride kullanılan

balçık

Mehmet

tarı:ı.mlardan

ile ilgi li

l:lf?.ssesi( çamur) ile

s:ı.ralt:ı.

dekare edilen

üretime çini

da

adını

anlatııld:ı.ğJ. kadarıyla

olro"a!ı: çunlar:ı.

ver-

d) Ürünün bir y4zü

ba.ğlmsızdır,

sırl:ı.dıı.. ,

dekoratif

KUtap.ya

söylemek mümkündür,

S:ı.raltl tebliğidir,

Mirnaı"'ide

yap:ı.~

tan:ı.mlanmı§

b) Geleneksel motif ve renklerle delcore edilir,

e)

lev-

1983) •

a) Hammadde olarak

c)

bir yüzü

ise "beyaz topraktan

yap:ı.lan,

ııçinileri"

kullan:ı.lan

çiçek resimleriyle
bezeli
.
. .

l:ı.p f:ı.r:ı.nlanan

t:ı.r(

yapwk gerekirse.: To DoK. Türkçe sözlü:-

aım.ç1a lrullanıllr.

8

Yukar:ı.da

belirtilen

ç::ı.k!W.J.s::ı.nda

ortaya

no~talara

göre, kaliteli bir tirünün

izlc:Jnon basamaklar

şunlardır;

sıu

maddesi temiz ve iyi cins kildiro Çini hamuru
belirli

oı.,anda l:ar::ı.;~::ı.rrllndan

.as:ı.l

Çininin

maddelerin
Tabeşir,

meydana gelir:Ka.olin,

kil(Maya), kuvars. Bu kar:ı.ş::ı.mlar öğütülUr ve su ilavesiyle
süspansiyon haline ge lineeye
vuzlara
.
n:ı.r.

konv~o

l:~-=ıda.r

motor gücü

Ha-

Çamur dibe çöker. ve üzerinde toplanan su allça:ımu:•u

Çamur balçJ.k kJ. VallllndudJ.ro Bu çini

al:ı.nara.k

il~l·çal.kala n::ı.:ı-.

havuzlardan

kal1IJ atelyelerine gönderiliro Tornada veya elde

şe!dllendirilel•el\:

J:;:endi kendine kurumaya

bJ.l.. akllJ.r. Tek

tek gözden geçirilerek z::ı.mparalan::ı.r ve f:ı.r:ı.nda 900°-l000°c
de

pişiri li:r... o

tedi~.

t:ı.r::ı.nd:ı.r

Bu ilk

BUskÜVi mala körnUr

tozlar:ı.n:ı.n

ve

ç:ı.ltan

tozlaı--:ı.yla

mala büakÜvi denilmak-

desen

üzerinden tahrir çekiliro Sonra

çJ.kartJ.l:ı.r
.•
.
i
lıaz:ı.rlanan

Kömlir
çini

boyalar:ı.yla desenlerin içi boyanlro Uzerine pişinoe şe:t'faf~

laşacak s:ı.r çekilil•. Tekrar 900° -l000°c de :ı.s:ı.nan f:ı.rJ.na yerleştirilir. B:ı.ralt:ı.
Pişen ınallar

budur o

d:ı.şar:ı. . al:ı.n:ı.ro
.·

teknigi denilen bu tUr
gam gibi parlaylnca

çal:ı.şman:ı.n: esas:ı.

soğuyan f:ı.r:ı.nıa.ı~dan

Şahin 11

Piyasaya sürülür(Ö:aey, 1976, s.9;

1982,

Sol38)o

Bu
boyalar

anlatılan şekilde yapılan
akmamış,

bir ürün elde

desen

edilmiş

bozulmamış,

atelyele:re nazar·an,

ri ile bazl

gelişmele!'

sır çatla~ıda

demektir( Şahin,

Genelde bugünkü atelyelere
n:ı..lo.n

tirünler titiz

yok ise temiz

Üstünkaya,Görtişme,

bak:ı.ldlğ:ı.nda,
iş

çal:ı.şıldı~ında,

makineleri

elli

y:ı.l

1988).

önce ku.lla-

Vf:J ça,.l:ı.ş.ma yöntemle~

görtilmektedil"o :&1akat gUnümüzdeki tek-

9
nolojik imkanlara rağmen, üretilen çini 'i'/e sere.mil\:larin ha~

nru.r, boya,

s:ı.r

kalitoler:lnin, eskiye göre pek iyi

gözlenmelctedj.ı.·.

Çi:rı.i

isteme.kteii.t•o At•Jlys

sallipleı->i,

lerinde

y:ı.llaı"dlr

bilgi ve eraek

boyalarını

ve

fJ.rın yapısı

civarındadır. Altın

Çini, Metin Çini,

seseleri fab.ril11:a görünUmünde,

tahmi-

E~liya

Çini Mües-

iş yapt:ı.klar:ı.

ile

elem:.uı ustas:ı.ndan

elde

görülmektedir.

edebildj.ği

çal:ı.şmasJ.nı sü.rdürmektedir(Şahin,

Q.amw:ıunun hazlrlanma.sı,

sır

çelcme, boya

haz:ı..rlarna

elexrı.çı.nlar taraf:ı.ndan;

erkek

korlama)
Kadın

işleri

kad:ı.n

de

f:ı.ı~ln

desen

elemanlar

işlerinde

erkek

Sayılar:ı.

eleroanlar:ı.n

ç:ı.kartma,

s.l34~15l)o

sistemi

şöyledir.

boşaltma işleri

tahrir, boya(de-

taraf:ı.ndan yap:ı.lmaldia:iır·~

az olmakla
da

giren bir

işleri(şekillendirın.e)

doldu.rma

e lemanlar:ı.n bir lu sm:ı. at e lyGde bir

çal:ı.şmaktaJ.:ı.rlar.

1982,

çal:ı.şrna

torna kallp

ve

İşe

oral1clnki bilei ve deneyim-

Çini atelyelerinde genellikle
Çini

görünümü:ı:ı.

% 90'.nı
uata-kalfa.

.

ç:ı.rak ilişkisi

tek-

sa~:ı.s:ı.

ise atelye

ÇalJ.şma. du.rumlar:ı.ı1.a bal::ıld:ı.ğ:ı.nda

dedirlero

leriyle

diğerleri

atelye-

fırınlama

nolojisinde uygulanan yoldur. Bugünkü atelye
nen 35

tercih etmek-

seranıilc

Kütahya çini. ve

tek unsur,

değişınoyan

·

son zanunla.rda mahalli boya-

dan ziyade kolay temin edilen Avrupa
tedil"• Bu durumda

yaıı:ı.ı1u

'i'/o boya

hammadde

olmad:ı.ğ:ı.

};::ı.snıı d:ı.şar:ı.da( Fason)

beı"aber

ta.hrir ve boya

çalıştığ:ı. gözlenmektedir(Araş

tırmac:ı.n:ı.n

yerinde gözlemleri ile çini

Üstünkaya,

Görüşme,

desi:r:ı.e.törü t;ıe.hin

;

1988).

Sıraltı telu1iğinde(çinicilikte)

gidilmesi, ka li teli ürün1 ~rin

iyiye ve güzele dogru

yap:ı.lı:na.s:ı. düşünülüyor sa çallş-

lO
ıJek;:ilde ilgilenilınesi

ma yerindeki eler:.iD.nlarla ciddi

gerel::-:-

mektediro bu dw:.'umda ise, ~ğitim ve öğretim etkinliklerinin
önemi ön plana
11

çılc:ı11..'l.ktadıro

Egitim ve ögretimle ilgili

şöyle özetlenebilir. Öğrenıııe,

veya yeni bir
lan toplumca

ş.çıklamalar biı"

bir davranış cleğii~dkliğinin

daVl'çı.nışın olur;ıması;
aJ.."ZU

edilen

rııası sürecidirıı(Çilenti,

l::gitinı

davrs.nı{;le.rın

y~ıanı

ise içinde

birGylerde olu@turul-

1984, s.13)o

yaşadığı

Bil"ey, içinde

cümle ile

t opluniLın örgüt lenik ve biri kil{

Urünleriui, yl::l.ni o toplum için geçerli olan ve istenen özel7"
likleri, lcazanmak

zorundadır o

Bu ned.enle o, yeryüzüne

geldi~

ğ'i

ilk günlerelen beri, bildiklerini

başıcalarına öğretmek

da

başkalarından birşeyler öğrenrnel~

için bilinçsiz olarak çe7"

~:ı.tli

araç, gereç, yöntem ve tekniklerden

başka

de yi ş le, birey bu

amacıyla,

yapacağı

iş

ya

yararlanmıştır.

Bir

için gerekli or taroları düzenlemele
nasıl gerçekleştireceği

etlcinlilcleri

soru-

sunu leendi lcendine sormuşt"ı,'..:ı.'o İşte ilk insan kendi kendine
ilk defa
eğitim

11 l{asıl

-

ösretirim? 11 sorusunu

sorduğu

anda, konuya

açısından yaklaşılması gereğini

telmolojisi

ortaya

koyırru.sıtur(ErtUrk, 1975, Sol04; Çilenti, .l984t Sol3)o
Bugün,eğitim

teknolojisi,

ıtDavranış

bilinılerinin

ile-

..
tii:;ıim

ve öğrenmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitim-

.le ilgili insan gücü ve insan gücü
yöntem ve tekniklerle
rı değerlendirerek,

alr.ıllıca

dıŞJ. kaynakları,

ve ustaca.

kullanıp,

uygun
sonuç la;--

bireyleri eğitimin özel amaçlarına ulaş:-

ll
tırroa

29)o

yo llarlnJ. ince le yen bi liı>1
Diğer

eğiiiimciye

bir

daha etkili bir
nin

kazanımı

göre ise,

öğretme-öğrenme

ve insan

clalıdırır( Çi lenti,

iletişimi

dayalı

o larak, insEngUc U ve

ın Und en

yarar lanc.rak

olarak

planlarrıa,

teknolojisi,

sağlamak ar.uwı

konubundaki

ile

bilgi~

araştırır.alara

in~angücU dışı lca.ynakların tü~

öğret me -öğrenme

uygulama,

11 Eğitim

1984, So

süreç lerini si Bt enıat ik

değerlendirme

ve

gelişti.rme 11 (Hızal,

1982, So 7 9) o lar nk taınrulannıalctadı.r o
EC;itirn telu1olojisini

oluşturan öğeleri şöyle

sıralana

bilir:
lo özel amaçlar
2o

Eğitilecek

3o

İnsan

elerrEnlar

gllcU

4o Öğretme yöntem ve teknikleri

5. Yer

donatım

ve e(:; i tim

araçları

6. Bilimsel dayanaklar(Çilenti, 1984, So.32)o
Eğitim

tel::nolojisinin ögelerinden olan

eğitimde verimliliği a.rtırıro

özellikler bilinmeli ve

Ance.k her

öğretim

eğitim araçları,

aracın

sahip

olduğu

etkinliklerinde mesaj ona

göre düzenlenmelidiro
Daha öneelci sayfalarda söz
ğinde aslında

den

edildiği g:i,p:i, sıraltı

iki boyutlu görsel sembol düzenleme

yararlarlılmaldadJ.ro

Çünkü belirtilen teknikle

tekili-

ilkelel"in~

yapılan

çizimler hareketsiz resixnlerdir. Bu nedenle ilci boyutlu gör:-:-

12

sel sembol düzenlewc ilkeleri üzerinde

dur·rrıak

İki Boyut lu. Gör sel Semb61ler.de ··-~.ttJ?;,.,Ia.ieıne
----

.

'

. ı c

.

'ı.

... ·•·.·....

""

• '

..•

:···

"·. :~.·t.'l .. ,...

.

gereklidir.

.i :Lk:e leri
.

Bugün mahalli sanat olarak, Kütab.ya. atel.velerinde yapJ.-;lan s1ralt1
sel bir

tekniğindeki

sun::ıttır.

seınbo 1 düz~nılcm3

Bir gör se ı

çini

Bu nedenle

çal1~malar1

eli;itirıı

ilkelerine uymak
::ıc:ırnbolde

iki boyutlu gör-

teknolojisindeki görsel

zo:ı:·ı.ınc1adı.r o

yer alacak

eleınanlar:ın düzenlenme~

sine ilişkin baz:ı önemli hususlaı.-- bulunrnsktad.lr
iki boyut lu gti:i. . sel
dı.r;ıında l~alan ı~esin
ı:nasıyla

Q

Bu durumda

serııbollerin ha.z:ırlanmasJ.nda taı~laşmalar:ı.n

ilJ.ce ler vardJ.r. İlgili li teratilrün ta.raı1-

saptanan iki boyutlu görsel sembol düzenleme ilkele-

ri aşa~ıda maddele~ halinde verilmektedir(Ergin, 1982,s.426-436
Kıllçkan,

1971, s.40-70). Bu ilkelere

araştırmacı

tarafından yapılmıştır.

Bunlar:
ı- Başatl:ık

2- Kompozisyon

3- Basitlik
4- Uyum(uygunluk)

5- Örnele
6- Denge
71

Çeşitlilik
•

87"' lViotif•tiı-.

bağlı

kalarak

şekiller

lJ
1-

BAŞAr.rLIK::

di tS cr J.crüıe

l·kı..:;atlll;:

o.ı;•:;ml.::ı.

se 1 araç bir

ı:.'.m.-ı.

görsel

aı:'t">çle.x-de.ki

ana fil'"..rin,

:la ha be lirc.: in o lr.ıı..o.sldJ.r o Yani her gör-

fj.J.cci ye. da iç le:ni

lemanlar, dikkati oel::ecek
~

l::apsarıu.ı.lJ.

ve önemli e-

~~eldldo dltzcrılonmelidiro

..

a- Alan ikiye ya da dörtte bire de~il, Uçte birlere

bt)lünme li elir•( Şe l;:il 1-2) o

ı)ekil-1 Doğru

b-

Başat

elememlarJ.

Şekil-2 Yanllş

kena.:ı:•a

yo.lcJ.n koyma.kclan kaçlnJ.lme.-

lldll'( Şel~i 1-3~~·) o

Şekil-3 Doğru

ş_eldl-4 Yanllş

14

c- Ba-? at

c:ı

lo nın. n lar ı ort aya

çekici ler

c:ı lemanların

göze

kullanılm.o.lıc1ır( Şekil

Şekil-7
Değişik arka

Şekil-·9

Çerçeve

koymaktan l::ag ı nı lma-

Şeldl-6 Yanlış

ı;;eldl-5 Do~rt1

d- Bo..:;a t

yakın

çarpmasını sağlayacak

7-8-9-10) o

Şekil-S

plan

Gösterge

Şekil-10

Hareket

dikke. t

15

e-

Başa.t

belirle ınelidit'

eler!.ıO.nları,

(Şekil

dit;er e lemanlardan

J.l-12).

::,-ıekil-11
Şekil

farklı yap~u·ı:~k

Şekil-12

Yönünden

EliyüklUk Yönlinden

f- önemli elernanlar yeterince büytlk yapılmalıdır
(~~~elci l-13) o

Şeld

l-13

2" KOU1?0ZİSYOH

Resim sano.. tında temel
dur o Kompozisyon,

şelcil

öğelerden

biri de kompozisyon-

ve renklerin yüzey Uzerine iyi bir

şekilde yerl~ş tirilınesidir(Iül:ı.çkan, K:ı.llçkan,

Kompozisyon seyredenda . ilk
etkiyi
. ..
.
arasındaki

bırakır •.

1971,

a~.,44)

o

BütUnle. parça
.

en uygun oran basit bir kompozisyondur.Resimde bu

l-6

orarı-2. Altın Kesir;ı

denira 1.11s1r pirarn:i.tlerind.s

tabanı~·.

/Uh:-

..

CG11-

3o

BASi~I:İK

a- Önemsiz Ellerilanlar dikkat çeklneyecelı: şekilde kullal1l lma lı dlr ş

co::•;~: !~i:Ü :ii f:J

J.e El8.l1letl'l

J:,:ullanlı18. k t 8.11

kt:LÇJ.llllrm:: lı-

dır(G:cU.l l4~15)o

Şekil-16 Doğru

Şekil-17. Yanl:ı.ş

17
,

ı..,. .

o

1 '")
-uıvuM(·ı·-,.,,J.--ıiıı
J .1.
J:. L-::/ tJ • .. J.-- ,_,.. ,i.~

:'e 1.-J.· l~ ıie b-i ı' , . , ·ı~.'' v···,
:;;

~..

..

•

....

• ......

_ .. ;.J

'·.

,..•.o ln"~

'-;. ...,

.......

lJ' 'lı·· ı·
•

t

...

( Şeld.l 18-19).,

. ~-. "">"l
':) ... ,,_:ı,··-- 18·· J) O;;_:,.L
t.:.
.... ("> ,,. • •,

b-

Şekil-19 Yanlış

Kullanılan elcmçız.. L:u:· birbiri~D.e baslanılma.lıdı:c:•

(Şekil 20-21)~

Şekil-20 Doğru

Şekil-21 Yanlış

18

c- Birbiriyle

uyuşmayan rc~nı~~

ton, doku ve harf çe.gidi

k-u ı l"~c..._nı -J.u:
i '..,,~. ..,.....• ....ı -..1 :·1ı
't' ( "':S
'·. e ..ır ı· ı 2 2- 23 ) •
.

...

.:.c.~~

~

~-...

~

Şekil-22 Doğru

~eldl-23 YanlJ.ş

5o ÖRUEK
Bi.t" görsel aracın elema.rılarJ. uygun bir modele(örneğ:l!)

göre dUzenlenrne lid:lr.
a- Temel desen Öl"nekleri

kullanJ.lmalıdJ.r(Şekil 24~25-

26-27)o

Şekil-24

...

Lale

Şek~l-25

Karanfil
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Şekil-26

·Ş'ekil-27

SU.mbti.l

Yaprak

b- Ç:i.zgilcn"'in anlamlar :ı.,

düşU.nerok kı.:ı.llan:ı.l!ı1al:ı. d:ı.r.

9izgi le.:.."' :.i. ı:. biçimleri, insc."'..nda baz :ı. anlamlc-J.r ve duygu:lar

uyandJ.r:ı.r. Kullan:ı.§lar:ı.na

( 1) Yatay

doğru

çizgiler, durgun,

"

-·

göre etldleri

çeşitlidiro

dinlenc1:i.ricidir(i~e!:::il-2f.

.. ... ....... _.......

:.::···•"'\.
·~-.......~~ -.~.·._

J
;:;__....

~
~
Şekil-28

_

·:·:·-
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verir(0ekil-29).
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(3) Daireler, geni§le!.Jo, yayılma etkisi verir(Şekil-30)o
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Şeldl-30
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';:/ --JI~

ve

duygusu

o
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":5 -··.U•:::
-

er ' kararsl z lll-:, sUrel::siz lil'i: duyeusu
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Şel\:il- 32
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( ur.:)
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Şeldl-34

~jel::i 1-33

Çizgi ve I.'iotif

Tekraı~J.

6 .. DENGE

Bir gör se 1 ar~.ç ta e lem.a.nlar mut lal::a denge li o lr.a.a.lJ.d:ı.r q

Denge önce motifin
nr-ı·n

_ ... L..iııJ.

1)1'
,,

r

J..

llrr.J .:l-i

'(l "'
....... ı........- ...

.;rı:ı.pısJ.nda,

sonra desenin bUtUnünde ara-

23

2.- ::~o,; LL ı•cnl::J.i

nin a 1 1•1 ..''1"'
_tı

ı;..;.ı,.

al<'J.nlo.r

1J·-:-..ı··--~
~ f' "1 '."V"
1 -·ı ·1..............
"i .,, (... ı..s
:·:i 6 J;a.....ı..,.ı..
Ir -'i '1
......

ve bUyUl: kU t 1 e l::;:ı." or ta çizgi-

J 5- ...,v
~ h ) -~

o

•

•

c:cı,.ı· 1
?C..
....,.-_Jv

0ekil-35 Dotru

b-

Açıh:

renkli

o
Şekil~.37 Doğru

',.J•.jJ.'"

bU:l~ik el!?:rı.:..:ı.nl~u"l

o
.

Yr:>nlı,ı::.,
~·.~..
-l

koyu renkli kLi.çük ele-

o~
Ş~kil-38 Yanl:ı.ş

24
.. ı··rı··
D•3::ıge 2 t ur.
ı;. ' ur o

a- Sim·3tl"'ik ·l:::J;1ge: Desen ve motiflerin simetrik yerleş t:i.rilme si :l:Lı."(:~isl:il-3 9)

o

Şekil-39

Simetrik

b- Asimetrik denge:(Serbest; denge) Yapllan
desen ve motifleri serbest

yerleştirerek

s:ı.d.1r( Ş eki l-40 }•

Şekil-40

Asimetrik

dUzenlemecJ.ı3

dengenin

sağlant'la~

25
7-~ ÇEŞİTLİL:i:K
İlg;i,Y:i çcl:mel: için, bir eörsel are..c:ı.n elemanla:r:ı. hem.

leendi

aralar:ı.ncla

ve

herıı

de çevrolerindeki

elenıa.nlarla çeşit-

li lik göstermelic1iro
İlgi

çekme!:: için şekil, büyüklti.k, renk ve zemin doku-

suna di klca t et m;; k laz :ı.md.:ı.r ~

8-

HOTİF

Süslem.e

i.;ıle:r:inde

yinelenen resim ve vekiller kendi

ba lar:ı.na biı-·er bir li};: o lup motif ad:ı.n:ı. al:ı.ro Desende önemli yeri olan ve desenin özelliklerini bir araya toplayan en
basit

parçı:.chr.

ren en kltçUk

biçüıılerdiro

fi Vobo Yerinde
Yuko.rJ.da
elernanlar

Desandeki kendi

..

taraf:ı.ndan

meydana geti-

,..

Orno Lale motifi, karanfil moti-

};.ullan:ı.lmayan

aç:ı.klano.n

başına şekil

motif göze

ilkeler

s:ı.ralt:ı.

hoş

görünmeyebiliro

tekniğiyle çal:ı.şan

ne kadar iyi bilinir ve

uygulan:ı.rsa

olde edilen UrUnler o kadar etkili ve kaliteli oluro Bu illwl&rin iy:i. bilinmesi ve iyi

uygulanm.s.s:ı.

elemanlarJ.n e(;j_ t:.m yoluyla veya
leri

davran:ı.glard:ı.ro

..

ın atik

bu

ıtı.şle uğraşan

olarak kazanabilee ek-
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PROEL~li'I

Kütahya' da çinicj. :u.ıı:

değinme le

tim veren kurumlara

Prof.Muhsin
bi~

"Desen

1978

Demi~onat

geliştirme

yılında

alanında

Koç

aÇılmış

ProfoHakkı İzet

eği7"'

yılında,

finanse edilen

Vakfınca

ve iki ay

sü~müştür.
yardıınıyla

Fedel"'al Alman Cumhuriyeti hükUmeti

Kütahya Çini-Koop tesisleri

rinde

gerekmektedir o 1975

ta~afından

kursu"

formal ve informal

Çini-Koop tesisle.,

kurulmuşturo
.
'

yönetiminde nKutahya gini desenlerili
~·

ku.r·s·u açıll·ıuı~ı tı.r•. İ ll~ defa 1978~1979 öğre t:trıı yılında, Okul
tarafından

MüdUrU Adil Özkan

Fatih Lisesine

si" seçmeli ders olarak

lconulro.uş

tarafından

tir o

kabul

Çağdat;ı

edilntiş

seranı:i.l: r:mn8.t:ı.nı

yılında

Meslek YUlcsek Okulu'nda Set'amik ve Çini bölümü
Yapılan

Telaıilc

bu faaliyetler

Genel

lV!d.lüğü

MoE.Bo 1 nın

1985-86

açılan ,.l\.ltın

kursa tabi

çini

tutmu.~tuı. . (~ahin,

J:ı1 orrıUll e~it:J.rıı

siz

fabrikası,

kalmaktadır o

açmı;~tıro

ge-

KUtahya

açılmıştıro

çekmiş

dikkatini

öğretim yılında

ri lvieslek Lisesinde çini bölümUnU
meye

sanatını

ve gelenelesel oini

1981

der:-

Eğitim Bakanl:ı.s:ı.

ve lVIilli

kuşağa al>:tarabi~mek aınac:ı.yla,

lecek

11 Çinicilik

ve Erkek

KU.tahya ·Endüstl982.'.de

işlet~

elemanl.arını kısa

.süreli

1988, s.142) o

ve.ren bu kurumlar, bu alanda çok yeter:-

Zira yüksek ol::ul

mezunları

dışınd?ı

serantik

fabı"'ikal~u'J.nda

dirler'~

Endüstri meslek lisesi de·hentiz çini bölümünden me-

cazip ücre tlerle

iş

ICtitahya.

bularak gi tmekte7"'

27

zıu1

. 'G:ı.r
' . q Anca.ı-::,
ı
verL16LlJ.fil

eS;i tim

alanlnr:ı.n

şu

d a 'OJ.r
. gerçe kt :ı.r
.

taı~af:ı.nd.an gözleıınti.ş
belirtmişlerdir.

il}:elerine

bilmedikleı~i

Oysa nitelikli bir ürün, görsel sanat

rııutlaka uymal:ı.d:ı.ro Ycıp:ı.lan

:fakat

tiro Sözü geçen bu

o.raşt:ı.rmala.r olduğu

cl:ı.~ kaynakl:ı.

araşt:ı.rmtı. yapnuştır.

leriyle ilgili bir

öğretira

boyutlu görsel

tespit
ise

araştJ.rroalardan baz:ı.lar:ı.

Ergin( 1986) ild boyutlu görsel araç

In8.teryali

edilmiş

~unlardır:

düzenleme ilkeBu

araştırma,

düzeıı:lemede

iki
alı:n~

dikkate

gerekli ilkeleri saptamak ve saptanan bu ilkeler

ğ:ı.nda yabancı

gereçlerin,
ya

ilke;-

Tel::nolojisi literatüründe ik:i. boyutlu görsel sembolleri

düzenleme üzerine bazJ.

mas:ı.

taramasın-

literatUr

alan:ı.nda Eğitim ~elc...tıolojisi

çal:ı.şrnr:ı. olm.CJ.d:ı.ğı,

leriyle ileili bj.r

ar aş tırrnac:ı.

ayn:ı. kan:ı.da olduklar:ı.-

ve uzmanlar da

da, Türlciye 'de çinicilik

Eğitim

•
:ı.n·

daha önce de sözü edilen görsel sembolle-

ri düzenleme il b:~ lerini çok iyi

n:ı.

f orma l

1 •
,~.;::ı.,

dil

öğretim~i alanında geliştirilen

öğrenci ba~arısını

ne ölçüde

.

lfll'

araç ve

etkilediğini

orta-

lwyınak amacıyla gerçekleştirilr!liştirq

Osterga.ard ve Davidoff 1985

yıl:ı.nda yaptılclar:ı.

ka ar aş t:ı.rraada, siyah beyaz resim içinde bir
li verilmesi, o

elemanın diğer

elemanın

mu...;ıak

tarafından

arka fona sahip

dan daha iyi

yapJ.lan bir

fotoğrafların arlı::a

hatırlandığını

baş~

renk-

elemanlardan daha kolay ta:-

nJ.nmasına yol agtığulJ. ortaya koyrn.u.~tur(Ergin,

Roasinha(l97G)

bir

ortaya

1986, So44)o

araştırmada,

fonsuz

koymuşturo

.

yu-

fotoğı. . afl~

28

Ayrıca

tllr. Ancak

1'ürl::iyo 'dE: çini
ln.m.laı..

lconusund:::~ ;~3. basılı

çininin tarihçesi ile

sade:n ve sUslemo, de.sen, motif

eserler

Vaı'-

hı;~rn rn::.ı.ddesinden

bakl,

konularına değinen

eserler-

dir o

KLito.hya ~da -daha önce!·:i sayfalarda sözü edilen- 35 çini
'

ate lyesinden sadece
niıt

iyi

yelerde
olduğu

birkaçının ç:ı.lca.rdığJ.

olduğu görülrrıel{tediı·.

Dj kica t

çalı;;an elemanların eğitinı

göze

ğitim görmüş olmanın etkililiği

dtizoylerinin çolc

iı;;:Çi liğinin

atel-

düşük

çal:ı.grınlc

ka li tesinde e-

konusunda yeterli

bulunmamasJ. nedeniyle;

konu üzerinde

ara~ t:ı.rmac:ı.

sayıda

özellikle bu

is terniQ tir o

Bu gere:;kliliklerden yola
lerinde

edildiğinde diğer

çarpmaktadıro

Türkiye' de ve Dünya 1 da çini

ara,~ tır ma

ürünlerin· kalite si~

çalıqaıı_EJ.l-ElmE!;;'Yllar·,

çı}::arak

s~J:.tı

11 Kiltah,ıa

çini e. te ly~~

tekniğindeki çalışmalar

da, Eğit=hı!l......~-~olojisi ilkelerine _;ıe ölçüde uymaktacllrlat:_1 11
sorusu bu

araştırmada

çözülmeye

çal:ı.şılan

problem

cltnılesi-

elir.

Bu pro blerne çözüm ge t irmelc

alt

problemleı~o

cevar;

aım.cıyla a;ıağıda s:ı..ralanan

aramn:ı.ştır.

1- Çini atelyoler:i.nde çall(Ja:a eler:::.anlar
ğindeki

ölçUtlere ne derecede

2- Çini atelyelerinde

sıraltJ.

tekni:-

uymaktadırlar?

çalışan elernanların s:ı.raltJ.

tek-

11il::leri ile ilgil:i. ölçütlere uyma derecelerinde, bu alanda
eğitim görm.ü~

veya

görmemiş

ölnıalaı":ı.n:ı.n

bir etkisi

vaı.. .m:ı.dır?

29

.3-

Dene}doı·in,

s:.ı.:."alt:.ı.

4- Her iki gruptak:L
memi.1)

s:ı.raltı

teknikleri ile ilgili

elemanlar:ı.n(Bğitinı görmüş

"GelG.'likleri ile ilgili ölçütlere

lerine cinsiyet bi:r etki yapmakta

TE.rlı:

sera.mikçiliği,

çini ve

tG.kni~~inin

b:lr
çini

s:ı.raltı

desen, renk, i§levsellik
lnda

tekniğiniu
ala.n:.ı.nde.

derece-

Bu alanda,

~ok

sa:-

s:ı.ra.lt:ı.

uygunluğu aç:ı.s:ı.rıdan.

yolcturo Deneysel nitelikteki bu

sanatındaki

ıı.yraa

gUnUmti.ze kadar· daha.

GBi tim teknolojisi ilkelerine

at"a.]t:ı.ı. . ıu:3.

ve gör-

rrı.ıd:ı.r?

o.l:ı.rı..:r;ı..ralc incelenmiştir.

natsal yönden ele

ölı:;ütlere

daha çok

a.raşt:ı.rman:ı.n,

gelişmesine

ve

claha iyiye gidilmesine kat-

bulı.1.nabiloccği umulmali:tad:ı.r.

~i 3.,'{ l l t ,ı_~?.;:
sıraltı telı:niğiy.le çal:ı.şmayı

1- Deneleler

bilmelctedirler.

2- Denelclerin sıraltı tekniğini }:ullana:rak gerçekleş tirdeğerlendiren

dikleri ürünleri
mışlard:ı.r~

jüri üyeleri,

tarafsız

davran-

_

S:ı.nırl:ı.J.:ı.J:..lar
........
.;;.;;.;..........................

1~ Araş tırwa

Kütahya

K:ı.z l~Ieslek

sesi'nde okuyan

s,

1987-1988

öğretim y1~1

Lisesi 'nde ok-uyan

s,

birinci döneminde
Endüstl"i lVieslek Li;-

Anadolu Üniversitesi Meslek 'Yülcsek Okulu'ndEı

30

olmyan 5 öğrenoi(~eopla.m. 21 öğı.. anci) ile, Kütahya'daki çini
atelyelerinde

çalıçan

bu konuda

eğitim görrneL'li.~

15 elernan-

dan e lde edilen verilerle sJ.nlrlldll'o

2- Verileı.. :l::;rı.::klEn'in yaln1z 1ale ve l{aranfil motifler• ini çi zcocl!:). Gri,

boyayacakları

çini

l~aro lal"la

Slllll' ll-

.

Taıumlar
----...-...__......
....-

Eğitim G.~ö~e.nler:

niği eğitimi görmüş
)~f;i.~im

telmit;i

Formal eL;itim.

J::uru.ralarında sıralt:ı.

tek-

kimseler.

Görme,yenle;:.: Formal

eğitimi görmemiş

eğitim kurumlarında sıral t:ı.

ld.mse ler o

~l*itii9; Si'.~~a~nin Etkililik Derecesi: SıraltJ. telmiğinde
çalışanların eğitim

teknolojisi ilkelerine uyma dereceleri.

A. Ü oKütahJ.?.Jifesle:,lç_~Ul;:sek Okul}:!: Anadolu Üni ver si ·iiesine
bağlJ.

dö.rt söıne stj_J.. . lU:: yül::se}..: öğrenim veren kurum.·

Endüstri
_
_ Meslek
,
_Lisesi:
...............
_..._.

_..., ....... ........-................

MoE.G.SoB.'na

bağlı

orta

öğre~

nim veren kurun.
K:ı.z ıvıeslek

--:--

Lisesi: lVI.EoG.S;;B.•na

bağlı

orta

öğrenim

ve-

ren lcu.rumo
~: Kurşundan

rlklarJ.yla

elde edilen sUlyenin, kuvara ve cam k2-

öğ;Utüleı"ek

un. ve suyla

r·indelci koruyucu, camsJ. taba.ltao

kal."J.tı:ı.mı

o

Seramikler Uze-

31

~~1.9 ~elsni~: Seı"amik boyalaı"ıyla
malların boyannnGı,

üzerine

sır

çekilmesi ve

boyaların sıı~ altında kalmasını sağlayan
Tahı1 ir:

sen

Sözlük

çizgilı3ıı:t:Ll:Ln

anlamı yazı

biskUV.i halindeki
pişirildiğinde

tekniko

yazmak. Çini

siyah boya ile. çizilrnesio

sanatında,

de-

BÖLÜM II
Y.ÖH~'EM

ar·aştıruıa.

:Bu bölümde,

atelyeler, seçilen
leril'ı toplanması,

eğitimli

çözümü ve

modeli,

ve et;itim.siz denekler, veri:-yorum.lanmas:ı.nda

tistilcael yöntem ve teknikler

Araş tırroa

de çini

iki

işçiliği

niyle, bu

jüriden çini

uzman

i~çiliği

mesi

istenmiş;

malı

bir

ikinci

ili.;ıkin

kişilerden

Birinci

el-

aş arında,

ölçütler olma.ma.sJ. nedekurulan

beş

Uyeli bir

kalitesi ile ileili ölçütler
aşamada

ista~

izlenen

a.gılclannuş tır.

aşamada yapılııuo tır.

lcaliteaine

alaı1daki

ara.ı;;tırma.nın yapıldığı

geliştir

ise deneklere, sontest

uygula~

çalışma yaptırılrıuştJ.rQ

SIRALT I TEKNİGİ( ÇİUİ SANAT I) İLE İLGİLİ, jtffij: T-&B~... FIUDAl'i
TESBİT EDİLEN İLK~LER

Ülkemizde,
rak

yapıldığı

aıral~J. tekniği çalışı~larının

en

yoğun

ola-

yöre, bilindiği gibi Kütahya kentidir. Bunun
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araştJ.rmacJ.,

için

tekniğinde benimsenmiş

sJ.raltJ.

lirlemek üzere sözü edilen

5 üyeli jüriyi mahalli çini

uzman~

o.luşturmuştur. (")Toplanan jüri üyeleri benimsedikleri

larlndan
sJ.raltl

ilkeleri be-

tekniği

ilkeleri ile

eğitim

literatüründe yer alan iki

boyutlu görsel sembol düzenleme ilkelerini

karşJ.laştJ.rmlşlar

dlr( Ergin, 1986; S eç kinöz, Alpasla n, Komsuoğlu, İmer,. Etike,l986)

Ya.pJ.lan
ğinin

çallçrı.ı3.lo.x~

kalitesine

a~ağJ.dalci

gibi

som.w.da jü.ri üyeleri, çini

ilişkin

dö:ı:-t

olarak kabul ettikleri ilkeleri

katageride ele

.kendi içlerinde bö ltiı:nleı•e

işçili

ayJ.J:>raıtı

alnn~lar

bunla.r:ı.

ve

da

lax•dJ.:r o

1.7 Malzeme
2. Desen

3. llenk
4~ İşlevsellik(Fonksiyonelite}

lo Malzeme
a- Çamtll:'

b- Astar

c-

S:ı.r

2o Desen

a- l{ompozisyon: DU..z,

kJ.VrJ.k~

mtinhani çizgiler ve

kare, Uçgen, dörtgen, daire .gibi. geQmetrik
~eltillerden
o-:
. .
.
luş muş motif'lerin bir bütün içinde düzenlenarele biraraya.
'

getirilmesi.
(~)

jU:ri üyelerinin isimleri: Faruk Şahin, lilletin
Mehmet Kocaer, Serdar Gürse.a, Reyhan GUrs~s.

Çağ:ı.r:ı.cJ.,
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Kompozisyon dli.zeninde do luluk,

boş luk,

telc merkezli lik,

b- Dosenle ilgili ilkeler

(
\

ı)

s•~•
v (''
~ ..:ı.• ''i1'j
ı!.:-J.

'''1')
.'.
-A• ,
v :ı.• .C•
J..

( 2) Çizgi:
çer.

},.LQ

11
ı.ı Cl
\~

s:ı.ralt:ı..

'"la ml" 0
tS. :ı.

c:op
~Jw.ı..
0

..ı.

telcııiğinde ad:ı. Ta.b.riı"

t;i:elerin boyutuna gö.re inoe ve
değerleri,

(3) Çizgi

rak seramik panolarda önem
da ge ome tr ilc des(?n

çizi lir.

hareketli ve .harelcetsiz ola-

taş:ır.

çal:ı.ı~:ıJ::ı.larJ.

kal:ı.n

diye ge-

Selçuk

durgundur.

tavr:ı çal:ışmalaı1 ~
Birbiı~ine

ekle:-

nerek sonsuzla;;::ı..:ı:·. Örno: Ylld:ız geçme o Osmanl:ıda ise bitki:sel

ağ:ı..rl:ı.kl:ı.

motif'lerle

haz:ıı•lanan

kompozisyonlarda ha.t'e,..

ketlilik görülmektediro
(4) Dallar( saplar) desen çiziminde sa:pl.ar
sigıuez.

ke~

Buna dilekat edilir. İlci boyutlu bir çal:ı.şına oldu-

"
d an, sap la:ı.."'
gun

yaı:ı.rak

ve çiçel;:

a.rkas:ı.na. saklan:ı.r o

(5) Desen ve motif'in
(6) Renk

kesişme noktalar:ı.

kullan:ı.mında

desane uygunluk

önemlidiro
aı~an:ı.ro

(7) Realite ve stilizasyon: Karakterini bozmadau
basitleş

tirma·o

3o Renk
a- Klasik ren};: anlay:ış~: S:ı..ralt:ı. tekniğinde klasik
renkler

yah,

şunlard:ı.r;

lcobalt ma.visi,

turıcuvaz, aç:ıkmavi.

k:ırm:ız~, yeşil,

sar:ı.,

Son yıllarda Avrupa'dan çe:tıitli

renkler getirilmektedir.
b- R.e:.1.lc uyumu ve

~onlama:

Çini

boyalar:ı.nda

ancak

si-
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kobalt,

tarkrı.vcı.s,

yeşil .:ı:.•o.::ü:le:ı:• s·i.l.lallilr:ı.laral;:

siyah ve

lan~h..::·ıl:J..iJ:;'.L.r·o Diğer

( l) Uygun

to:1-

.r•enlder salilha çekilen renlclerdiro

renl~:ler

armonisi: Örn o XY .yi.izy:ı.lda ağ:ı..r-

lJ.k kazanan İznik 1 te görülen kobalt mavisinin tonlar:ı.yla yapılan

çini ürünleri.
(2) l\.arşıt renkler armonisi(çolc renkli)
( J) Tonlanıs ~

c- Renl'.:

dE:ı'lgesi:

Zemin ve motif'lerin

boyanma.s:ı.nda

l"enk dengesine dikkat eclilü:o Özellikle bordürde :ı:•enlc den.,

gesinin sa,Sla!ll!!aSJ. Unemlidir.

a.-

lY.iinıa.ri

kullan:ı.JDJ.

uygulamada çini

b- lViüst akil !aılla.nma( Dekor-sUs)

c-

Kııll::m:ı.la bi

( 1)

lj.;r li lı:

l-1G.lzemadı:!,

(2) Donma ve

s:ı.rda.

aş:ı.nmada

ve aatarda kalite
direnç.

Jür.inin tespit ettiği s:ı.ralt:ı. tekniği ilkeleri, iki boyutlu görsel sembol dUzenleme ilkelerine paralellilt
mektedir.
lar,

Baz:ı.

noktalarda

s:ı.ralt:ı. tekniğine

ayr:ı.lan

özgü

r-anlar

vard:ı.ro

göster~

Ancak bun-

ayr:ı.oal:ı.klardan kaynakla~~k

tadJ.ro Örn. çini sanalilnda renklor sJ.rlJ.dlro İki kez flr:ı.n
la.ma olayJ.
buı1a

renic

1/~U'dlr.•

uçıua.lar:ı.

FJ.rJ.nlanB esnasJ.nda. sUrprizler olabilir,
doni:r:·o Süı..prizlerirı dlş:ı.nda doson ve

renk grubundaki ilke ler paralellik gösta rmektediro Kompo-
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düzGni~

zioyon
ıno t ii·

simetri, asimetri, !notif

sat; la.ıı:ü:ı.i,;:ı., denge, renk l::u lltı.nJ.mJ.,

ketsiz çizgilerdt:; r:;örUHiyor
da

ayn:ı.

ilkelere

S:ı.ı.. altJ.

tim

görmüş

sıı"'alt:ı.

boşluklaı"',

ha.ı., elw

t li .har e-

tekniği yap:ı.tlarJ.

uymaktadıro

tol::.niğinde çalJ.şcm

alnıasa

riyetindedil"o

l~i,

aras:ı.

da,

tıu

bi::r.· eleman, bu konuda egi-

j.lkelere J:.:csj.n

olaı"'a.k

uymak mecbu-
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Üllcemizd.e' ::ılrc.l tl tekıüği i lo o~:J.l.i;Jma yoğun o larale
1
·-· • •
r -.a
d
Ll.llianya

.

'
· · ·· 1•. me~~ce~ll"'o
:l ·
{3'01.:'1.1
1

T·um
· yer ı·ı ı.a
h llr uzac
1 t an ya k ınd an

bu alanla ilgilidiro Evlerinde çini tabak ve vazo boyayanlarJ.n say1s1

olchıJr.ça

Bu deneysel

kabar1J:et1r.

çal1.~nıa

ile ilGili olarak

nini Kütahya(Merlwz) çini atelyelerinde
olu§!turrrı.aktaJ.ll"'.

ilgi li

çallşan

evre-

elemanlar

Du atelyelercle gall.(}an s1ralt1 tekniE;iyle

eğitim G'Öl'mtiş

örneklerı-ı

ara§tlrrııa

ve

görmemiş

elemı.:mlardan

grubunun bu. evreni temsi 1

seçilecek bir

edeceği düş U.nülmü§l

tür.

Kütahya'da çini et;itimi veren kurumlar, K1z Meslek Lisesi,
•

Endüstri Meslek Iıisesi ve AoÜ.Meslek Yüksel;: Olculuduro Çini
eğitimi
lar:ıa

gören öf;renciler,

haftaı:1n beliı"li

günlerinde uygu-

için çevrede ki po ı" se le n ve· çini fabrikalarlna gitmek-

tedirlero
Araşt1rrn:::ı..c1

yans1z olarak

Çini Fabrikaslnl deneysel

yapt1ğ1

bir atama ile; Alt1n

çal1şman1n yap1lacağ1

lanlar ı ndan biJ::i. o larak be liı.:-lerııi€~ tir o ]'abrika
ve resim
tim

öğre truoni

uygulama a:baş ressarn:ı.

l.iehwe t Kocaer. uygulamaya gelen

ö~rencilerinden

rastgele ll klz ve 5 erkek

ortaöğre

ö~renciyi;

Kütahya I:esJ.ek YU.r:sek Okulv.'ndan ise 3 klz, 2 erkek ögrenciyi

seç:ni.;.ıtiro

karolar

Leh;net Kocaer denetiminde

dağ1t1lrıuş;

öğrencileı-'e

bislcüvi

iki saatlik zaman içinde bu karolara,

lale ve karanfilelen meydana gelen bir kompozisyon çizmeleri
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kaı~o lar

sJ.r ls.n:::~·::d: ve

GUni:imUzde cini
u

eğitimi

çini

.

t ırınacı

kas1n1

yıne

Uzere aJ.. . 2"1.Ş tJ.rmacJ.ya teslin

fıı~ınl::ı.nrı1Etk

u •.:;ı,. h

rto'' -ç~ le•,.., r:1e1< t"" r1·i r~

rtO'·;- ... ,.,,..\,;i
:·.ıc. .4JIT cı
n lGI" C~"'
rı
C
V-,t_ V-·

O1
.-

"
JC.l) t ıc:ı

'DJ.r
. a t ar!.la ı. 1e

eğitim

.,.,; 95 'inin

fabrikalarında calı.".:c.nların
u
"'

yo.n;:ıız

ı.t'·tı'"

f._:;

IJ w-"\.,.,J

,ı..,:. ,ı,:.

~-

··~
~;ie

"u ın
.

"-J ..,

.,..

0

(!
•
•
'$ını

görmeyenler için yapJ.lacal: deney se 1

.J.~r··•.a,.,~,·,.
""' -c;ı b .
]a
rı-

çalışrnaınn

alanJ. o ları:~ k seçmi.'] tir o

uygulı:ı.me.

Iiüsait bir günde

i.:;ıçilerin öğle

tatilinden faydalana-

rak konu uzmt::.nl Lie tin 9ağJ.rıcJ. tarafl.ndan rastgele seçilen
lO KadJ.n ve ? erkek elemana iki saatlik zaman ,tan1nmış ve
ö~rencilerden

Toplanan

istenilenin

kal•ole.:ı:•

bunlardan da istenmigtir.

arastJ..rmaoJ.ya teslim

Araf} t1rmacı,
olarak

ayıusı

eğitim

sJ.nırlru1dırrıuş

edilmiştiro

tJ.r. Bu

sJ.:r..ır

se~:öğrenim öğrenci yaş sınırJ.iıro

16-21

arası

denekleriri, orta ve yUkeğitim gö~nıeyen

Bunun için

lere yani fabrike.daki elemanlara da bu
ınJ.ştlr(Tablo

d.1..ı.ruınunu

görenlerin yafJ

yaş

sınırını

uygula-

1).
TABLO l

DElifEKLERİN YAŞ VE Cİ11SİYET DURUMIJı.RI

___

,

-----·-·-·..·----..

_...__..................

EÖİTİM

D1J1lY!ill...__~-·-·----·-- Y..!§__

E~itim

Görmeıuj.ş

ler

Eğitim
Görmüşler

__...-........_.....

.ERKEK

KIZ

16-21

lO

5

15

16-21

14

7

21

12

.36

_________________________
________
24
16-21 .__________
Genel
,

TOPLA
_li
..

-,

39

GörltldL1Z:';ü gibi dsnelüerj.n

ya

!wyd.u};:ları

t.u~Unler

Daha önce de

ise

eğitim

~t~ımlı

açıklandığı

ara.~-

görtip görmemeleri

deği,;:kenini oltış turmuş

gibi ik:t boyut lu görsel

bolleri cUizenlcme ilkeleri, ileili literatUrUn

ttu-•o

senı-

taranmasıy

la tesbit ediLrı:tatiro Çini alaıunda uzman ki§ilerden beş
kişi

seçilerek bir jUri olu.~tuı·ulm:ı.:ı..~:ttu•o jüri taraf·ından

sıı"altı

tel:niğinde

iki boyutlu görseJ. sembol düzenleme

leeleri

belirlm1nıi;]tiro Araştırmacı

alınan

karolar s:u: lanıp

tarafından

fırınlanmı~

ve

ve bu

puanları değerlendirebilmek

lirl<?ıniş

için

deneklerden

değerlendir i

hazır .~ekle getirilmiştir. jüri, karolara

aşağıdaki skalayı

TABLO 2
HER Kı\RO PARÇA İÇİl''f DEGERLEifDİP..ME

----------·------------------~~~-~----

0-100

Değerlendi:r;ame

0-40

·-----

aı"ası

------------·-----------~

-~~--------~

Kö.tü

41-65

Vasa t.

66-90.

İyi

91-100

ÇO~Ji

lroeye

puan verebilmek

tir( Tablo:-2) o

:Puan

il~

be-

40

bu 36 ç:tni

karayıt

ulınac~.l:

te

't

ayrı

nı·e

colctiı•(

te};: tek

ölçtilileri

ı·"
ı~e

değerlendir·ebilınek

tesı>it

etmiştir.

için, diklcapaı~çası

Bir karo

Uç

.. ve 100 puan Uzerinaen dezerlendirilesora

'.rablo-3).

TABLO .3
Hl~ll KAHO İÇİ~\f DESE1T,. 11E1IK ve İŞLEVSf1LLİK PUANLARI

ALT
GRUP

GRUPLAR

Kompozisyon
düzeni
Klasik J:'enk

Desen
Renk

PUAN

TOPLAM
PUAN

İlkeleJ:"e

50

lO O

uygunluk
To.nlama ve
J:'enk uyumu

50

lO O

100

100

PUAN

ALT
GRUP

50
50

anlayışına

bağlılık

İşıevsellik

önceden
lil~

haneleri

tıe.zırlanaı1

se llilc

puanı

ı"enlt

ve

işlevsel

ayrılr.ll~tll"o jü.ri liyelerinin her biri her çini

karo için O ile 100
Böylece her

çiz e le; e de, desen,

arası puanı

çi;.-ı.i l.:nroıı'Lt:ı:l

ol"·taya

puanı,

etesen

çıkacaktır

ilgili haneye

•.

renk

yazacaktıro

puanı

ve

işlev-

.AW~~TIH.ldACI Ti!..llf.~J.i·IHDAIT

H.AZIRLAHAH TABLO

ÖHREKLERİ

4

TABLO

DESEli
Kara
J~ornpozisyon Düzeni
ll'oo •. • •
_Q-:-50 puan

İlkelere

Uygunlulc Pt:ı.anlarln Toplam
o,-50 puan
_ _ _-"~_0_0_ _ __

1

2

3
4o
o

o
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----------------------------.-..------------------------------TABLO 5
REN.K

Kara

Klasilc ı~enk
anlayı.;;ıı

Henk uyumu ve

Puanların

top lam.:ı.

tonlar:ıa

0-50 Euan ___ _Q=20 p~~----------------1-o_o___________
l

2

3

4
o
o
o

~~-6----------------------------------.-..------------------~ABLO

6

.....----.--

İŞLEVS"BLL:tK
_______________________
__

._.

Kar o
l1o.

l
2

.3

4
o

••
.36

.._.

0-100 puan

,..-----------------~------.-..

:Puan
.

;ııo;elamı

~00

42

Araş

başlay aral:

tJ.rmacJ. 1 num.aralJ. çini karodan

tek tek

36 parça çini knroyu jüri üyeleı"inin değeı•lendirmesine sunj·ı·l:t.:',o3
..... tı...ı.r o

..~ı.
" UC a'· -k

,.,ı_,:,'_i
rn.u"S....
""~,' J'. li'· ı' r·,"
.. ı,..:ır o·'r ..,

nunıaralarJ.nl

lcc"TO

\')u l ·istel
-

6 [;.
!i1
b•·'L ;.u ı· .ı

.. ..

~
Bu arar;; t ırH13.CL8.,

hazJ.rladJ.ğl

o"r ··~
rn.e ••nı :ı.· '~., 1er ı· n

V8 2)
-

Çı· nı·

bildirmemiş

•

ve Analizi ·
-- ------..-.............

İ.ı:ılenmesi

-~--··-- -""-~-

Y
o

ara.:;; tJ.rnıacı, jUri üyelerine

'~QOiT'·1rl•ı
\.l.
~.;u ı...~· .... ı.,... . . . .~-'•"•l~1cını·ı1J.'··:•l~1r(J:~lr•l
.J~,. .. ,..:ı.._(,;..t.
..
".;/u.r-ı ·~•

Verile.rin
--·-·
...
.

meye:!:ıleı"

Ve.

....

sıra

1 t 1 t e .1.cnıgı
• ~· •

ölçUtlere göre

arasJ.nda bir

•

•

J.§ÇJ.

1:ı.gınc
. " . l e J. .urJ.nJ.n
. . .

eğitim eöre:ı.ler

farkın

o lup

:tle

ol.ITJ[;',_dığınJ.

eğitim

ortaya

gör-

lcoynı.ak

Daha sonra, anle.mlJ. ÇJ.kan puan kategori lerinin ortalar:ı·~"-ıc•·ı:·ı·lr:ı
.r.>cıpı.bıılıın·('t)
\..w ..L
"--~ı..
ı..
l..t.- ..t .

.._.ı
1"'"1;'""'1
-...:.....

.... _c"'~--

•.._-

lar tlzerinde etkisi olup

1"'1'1-Lınrn·'-'(lı~:·ı
J "'"•
. . •. ır.. ~ . ... ~

olm:ıdığı

c:ı.·nsJ.·ye 1U·ı·ı:1 pııcın~,...ç.;~

t testleri uygulanarak or-

kom.ı..lmu§ hı.:c.

taya

Bu
lılJ.lı.:

ara~ tı:ı."mc..daki :lı1

ve t testi

hesaı')larnalarJ.nda

anlam-

dUzeyi OQ05 olat>ak kabul edilrni,gtiro YapJ.lan analiz-

ler Casio Fx 3600 :P marka bir hesap
tlro

ve

makinası

ile

yapJ.lnuş-

BÜLÜ:t.• III

Du1GUL.Al1 VB YORUM

Bu
o.m::.ı.oıyle.

sıraltı

bölt1rı!dc

2.ro.ş tırmanın

ar~ı.~ıtırmt.::ı.nn

alt pro ble:nlerini cevaplamak

birüıoi

a.gamasıncla

saptanrru.~

tekni}'li :l.lkelsri l-1lLJ.nda denekler

lan UrUnler ::leC;erlendj.rilmi§ ve elde edilen

olan

tars.fınclan yapıpuanıara

u.yeu-

J.ans.n istatistiL:sol analizler sonunda var1lan buleulara ve
ilgili yo:cumlare. yer

1:a bl o 7 ,

m

't :ı.rn
·

v
ec;ı

verilmi~ıtiro

··

..

gorrııuş

ve

··

·

gornıenuş

·
c1ene 1~ 1er:ı.n

· 1e d·J.-

J.Ş

~i

çini

karolarda~

ne

göı•e

jÜl"'i tarafından ve.l."ilen tUm pu.anle.rJ.n ortalamala-

rını

önceden belirlenen ölçlit kategorileri-

göstermektediro
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(:r or wc wıç
,_,,,

Toplam
Ortalama

---

.______.............. ..-.-····......- ....
..,~

52o06
60o 75
G9o.43
...ı···~ .. ·-··. . -----·-·-·-··---··-.. . --.. -····-.. ----··. ----.. --~. . ----.. ----..-...-·. . . . . o::-__.._.._.....
Renk
"'- ....- ........... ····-----..--------········ ... ····-...

--...·--·--·..--- -·-··--·

-

İelGvseı-

56.67
6Qa78
...

--------·-·
Ortah.u;ın

_____ ____
,.

......... _,_,,_...

__,.
.....

52o04
..... ,.,...

--.~--

51 .. 66

- ........._._...,_

...

59.22

..

-.-~·· ~-····---~····--......--------~---------

Bu tabloya eöre: deneysel
naklerin

......... _.,_"'"..... ~·---·

...

47o40

--·lik
..··------......................... _...........
Toplam

......-~.---..

çe.lışn::aya };:atılan

çini karolardan

yaptıkları

.
-----

..

tüm de-

aldıkları puanların

tap lam ort alc:.1.li1D.Sl 59.22 '· dir o Eğit i~ görmüş o lan denekler•in.

top lam puan

ortcı.L.,~rn.~.ı.sı

66.78;

"-'

. iiJ.m
.

egı

~..

.

.

"
gormenuı.;;

olan denek-

lerinki ise 5lo 66 1 dır..
Eğitim görr:-rl'L~

deneklerin ele sen ke. te gerisinden

rı puanların orteJ.nrıJE::sı

69.4 3;

eğitim görmemiş

aldık la~

deneklerinld

r.-:ı
).:... • ()6'di r o

E~ i

tim

görmUş deneJ~lerin

puanların ortaluması

74o24;

Renk ke. tegorisinden

aldıklar:ı.

eğitiın görmemiş denekıerin

ise

55.53' tliro
Eğitim görrrıL"LGJ. deneh::leı"'in işlevsell-ik kategorisinden

al-

45
Chl\:J.arı ptı..B.nl:-J.J:'J.!.l

lerin ise

ortalaw.:::tSl 56 o67; eô;i ti;n

görmemi>~

dene k-

47o40'dıro

Tablo B' de

e~itim görmUşler

ile

e~itim görmemişlerin,

Slraltl işçili~i puanları arasında anlamlı bir farkın olup
olmadığına ilişkin

varyans analizi

sonuçları

görülmektedir.

'J:ABLO 8
EÖ:İTİti GÖH.üuş "BLBLiAHLAH İLE EGİTİl:i GÖlUJEhd:Ş 'ELBlliA:NLARili
SIHALTI İŞÇİLİGİl:rJ.~ İLİ:}KİH 11 UAJ:rL.Ul.IHilf V.ARYı\NS AlfALİZİ

SONUCU

____________

_____

-·---.......-.......---·-·-··-·----·--...........------

........... -.-......

,

-·....-·

,........... ~...

SD

---~---

1
J4
72
107

Ana grup le.ı~e.r:::sJ.

Alt gruplararo.sı
Alt gruplariçi
Genel
_ _ _ _ _ _ _ _ . . . _. ._ _

bQ

• . . _ .• • •-

KO

KT

_

. -------·

'5994,074
16480,219
7280,67
29754,96

F

....:.....--

59,28

5994,074
484,71
101,12

. . . . .- - - : -..- - - - · - - - -....... - - - · - . .- · - - - · ·... - - _ _ _ _ . .

Fo,05;1,72= 4 ,oo

Fhes: 59,28

Tablo 8'de göı"ÜldüğU. gibi eğitim gÖrmUşler ile eğitim:
'

.

görmemiş ler in sıı-·al tı işçi li ği puanh1.rı arasında O, 05

yinde, 1 ve 72 serbestlik derecesinde

anlamlı

bir

d Uze-

farklı

1J.k

varrlıro

Tablo 9'da dsneklerin
•

.nin etkisi olup

olmadığ:ı.n:ı.

al.dıklar:ı.

puanlarda

görmelc ttzere

hesaplama sonucu verilmektediro

cinsiyetleıti-

ya:p:ı.lan.ortalama.
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rc.ABLO 9
BÜİTİI,i GÖRi.Ü:) VE GÖIU.illl·,rt~} KIZ V1Ç l::UK:dl~ J:W~L~KLEHİl~ İŞLEDİKLEHİ
ÇİHİ ICA~lOLAHDAH ALDIKLARI TOJ?LAIVl PUAU ORTALAMALiı.RI

Erkek

·ı:1z

-------·-.....·--··-... ....·..--·-..·-·-·-...--....-.................... -.............-.........-......·--·---·-----·------.. _...,...
t . J • E"' • t ' '
-:

T .l" •

_______...

Eei tiroli

'gl"liDSlZ

~Cl"lD.l

-=------·. ----·-.. -.. -··-..
Puan
A5
7
0rtalamalarl · ·~4,11
·r '

. .··---·-..
72 ' 09 .

--·--~--·-··-..----

V

_......,,

_____................- ---..................
...

.,,................ ""''• ....

___

.

11e sonuç J.ar1

arLtSlndal-:i farklarln an-

ortalarrHla:ı:•

·~

•:"; ... ı

~ı.·.: •"'

,
,., ..•.. !.<.d<.tn
'
cı'll'

anlamll bir fa.rJun olup

yaınl

tablo larda veri lrniş tir.

aşağ1::laki

çaJ.1.:;ır.aaya ı~a t1la:n ttir;ı.

Tab lo lO' da deneysel
..
. c( . ;j. .,. !:;:l tl
c ....
J..L1w.l
or J..

__

68,5

lamll o lup o lnıadlSllll te st e tmek üzere varyans analizi
r.ruş

· ··

. . . . ___...
63,8-

.,_.........._ ............,__.........,..._...

56,4

Tablo 9 'cla görülen

Eğitimsiz

-~~--------

.. ı
s:t.J:'ii. .J..Iil

•

•

l~Çl

ı·

•J

•

::ı.e;1

denekler in

puan 1ar1 aras1nda

olmadığına ilişkin

varyans analizi

sonuç larl gösteri lme kt e :U:c o
~eAl3LO

10

DBlfEKLEH.İH CİJJ;·:;İYETLii;Rİ BAKilıiiHDAH SIRAtTI İ:jÇİLİGİJ:IE İLİŞKİU

· J?UAliJLARIHIU VARYANS lı.liALİZİ SONUCU

--~------~----~-------------------------------------·-·--------·---·-·-·-KT .
·ıco·
SD
-----·--·-----·------,·-,~--.__....:..........,':"",_ _ ,_ _ _""!'
_ _ __

Ara gruplararasl
Alt gruplararası
Alt grupiçi
Genel

ı·

34

72
107

'3520,29.3'

1895,4
7280,64
29754,96

.3520~'293

34,81

557,47
101,12

............,...,.......,__............_ ... _......__..._...,"·41'oı':-'-·~"'·.............,...... -......____
,.:...~~----·....·------~-----------

.FÖ,05;1,72::: 4 • 00

. Fhes ·:

.34;si· ·
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Tablodı:ı.n
J.arı:r:ı.

da

görüldüğü

ci:n.siye t leri

açı

eibi deneysel

s :ı. ndan s :ır al tJ.

.

çalışmaya katıl::m~

işçiliği

0,05 düzey:lnde 1 ve 72 serbestlik dcreecsinde

kalitesinde
anlamlı

bir

farklı lı le vardır.

Tablo ll'de

eğitim görmüş k:ı.1~

ve erke'k

öğrencileı~in

sıraltl işçiliği puanları arasında anlamlı b1.t· farkın

ulmadığına ilişkin

olup

varyans analizi sonuou görülmektedir.
TABLO ll

EGİTİM GÖRMUŞ KIZ VE ERKEK ÖGREHCİLERİ1T SIRAtTI İŞÇİLİGİI'IE
· İLİŞKİlif PUANL..ö....l1r!UU VARYANS ANALİZİ SONUCU·

SD

Do Ko
Ara grup lar a:r.ı ası
Alt gruplararası
Alt gruplariçi

42

890,7
10713 ş 5
5250,7

Genel

62

16854,9

Tablodan d8.
yetteki

1

19

görüldüğü

KO

K~
.............,. ._.......,...,._,...,.M. * • , ..,.

e

•

F

~,...,_

·----·---

..................

890,7.
563,87
125,0

7' 1256

gibi eğitim. görmüş farkll c.insi'

öğrencilerin sıralt:ı. işçiliği puanları

düzeyinde 1 ve 42 serbestlek derecesinde

aras1nda 0,05

anlamlı

bir fark

vardır.

Tablo l2'de

eğitim görmeıniş

sıraltı işçiliği puanları

o lrrı..adıt;';:ı.na i

lişki:ü

kız

ve erkek denaklerin

arasında anlamlı

varyans analizi

.;u

bir fark olup
görülrilel;:tediı".
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İLİŞKİlT PUAHiı.tü'..IlTil:· VAHYiüL3 AUALİZİ SONUCU
......__....

......,__~

.....

DK

_

......-

...

--~......--...-

-~

-····-·------·-·-·-·- ..,..."'...-.....

........ ,......

...............

.._

_.-.................

Ara gruplar ar<.::. sı
Alt gı~up lararası
• .
Alt grup J.G.rıç:t
G-enel

----------

............

SP
,"'.~----

__

KT

........

3.204' ı

13
30

1671,9

44

__.__.,._.,_.,......._....

...........,_.

rm

___
F

-----·----·---~·------

ı

____..,

___

3204,,1
128,.60

67,67

20.3.0

__....

47,35

6906
~--

........

---·-~·------____......

Fo ' 05·1
,,_,,.;'lo= 4,17
•• ''ll''v"
cueu
Ta bl o d a d·a goru

'b'ı,

g:ı.

ee;ı
V

•

t J.m
•

••

•

gormem:ı.ş

1nz ve er-

kelc öE;renciJ.er:ln s:ı.raltı işçiJ.iği puanlar:ı. arasında 0,05

düzeyinde 1 ve 30 .serbestlik derecesinde

bir fark

anlamlı

vardır o

Daha önce Tablo 8' de et; i tim görrnü§ ve görme mi€' denek-

ler

arasında sıraltı işçiliği

de sen, renk ve i.;:;le v se ll i k
fark var olducu

iji tim

görmü.:.~

Bu

görr.ıemişliğin

ölçütleriıı

etkili olup

bir

her birinde, e7""
olmadığını

be-

a{'lağ:ı.clc-ı.ki işlemler yap:ı.lm:ı.ştlro

lirlemelc için

Tablo 13'de desen
tiı~1 rrörmemiı}

puanle..rı açı sı ndan anlamlı

göı-•lilmU€JtÜro

veya

kalitesinin ölgUtleri olan

•

aç:ı.s:ı.ndnn

ler-in sontesten

esitim

görmüşler

aldıklar:ı. puanların

örneklem:in t testi sonucu görlilm.sl::teclir.

ile

eği-

iki kUçttk
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13

~1 1\.BLO

EGİ'l'İl.! GÖRLtÜŞ İ1:01 EGİ~1 İI:l GÖRl.iEliJİŞ KL3Llı.HLAHIN DBSBHE
·:.ı'·Lr·
.C'T:-İı'r
'n u·
•
.:;
•.• .ı.. l··::ı:J•'lT"Lt
.-ı. • .~ -;:,r;r·ı···:~
•. ı ~· L t r.ı·"'srrr'
:.t:h - . SOI:-7
1,;.,.~

-·-- --·--·---....._ _........_._.,_,....,_............
......

....

t'

,.,v
•
·ô r.• "l "11'1
ıL.;J ~ ··' ~
l...

G

G..
"

-.-·.·--·-~-

T'}l. ~~1·
::• 16J'1. n

t)'r~'"')G
- ll
.ı.J

Sontest

......

P"L.:.ı:m Oı"'t

•

·--:.:- ··---···--·-..-

... -~···-~.....

....

------·-----

Eği.tim. Görmüş leri n

t

Sontast Puan Orto

. -------·-.. ------.. . . . . ,.;. ..__. . . -.__. __.. __.._____........ .-.. .,.--=-..,--_...--........--a-M----3,66
14,01
52,06
69,43
-~

..

·----·---·--·-~-

Desen
puanlsı·ı
anlamlı

........

--

.....

:::ı

yonuncu:ın

aı-•nsın::1:::ı.

bir

... -------~---....,.--...--~--------·-

'""'.

ec;ı

t.ım c;ormu
.. ....3 ve

O, 05 d Uzeyinde 34

..

.

gormemı.'J

s~n·be

elemanların

st lik eler ec esinde

farklılık vardıro

ktı.llanme.da eğitim

Tablo 14' de renk
meı;d0lerin puc:mlo..i."ı

ars.sJ.nda

anlamlı

.bil'

görmLi..Jler ile görfarkın

olup alma-

d1lr;1na il:t{ıldn it:t küç;Uli: örneklemin t testi enı:ı.lizi

sonucu

T.ABLO 14
,

"~I· ~-"IT' ]"
.ı.:'JU
'.'1

G
cı
- o·~R:'l.ı:JIU" ı'J

ı'·rJJ~~
~" ı-:ı,
.u G""·ı'·r·ır'
J. ,,.,
!:ı

G· o···n···'T':\ı·+
di.:.!:!i ~.!.ı. ı:;(
ÇI

1
11
~.
..... j""(<''ı'·.·'~·'
.uU ...., -.~,•',Tiı:'.,
ı -~...·~"~.·

r-r. .·J·

R·',-.ı.-ıı...
C:. '.ıi.i'Tı';

'l'ı.(UL'T
"IT·.~ I·.ı::.y_ft
...
~
...!-!.. :-ı.

İLİŞI':İlT P'iJ".AHLARIHIH t TESTİ SOJ:fUCU

G

Et; i tim

G·örmerııit:

leri n

EC; i tim

Görmüş ler in

t
Puan Orto
Sontest
Puan Orto
____..........Sontest
. ,__,._'*". --.....
-----·---....-....
. .... _.......,.._..._
...__._,____-._
4,65
74,24 .
ll, 90
55,53
_....,.,..
...
.,............,.. -...- ..•-....·---------------------.-·-·...
.......

_________ ___

~ ...

----
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~abloda

müş

ler i le

.34

serbestlilı::

görnıemicı

ler in puanlarl

derecesinde

Tablo 15 'de

anlarnl:ı.

arasında

O, 05

d~izeyinde

bir fark vardJ.ro

işlevsellik aç1sından eğitim görmüş

. ler:i.n

eğitim görmeırd§

olup

eğitim gör~

da görüldili1;ü gibi renk l:ullanma.da

puanları arasında anlamlı

olmadığına ili.şldn

bir

ler ile

farkın

iki kUçük örneklemin t testi sonucu

göriilme ktedir.

TABLO 15
EGİTİM GÖRMÜŞ İLE EGİTİM GÖRMEi1:1İŞ ELEMAIJLAHIN İŞLEVSELLİK

PUANLARINA

________
,

İLİŞKİN t TESTİ

.... ...__

..._....__...,,.., _...,..

SONUCU

,.,~~--

..

..........,.. .....--.......

~--

. --...............

Eğitim Görmemiş ler in

Eğitim Görmüş ler in

Sontest Puan Orto

Sontest Puan Orto
....- ...

16,66

_..,____......__ ...._.......

__

Tabloda df1
ile

47,4
""......,,...____.

___

1,64

56,67

..

t

----·--

.......................... -...---~··-··•""' .......,•...~----·~-----------

görmüşler

~..--......---

--~-..-...-.·-:"•··---

---------·-· . -

.

görüldUğli.gibi işlevsellik açısından eğitim

görmemişlerin puanları arasında

34 serbest lik derecesinde anlamll bir farl'>:

0,05 düzeyinde

bulunama.nuş tır o

5J.

Yorum

---Bu

sıraltı

aı"'aştırma,

11

teknicincleld

kelerine ne ölçi5.c1e

Kütahya çini atelyelerindeki elemanlar,
çalışmalarında, Eğitim

Teknolojisi il-

uymaktadırlar?"

problemine cevap ararnalt

yapılan

istatistik analizlerden

yapılmıştır.

için

Bu amaca uygun olarak
elde edilen veriler ve
simde

bunların sonuçları

bundan önceki ke-

sunulmuştw.

Yorumlarda da, bulgularda o lduğu gibi, ar aş tırmanl:P.
giJ;'iş

kesindnde alt problem olarale

sırası

sunulmuş

olan

eorule.r:ı.n

izleneceldiro

Birinci soruda, Çini atelyelerinde çalışan eleruanların
sıraltı

tekniğindeki

ölçütlere· ne derece.de

uY,dukla.r:ı. sortılu

yordı:ı.

Deneysel
ni kar o lardan
l3u

say:ı.,

çalışmaya katılan

dene.lcler.i.n,

<(;a,l:ı.şrna.l~rırıda.. sıraltı

ölçütlere

sıraltı

ortanın

izlenimini

İkinci

çi-

59.22' di.t'.

tekni,ğindeki öl~

dÜzeyinde uyd.uklar:ı.ri:ı. ii'ade ed.ero :Şu yüzde,.

bize, çini atelyelerinde

uydukları

denekıerin yaptıkle.r:ı.

aldıkları puan.ların toplaxıı ortalaması

çütlere ~b5.9.22

ğindeki

tüm

çalı;;ıan elt1ınaı:ıların sıraltJ.

üst

sınırlarındaki

tekni~

bir derecede

vermelctedir~

sorucla, çini a telyelerinde

çalı.;şan elemanlar:ı.n

teknikleri ile ilgili ölçütlere uyma

derecele.r·iııde,

52

~T;..1

al,lnia

lda:lni.:..ı.

eğitim eörnıliı:;ı

görrD.em.i~ olrar?.lı3.:('ının

ya ds.

o luı) o lm:~ı-:ll2;J. soruluyor·:luo

Çi<ı:L

bir et-

atelyc leı'inde

ga~

lı şan eği '.i::.ıı-ı görı.ııüg ve eğitim görnıemiş eleın.anle.rın, yaptık~
la.r:ı.

çini kaJ;>o lardan

li~,

sö~U

ğ;ı.n

sı

edilen bu iki grup

o ldv.ğunu

tıkları

aldıkları

puanlar üze:rinde yap; lan ana..

arasında anlamlı

bir

göstermiş tir.o Eğitim görmUş. ö~reno:tlerin

9:ini kal'ala.rdan

66,78 iken;

aldı:ı.kları puanların

toplam

aldıkları puanların toplanı ortalamsı

nru.ı;buro

du:ı."uro.

ise

menü~~ ler arasınia
eğitim görmüşler

bi~i; eğitim görmüşler

ile

yap-

o.rtalaına

eğitim görmerni~ elemanlaı"ln ya.ı1t1klar1

karolardan
Bu

farklılı

çini

51,-66 oleğitim

gör-

görülen ve yukarıda belirtilen bu farkın

lehine

olduğu

sonucuna

götürmeldedir~ı·

tlçUnctt sorı.ı.cla, d.ene.vsel çal1;jrıl'lya ka·tıla.n d.eneklerin
sıraltı

teknikler·i ile :i.leili ölçlitlere

derecelerine

yapıv yapmadıBı soruluşorduo

cinsiyetlerinin bir etki
Çini a te lyc lerinde

u..y.riıa

çalı.:ıarı

denaklerin

sıraltl

teknikle-

ri ile ilg.ili ölçütlere uyma derecelerine cinsiyetlerinin .bir
etki

yap:ı.p yapmad:ı.ğ:ı.

siyetler

üzerinde

arasında SJ:llamlı

bir

yap:ı.la.n

istat.istik analiz,; cin-

farklılığın olduğunu göstermiş~

ti;r:o. l'ler 1ki grubun sta.nda.ı~t sapma.lar:ı. hesapland:ı.ğ:ı.nda(yakla:
şık

15,5) birbirine

hoınojen

bir

yap:ı.ya

orta.lamalar:ı.rıa

yak:ı.n olduğu

sahip

o;L~lar:ı.

bt\kllarak bu

görül:melcteclir. Bu

.

neden~~

nedeniyle, her iki

farklıl:ı.ğ:ı.n

'

ıı:rubun

erkek deneklerden:

kaynaklandJ.l:;:ı.n:ı. söylemek nılimkündür (Eı-k.ort.:

68.5 ;Kız ort.: 56 .4)

Dördüncü soruda., her iki gruptak_i elemanlar:ı.n(eğitim

53

görmlt~

gö:rıo.e;:l!iş) s:ı.raltı

ve

tı:ıkn:i..kle.t~:t

ile ilgili ölçUtlere

·.J\ror··d''
o''Orı.:ı.1
. -'"'•,;
"' l...t.(J
•r.\\1 •

.L!ıt:; l

lj.ği

t• J.Iıl
.

puanlar :ı.

laral:ı.

..

..

[Ol'I:1t1J_;;;

J.;:ız v0

arE·:s:ı.nd;:.~ o.nlard.:ı.

bi.r far l:lılJ.sın o ldutunu

a.lan erkeklerin toplam
land:ı.ğJ.nda

ö!;renciler~~n sıralt.:ı.

erkek

b:i.ı. . faı""kın

18,92; kJ.zlarJ.n toplam

mala.r:ı. hesapla.ndJ.ğ:ı.nda.

o lur:ı o lm:ı.dığ:ı.na

göstermiştir.

puanlar:ı.nJ.:r.ı

standart

Bu grup ta yel.""
sapınalar:ı.

puanl.ar:ı.:n:ın

ilı>\ılunmuştur:,..
. ..

ise 14,72

i§Çi:-

hesap ....

st.and.art sa.pJie.r. iki gru·'''.

'

bım kendi içlerinde. h,omojem bir dağJ.lJ.m. göstermesi nedeniy-

le;

kız

erkekleı"ill ald:ı.klar:ı.

ve

malar:ı.na

top lam

puanlarının

ox·tala-

baka.rakÇ64,l ve 72 1 09) bir yorum yapmak IIl.ÜlllkündUr"

Görüldüğü gibi erkek denekler'in s.:ı.:ral tı tekniği çal:ı.şrı11:ısın-

::la

rı.ld:ı.klarJ. pua."Yl.lar:ı.ıun ortaları.1.ı::ıs:ı,

kız

deneklerinkinden.

daha yülcssk o lmr:ı..s:ı. neieniyle; sözü edilen bu
ke}derin lehine oldueu

er:-

söylerıebil:tr.

ve erkek
çiliği

farklılığ:ı.n

öğrencilerin sıralt:ı. iş-

pue.nl2.l"J. arasında anlaın.lı bir far}:ın olup olmad:ı.ğ:ı.

na iliQkin

yapılan

istatistik analiz, cinsiyetler

aı"'asında

anlamlı bir farklılığın olduğunu oı•taye. l:oymw~ tuı-·o Hel"' iki
•·.·

gl""ubun s tandt:~.r t r:.ıapm.:J.larl he sap land:ı.i1;J.ııda( yalclaş ıle 9, 2)
biı... birine

yr:Jo:..1 oldugu görülmektediro Bu nedenle homojen

b:i.r yaı)J.YE~ saJ:ıir> olme.la.r·l nedeniyle, her ild grubun ortalan~alc.r1na b::ü::ı.laı"ı:dr

bu

fs,rklılıeın

erkek deneklerden. kaynak-

54
landıi:~ını

söylernolc i11ÜlnlctindUr(Erk.ort.: 63 .s; Kız ort.: 45. 7).

! !d nci alt problemde t eğitim görrııUs ve gt:ırmemiş e.lemanlar

arasında s:ı.ral t~ işçi liği

lan desen, renk ve

ka li te sinin. tSl.çUt ler e ·0~

iş.leva.ellik puanlar:ı. arasında anlamlı

bir fark o lup o lma ch ğı sorulnıuş ve eğitim görmUş ler lehi-

ne ı?.nla!tılı bir fark bulunmu§tUo Ayrıca bu ö~gtttlerin hel'-

..

~·. t.
. . d e egJ.
b ır:ı.n
· :ı.ı;ı

olmaclığı ise~

lup

Deı:.ıen

.

gorrnom."l~

•
•
•
o 1nıanın e t 1.KlSJ.nın
o-

l:::Uçtik öı"ne!clerııli t testi analizle-

yt3n.Unden eğitim gö.ı.--mtl~ ler i l·::ı eğitim eörnıemiş

e lemanların

.nı:.enlı::ı.rı

arasında anlaml:ı.

bir

fal"klılık
.

bu.ltm-

mu~tu. :Eğitim. görmUşlerin sontest puanlar~nın OJ;'talamas:ı.

. 69,4.3, eğitim görnıemi~Jlerin ise- 52,06 olmaa~ ned~niyle bu
farklı lığın

e(5i tiın görmüş olanla:ı: lehine o lduğu söylene bi.-

liro

Renk
fark

kulla11lil!:ı.:1ct

bulunım.~a hı.

telamas:ı. 74t24ş

deniyle bu

yine :i.ki gruv

aı-•asında anlamlı

bir

EC; i tim görenlerin sontest puanlar1nın er~
eğitim

farkın

gÖl"rneyenierinki ise

e ği tim

görınüş

55~53, olması

ola nlar lehine

olduğu·

ne-

s·ö.yle-

nebiliro
işlevsellik açısından eğitim görmü.Şler ~le eğitim görmemişlerin puanları arasında ruılamli bir fark bulunamamış
t:ı.r.

rın

Bu durum deneklere, deneyden önce,
hangi amaç la

karonun kullanma
mlş olduğu

kt.ıllanılacağınln'
olanağ1nın

söylenebiliro

da

hazırlanan

karola-

EJC>ylenmemesinden ve bir tek

sınırll olacağından

kaynaklan-

Ö:tr~l1İLEE

ÖZET YARGI VE

Özet..

_.........,._

Bu
manlar,

a.raştlrn1::1,

sıraltı tekniğindeki çalışmalarda, Eğitim
uymaktadırlar

jisi ilkelerine no ölçüde

Araştırma,
s1raltı

kurulmuş

ele-

!I'eknolo-

sorusuna cevap

aran~

yapılmış tıl"'o

mak üzere

da

çalışan

KLitahya çini atelyelerinde

il\:i aç anıada

gerçekleşnrl.ş

tir o Birinci

aşarna-

tekni@;i i le ilgili ilkeler:t saptamak üzere jUri

ve sözü

edilerı

. mada ise deneklere

ilkeler

sıraltı

belirlenmiştiro İkinci aşa

telcniğinde

uygulama

yaptırılnuş-

tır o
Araştırmanın

şan

e lemanlar o lt.;ı. ı} turrnaktadır o Dene k o larak 16-21

arasında,

sız

evrenini Kütahya çini atelyelerinde

görmüş,

21 eC;itim

eğitim görmemiş

15

çalı

yaş ları

eleman yan-

örnekleme yoluyla seçilmiş. Bu deneklere çi.ni karolar

verilerele bunlcı.ı"':ı.n Uzerine lale ve karanfil motiflerinden
meydana gelecek kompozisyon çizip
yaptığı

Denaklerin
larda

bu kara lat'

boyamaları

araştırmacı

pi.girtilerc-:ık değerlendirmeye hazır

istenmiştir.

tarafından fırın

duruma

getirilrniı§:-

tir.
Jüri

tarafından

hazırlanmış

0-100 puan

arası değerlendi.rm~ skalası

ve her çini kara, tek tek
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desen:~

l"Gnk ve

işlev-
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Çini a te lyeJ.cırinde ga lı,:Jan e leruanlal"'J.n, genelde
ölçUtl~re u~rmaıarına kar§ın;

telo:.tit;inde].d
lanla:cın,

daha

söz U edilen bu konuda et!;:J. tim

başarılı oldukları

açrsından

l;:onu

re oranla

sıralt;ı.

eğitim görmUş

görnıerrıiı; le re

bulunmu,~turo .Ayrıca

iıwelendi~inde,

sıraltı

o-

oranla

cinsiyetler

erkele denalderin

kız

telcni[indeki ölçütlere daha çok

denekle-

uydukları

saptanml/i tır o
Öneriler

Yapılan

r·

ı.
·i . -~-"-_ı.!
1 ~·1-i-•;$
c•
V-

ı-

bu

araştırma

ile ilgili olarak

,~u önerileı~

ge-

t ı' r .•
·r.~Y..ı•t;ı··
ı:.ıt::,
- i1

l!1acla etkili

olma

oLlusımdan,

sıraltı

tekniğindeki

ölçLltlere uy-

daha kaliteli ürUnJ.erin elde edile-

bilmesi için g:tni atelye ve

fa.brike:ı.1Hrınc1a eğitim görmtiş

ele-

rnanlar is t ihdar:.1 e eli lmelidir~
2:- Halen:.ı çini atelye vo fabrikalarında çalJ.şan eğitim
siz elemanlar, hizme tiçj_ ef:;i time tabi

tutulı:ıalıdır.
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lj.lt[;ini be l:trler:ıe~re yUne lik arn.::; tıı--mr.:.lnı" bundan böyle s ür':""
şu

cll1rülmcli ve
arin

gUnür::ıüz

hususlar

Sıraltı

el~

tekniğinde

teknolojisine

alınrnalıd:ıro

kullaınlan

desen ve motifle-

uyarlannıasuıc1a eğitimin

ro lU ne-

dir?
b-

Sıraltı

eği t:tm görmüş

tekıiiğinde ı·enkleriıı kullanılmasında

olmaı1.ın

e tkisi nedir?
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