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S U M M A R y 

o Y m·e opplied on ceramic surfaces by In this study, 2 w b d 

practicing of screen printing and decol tecnigues. 

Beginning by telling the rlefinition and history of ceramics the 

definition and history again is explained about ceramic decoration in 

the first part. 

Then, the ceramic colours end slips are explained. 

The expeciments are made by screen printing and decol with, New 

IJorly onrl reporteel mı rı rc::ıult irı cuncluutun l.lıc :JLULIIJ ıulıldı urc ls 

succesful is tested on ceromic tiles and plates. The samples about 

these tests are photographed. 

As a result, it is seen that the experimerıts of New body by 

5 uccess. 



Ö Z E T 

Bu araştırmada seramik yüzeylerde elek baskı ve çıkartma yoluyla 

yeni bünye uygulamaları yapılmıştır. 

Araştırmanın metin bölümünün giriş kısmında seramiğin tanımı ve ta

rihçesinden başlayarak seramik dekorunun tanımı ve tarihçesine değinilmiş

tir. Seramik dekor çeşitleri, seramik dekorlama yöntemlerindeki basit el 

dekc~l~rı v~ L~knik dekorlar haKKında bilgi verilmiştir. 

Metin bölümünün gelişme kısmında seramik boyaları ve astarlar hak

kında genel bilgi verilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, konuya ilişkin yeni bünyelerle elek baskı ve 

çıkartma denemeleri yapılıp, denemeler rapor halinde sunulmuştur. Olumlu 

sonuç veren deneme ile karo ve tabak üzerine çeşitli uygulamalar yapılmış

tır. Bu uygulamalardan örnekler fotoğraflarla sunulmuştur. 

Sonuç olarak, seramik yüzeylerde elek baskı ve ~ıkartma yoluyla 

yeni bünye uygulamaları başarılı sonuçlar vermiştir. 
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G İ R İ ş 

Seramik DrDn yapımı tarih Bncesinde neolitik ça~da başlamış ve bu-

güne kadar gelmiştir. En eski ça~lardan gDnDmDze kadar gelmiş olan kap ka-

cak ve seramik kalıntıları ile; tarih Bncesi uygarlıkların yaşayış biçimle-

ri, kDltDrel, dinsel ve sosyo.ekonomik yapıları hakkında ışık tutmuş Bnemli 

kaynaklardır. 

Seramik DrDnleri dekorlama e~ilimi tarih öncesi neolitik ça~dan baş-

lamıştır. Dekorlama işlemi estetik ve ekonomik amaçların ötesinde toplum-

ların duyarlılı~ını, özetle gDncel yaşamlarını yansıtan bir davranış ol-

muştur. BugDn ise, seramik yDzeyleri dekorlamaya yBnelik uygulamalar; se-
, 

ramik formlara estetik bakımdan oltımlu de~er kazandırması, biçim-dekor i-

lişkisine renk ögesinin yüklenmesiyle de~işik anlatımlar sağlanması ve 
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ekonomik etkenler nedeniyle ticari de~erinin arttırılması amacıyla yapı-

lır. 

Tarih öncesi neolitik ça~dan başlayan dekorlama işleminde astarlar, 

yüzeylerde en çok görülen \Je kullanılan süsleme tarzı olmuştur. İlk ola-

rak direkt çiğ hamurlar üzerine uygulanan astarlar, Frig ve Yunanlılar 

döneminde yarı parlak yapıda sır görevi görerek, seramik yüzeyin tamamını 

kaplayacak şekilde kullanılmışlardır. Osmanl~lar döneminde ise astarlar, 

bisküvinin rengini örtrnek ve üzerine dekor yapılacak düzgün bir yüzey sağ-

lamak amacıyla sır altı dekorlarında kullanılmışlardır. 

Seramik tarihinde astarlarla yapılan dekorlamalar toplumların ge-

lişmesi sonucu arz ve talebin artmasıyla de~işik dekorlama yöntemlerini 

de beraberinde getirmiştir. Tek parça seramiklerde ve toplu üretim sera-

miklerde estetik değerler ve pazarlama kaygısı da göz önünde bulundurula

rak değişik dekorlama yöntemleri de geliştirilmiştir. Araştırmada teknik 

dekarıara uygulama yöntemlerinei bu yöntemlerde kullanılan seramik boya-

!arına, araç ve gereçlerine geniç olarak değinilmiştir. 

Bu çalışmada da astarlardan yola çıkılarak sır üstünde istenilen 

etkiyi sağlayacak yeni bir bünye denemelerine gidilmiştir. Bünye denemeleri 

seramik yüzeylere uygulandığında ekonomik açıdan boya maliyetinin düşürme-

si, koyu renkli sır üstüne bünye ile birlikte sır üstü boyası uygulandı-. . . 

ğında boyanın xenk değerini kaybetmemesi, dekorlarda yarı mat görünümler 

elde edilmesi~ bunların denemelerle incelenmesi, daha önceki ça~larda direkt 

çamur üzerine süsleme ve kaplama ~racı olarak kullanılan astarlardan hare-
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ket edilerek ortaya çıkarılan .v2ni bünyenin bu araştırmayla sır üzeri

ne çıkarılarak elek baskı ve çıkartma yoluyla dekor uygulamaları 

yapılmasıdır. · 



B i r i n c i B ö 1 ü m 

SEf·lAMİK NEDİR 

1. SERAMİGİN TANIMI 

Seramik sözcü~ü genellikle tabak, çanak-çömlek, biblo gibi ürünlerin 

tanımlanmasında kullanılır. Oysa seramik, bir çok endüstri, teknolojik alar 

larda ve sanat'saJ. çalışmalarda fjnemli bir yer tutar. Duvar ve yer karoları, 

yapı tu51aları, alçak v~ yüksek goril.inı izoiatôrlori soramik malzemeler 

sınıfına girer. Bununda ötesinde uzay araçlarındaki bazı parçalarda, çeşit

li elektronik rTBlzcrnr::lt:rde rnctcıl işleme f-:.rınlcırının tui]lcılarıncl8, sıhhi. 

tesisat malzemelerinde ve sa~l~k araç gereçlerinde karşımıza seramik çıkar. 

'' HaberleşmE:, inşaat, ,J::.aştırma, kuvvet sc::ıntralleri, sa~lık teşkila· 

tı, uzay ~raştırma ve tıp gibi teknolojinin önemli alanları gelişmelerini 

önemli ölçüde seramik teknolojisine borçludurlar'' (1). 

(1) Hüseyin TANIŞAN-Zeliha METE Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, Sö~üt, 

1988' 5.1. 



Seramiğin bugüne değin pekçok tanımı yapılmıştır. Genel ve ençok 

bilinenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olabil~r. 

" Organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli 

yôntemler ile şekil verdikten sonra, sırlanarak veya sırlanmayarak sert-

leşip dayanıklılık kazanmasına varacak kadar pişirilmesi bilim ve tekno-

lojisidir" (2). 

"Ülkemizde yaygın olan kanının aksine seramiğin çömlekÇilik olarak 

tanımı yanlıştır. Çömlekçilik olarak yüzyıllar öncesi başlayan seramik, 

bugünkü teknolojiye çok 5nemli katkıları olan bir bilim dalıdır. Biz se-

ramiği k~tı nesneleri ısı ile, önemli bir bölümü inorganik ve metal dışı 

malzemelerden oluşan ürünler oluşturmak diye tanrmiıyor~z" (3). 

"Konu ile yakından ilgisi olmayan için seramik kelimesi, dar anlam-

da çömlekçiler tarafından üretilen mamülleri ifade eder. Bilimsel anlam-

da ise seramik, kil ihtiva eden hammaddelerden kil veya kad11m kullana-

rak üretilen ve pişirilen mamülleri kapsayan büyük bir mamul grubunu 

ifade eder" (4). 

11 Seramik, doğada bileşikler halinde bulunan elementler~n uygun 

karışımlarının, ısı enerjisinden yararlanarak ürün elde etmektir'' (~). 

(2) Ateş ARCASOV, Seramik Teknolojisi, M.Ü.G.S.F, Va.No.2 İstanbul,s.1. 

(3) T.M.M.O.B. Kimva Mühendisll?ri Odası, Seramik, Ankara,1980,s.7. 

(4) Hans FRIEDL, Çev.Çiğdem ÖZTEKİN, Seramik, Paşabahçe Tic.Limited Şir
keti, 6.B,1980,s.3. 

(5) Şaduman DO~AN, Seramik Teknolojisi, İstanbul,1985.s.1. 

ANADOLU ÜNİVERSİTES{ 
l~ !erkez Kütöp'wrd 



"S~rcımik deniJ.lnce, C:ınorgc.ınik nıcıturyr..ıll~rden oluşarı tııcıssc~lf2rin şe

killendirilmesi, sırlanması ve pişirilmesi prosesleriyoluyla sert mamul 

imalatıncı ait bilim, tRknoloji ve sanat anlaşılır'' (6). 

ButOn tanımlamaların yanı sıra seramik aynı zamanda bir sanat da

lıdır. Seramik ilk ça~lardan günümüze kadar insanların duygu, düşünce ve 

yaşam tarzlarını cıktardıklar~ ~ir malzeme olmuştur. İnsano~lu kilden yap

mış oldu~uformlara gerek biçim y6rıünden, gerekse dekor yanünden çeşitli 

duygularını yansıtmıştır. 

Bugünkü sanatsal seramik OrUnlerde güzel sanatlar alanında Bnemli 

yer tutmaktadır. Bugünün seramik sanatçısı ortaya koymuş oldu§u sanatsal 

seramik ürünlerde, çeşitli olay ve biçimlere ça§das boyutlar getirmiştir. 

Seramik, sanatçıyd duygu ve düşüncelerini aktarmada Bnemli bir araç ol -

muştur. 

2. SERAMİGİN TARİHÇESİ 

Yüzyıllar önce çömlekçilik olarak başlı van seramik, İnsanoğlunun 

yemek yeme ve sıvı yiyecek v.s. barındırma gibi ihtiyaçlarını karşılamış

tır. 

İlk insanın ateşi bulm2rlan Mnn~ cld~ jekillendirdi~i kaplar, fazla 

d~yanıklı ol~uyor ve hemen·kırılıyordu. Ateşin bulunup kullanılmasından 

sonra seramik yapımı gerçekleşmiştir. Yapılan incelemeler sonucu ilk se

ramiklerin M.b.Onuncu ve dokuzu~cu binlerde üretildiği saptanmıştır. En· 

eski ve önemli seramik buluntularına Türkistan'ın Aşkava bölgesinde (M.b. 

7000), Anadolunun çeşitli h6yUklcrinde (örne5in Hacılar, M.Ö.6000) ve 

(6) Güner s[jMER, Seramik SamıyJ:i E~~itcıbi., .Cı.nkara,1977.s.11. 

u 



Mezopotamya olarak adlandırılan Dicle, Fırat nehirlerinin arasıDda kalan 

bölgede r~stlanmıştır (7). 

Seramiğin ilk hammaddesi, balçık adı ile tanınan, çok ince taneli 

koyuca kıvamlı çamur birikintileri idi. İlk seramik kaplar ise, balçık 

ile sıvanmış sepetlerdi. Bu balçak sıvalı sepetlerden biri, günün birinde 

yanmakta olan ateşe kap ile düşünce sepet yanmış ve sepetin içinde sıvan-

mış olan kilin ateş söndügünde sertleşmiş bir seramik çanağa dönUştUğU 

görülmüş. İşte insanoğlunun ilk seramiği böyle bulduğu rivayet olunur (8). 

Zaıııc:ırı.lcı t.~krıi.k ;:ıJ;:ımJ;:ıki ıjl!.l i.~;illıl!.lı.cı·, ~cil!.nırıı.ik ycıpırıııncıLIEı ycımnmıştı r. 

Seramiğin yapımında çeşitli yollar izlenmeye başlanmıştır. İlk çamur ha-

zırlama teknikleri yoğurma, çiğneme ve dövme şeklinde idi. Kurutma açık 

havada ve doğal olarak yapılmakta idi. İlk çamur şekillendirme yöntemi de 

el ile serbest şekillendirme idi. Sonraları devreye giren, el ile çevri-

len tornalar yerini ayak tornslarına bırakmıştır. Pişirme işlemi başlan-

gıçta çıplak ateşte, açık alanda yapılmaktaydı. Açık at~şin fırınlara ak-

tarılması ile bUyük aşama kaydedilmiştir. Bu ilk fırınlar odun ile ısıtıl-

maktaydılar. Tarihin en erken dönemlerinde seramik yapımında kullanılmış 

olan bu ilkel yöntemler doğallıkları nedeniyle halen kullanılmaktadı~(9) 

3. SERAMİK ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Seramik ürünler, bünyelE!rindeki hammadde değişikliği, farklı P iş i-

rim dereceleri ve ortamdan farklı karakterlerde ütetilebilirler. Bu ne-

denle standart bir yöntemle sınıflandırmak mümkün değildir. Seramik ürün-

~7) ARCASOY, s.l. 

( 8) Yüksel GUNER, SercımiJ:_, İstcınlJul, 1987, .s .1. 

(9) ARCASOY, s.1. 
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lerinin sınıflandırılmasında genel olarak bilinen yöntemleri bir sera-

mik teknoloğunun aşağıda belir·ttiği gibi- sıralamak m[.jmkün olabilir. 

ı. Kaba seramikler (Pişme sıcaklığı 900-l000°C) 

2. Akçini ( ll n l000-1100°C) 

3. Sertçini ( ll ll 1100-l2G0°C) 

4. Vitrifiye seramik( ll ll l240-l290°C) 

5. Porselen ( ll ll l300-l489°C) 

6. Refrakter ( ll ll . 1350-l 700°C) 

7. Teknik seramikler( ll ll 1500-2D00°C) (lO). 

Bir diğer sınıflandırma ise aşağıdaki gibidir. 

I- Gözenekli ürünler 

ı. Kı rı ğı renkli olarılar 

a) Tuğla kiremit L.'rünler 

b) Çömlek ci ürünler 

c) Refrakter ürünler 

2. Kırığı beyaz olarılar 

a) Akçini 

b) Refrakter ürünler 

II- Gözeneksiz ürünler 

ı. Kı rı ğı renkli olanlar 

a) Sertçini 

2. 1-lırığı beyaz olanlar 

a) İnce sert çini 

b) Porselen 

c) Elektroteknik ve yüksek refrakter özel seramik ürünler(ll). 

4. SERAMİK.ÜRÜNÜN MEYDANA GELİŞİ 

Serc:ımik ürünün oluşması için, temel olarak gereken m.alzemeler; top-

rak, su ve ateşti~Bu üç ana faktörden biri olmadığı zaman seramik ürün 

(10) GÖNER, s.6-7. 

(ll) ARCASOY, s.4-7. 
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meydana gelmez. En ilkel yöntemlB seramik yapmak için bile bu Oç faktör 

yeterlidir. Bügün serami~in birçok alanda yay~ınlaşmasından dolayı, fark-

' 
lı seramik ürünler için farklı üretim yöntemleri gelişmiştir. Seramik 

ürünler, gerek yapılarındaki hammadde değişikliğinden, gerekse değişik 

pişirimlerden dolayı farklı şekillerde ütetilirler. Genel olarak seramik 

üretimini inceleyecek olursak aşağıdaki gibi bir akım şefuası çizmek müm-

kün olabilir. 

5. SERAMİK ÜRETİMİ AKIM ŞEMASI 

HAMMADDELER 

KIRICILAR VE ÖGÜTÜCÜLER 

ı 
DEGİRf-1ENLER 

I 
HAVUZLAR 

ı-----------------------------J l 
DÖI'lÜMHANE 

l 
DÖKÜMLE ŞEKİLLENDİRME 

l 
l'lURUTMA 

FİLTER {RES 

VAKUM PRES 

l 
ŞEKİLLENDİRME 

l l 
BİSKÜVİ PİŞİRİMİ KURUTMA VE BİSKÜVİ PİŞİRİMİ 

L-------------------- l 1 L 
SIRLI PİŞİRİM 

1 
DEI'ilJRLAMA 

l 
DEKOR PİŞİRİMİ. 

1 
KONTROL VE AMBALAJ KALİTE 

SPRAY DRY 

l 
PRESLER 

l 
KURUTMA 

.... 1 .... 
BISKUVI PIŞIRIMI 

J 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

SU~AMİK DEKORU 

1. SERAMİK DEKORUNUN TANIMI 

Ça~daş seramik üretimj_nde yapılan, süslemeye yönelik uygula-

malar, ürüne görünüm açısından estetik bir değer kazandırır. 

Biçim, bir objeye üstünlük kalitesi verir. Biçim objenin dış hat-

ları veya yüzeyidir. Form ise şeklin ötesinde bir bütünlüktür .. İşin tüm 

aşamalarını kapsar. Form güçl8rin birleşimidir. Dekorun amacı ise formun 

temel şeklini zenginleştirmektiı·. Dekor, seramikçinin kafasındaki ana 

fikri geliştirir ve Oç boyutlu Form 1 a yeni bir anlam kazandırır. Sera -

mikçinin dürtüsüdür, form 1 un bir parçasıdır(12). 

Seramik formlar üzerine yapılan dekorlar, biçim-dekor ilişkileri 

içinde biçim etkisinin güçlendirilmesi, formlara kendi renk ve biçimleri 

-------------------

(12) Charles COUNTS, Pottery Work Shop, New York, 1976,s.108. 
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Btesinde yeni ve de~işik anlatımlar sa~laması ve ekonomik etkenler ne-

deniyle ticari de~erinin yükseltilmesi amacı ile yapılır. Ayrıca seramik 

formlar üzerinde oluşan hataları gizlemek amacıyla da çeşitli dekorlama 

yôntemleri uygulanabilir(l3). 

Seramik dekorlamalarında, form 1 a uygulanacak olan renk, biçime ken-

di dışında katkıda bulunan temel ö§elerden biridir. Örne~in; herhangi bir 

seramik form üzerine aynı rengi~ çeşitli tonları yada de~işik renkler uy-

gulanmasıyla oluşan dekorun etkisi her rengin ayrı bir form üzerine uygu-

lanmasından alınan etkiden farklı olacaktır. 

2. SERAMİK DEKORUNUN TARİHÇESİ 

11 Pek çok eski seramikçinin şekil ve yüzey zenginli~i arasında bir 

bütünlük sa~lamaya çalıştıkları tJilinmektedir. Fonksiyonun ve insan ruhu-

nun bu seramikçilerin işlerinde ulaşmış oldu~u bütünlük hepimizin kazanma-

sı gereken bir fikirdir. İnsano~lu fonksiyonel ihtiyaçlarını, ruhun en iyi 

yanını ifade eden güzellikle birleştirerek günlük hayata her zaman bir an-

lam kazandırmıştır" (14). 

İlk ça~lardan bugüne kadar geçen süreç içinde kilin şekillendiril

mesiyle elde edilen seramik fDTIIlirın dekorlanması eailimi bugÜnkÜ anla-

mıyla .. sa~t est:tik ve.e~ono~ik amJçların Btesinde toplumların duy~r~ı~ı~ı

nı, kulturel duzeylerını, dınsel tnanç ve davranışlarını, toplum ıçı ılış-

kilerini, Bzetle gü~cel yaşamları. ı yansıtan bir davranış olmuştur(15). 

(13) Tülin AYTA, Toprak 

(14) COUNTS,S.108. 

(15) AYTA, 5.4. 

Dekoratif Uygulrnna YBntemleri, 5.5-
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İnsano~lunun; varoluşundan itibaren kullandı~ı eşyayı süsleyerek 

daha güzel bir görünüm kazandırma kaygısı sürekli olmuştur. Tarihin ilk 

ça~larında insan, kullandı~ı aletlerin üzerini kazıyar 0e perdahlıyor. 

mağarasının duvarına işaretler çiziyordu. Sonraları dokuma yapmayı, top-

rağa biçim vermeyi ve tunç dökmeyi öğrendi. Eski çağlarda mağara devri 

insanlarının öldürdükleri hayvanfarın kaniarına buladıkları ellerini, ma-

ğara duvarlarına bastırarak yaptı~ları resimlere monotipi ve yüksek bas-

kı tekniğinin ilk ürünleridir denilebilir. Daha sonra teknolojik alanda 

gelişmelerle birlikte çeşitli araç ve gereçler üretilmiş bunların yar-

dımıyla seramik formların üzerıerini boyayarak, kazıyarak, oyarak ve ça-

mur ekliyerek dekorlar yapılmıştır. 

3. SERAMİK DEKOR ÇEŞİTLERİ 

Seramik dekorları genel olarak iki bölümde incelenir. Birincisi~çiğ 

çamurlar üzerindeki dekoratif uygulamalardır. Diğeri ise bisküvi ve sır pişi

rimi yapılmış seramik ürünlerin üzerine uygulanan dekorlardır. Çiğ hamwrlar 

üzerine uygulanan dekorları; kesme dekorları, tarama dekorları, oyma dekor-

ları, kazıma dekorları, yivli (oluklu) dekorlar, ajur dekorları, şablon de-

karları, parafin dekorları, Baskı dekorları (mühür, ıstampa), dönen silin-

dir mühür dekorları (izleme dekorları), parça eklemeli dekorlar, puar de-

korları, oksitlerle, astarlarla seramik"boyalarıyla yapılan dekorlar, sgra-

' fitto dekorları, mıshıma tekni~i dekorları şeklinde sıralayabiliriz (16). 

Bisküvi ve sır pişirimi yapılmış seramik ürünlerin üzerine uygula-

nan dekorları ise; dekorlama işleminde kullanılan boyaların cinsine, pişi-

rim derecesine, sır'ın çi~ veya pişmiş olmasına göre üç ana grupta ince-

lenebilir. 

(16) Thomas SHAFER, Seranıik Teknolojisi,Newyork, 1976. 
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I- SIR UsTU DEKORLARI 

Sırüstü boyalarıyla yapılan dekorlama işlemi, sırlanmış, pişmiş 

haldeki ürün üzerine, güzelli~ini arttırmak ve ürünü da~a de~erli hale 

sokmak için yapılan bir tekn].Ktir. Bu teknikte fırça, lastik ıstampa, çe-

lik baskı, ~ıkartma, elek baskı, püskürtme gibi yöntemler kullanılır (17). 

Sırüstü boyası yapımında sıraltı, boyalarında kullanılan renk ve-

ren oksitler ve hazır seramik boyaları kulla~ılır. Sır üstü boyalarını 

seramik yüzeylerde rahatlıkla kullanabilmek için yardımcı malzeme olarak 

medium kullanılır. Mediumla boya iyice ezilerek fırça ile sürülecek kıvama 

gelir ve daha sonra seramik yüz~Vler üzerin~ uygulanır. Sırüstü dekorlamada 

boya fırında ergiyerek seramik yüzeylerde sır ile birleşir ve parlak bir 

görünüm alır. Sırüstü boyalarının yiyeceklerden gelebilecek asitlere ve 

alkalilere karşı dayanıklı olması gerekir. Ancak sırüstü boyaları çok fazla 

dayanıklı de~ildir. istenilen rengi elde etmek hemen hemen müm~Undür. Sırüs-

tü boyalarının pişme dereceleri 730°-860°C arasında değişebilir. 

"6ir zamanlar sofra eşyasJnın slislenıesinde hemen hemen en evrensel 

yöntem olan sırüstü dekoru artık en pahalı dekor yöntemi olarak fazla ter-

cih edilmemektedir. Halen az da olsa kullanılmakla beraber giderek terk 

edilmektedir" (18). 

II- SIRİÇİ DEKDALARI 

"Sıraltı yönteminin bir değişik şekli savılabilecek ·olan sıriçi 

yöntemin kullanılmasındaki amaç, bisküinin porozitesinden doğan bir takım 

zorlukların anlaşılmasıdır 11 (19). 

(17) Faruk İŞMAN, Seranık Teknolojisi, K.G.S.Y.O., s.83. 
(18) Neol FRENCH, Industrial Cenalicb: Table ware, New York 1972, s.53. 
(19) FRENCH, s.49. 

ANADOLU ÜNİVERSİT~ 
.MerkezKiWipbaııMılf 
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Sıriçi dekorlamada l250°-i2B0°C'ye kadar dayanıklı boyalar kullanı-

labilir. Bu boyalar aynı sırDstD dekorlamada oldu~u gibi, pişmiş QrDn . D-

zerine ve sırDstD dekorlamadaki tekniklerle uygulanabilir. Tek fark, yDk

sek dereceli boya kullanılarak, DrDnD. yDksek derecede pişirmek suretiyle 

sırın erime noktasına gelmesini sağlamak ve böylece boyayı sırın içine 

gömmektir. 

Sıriçi dekorlar asit ve bazıara karşı tamamen dayanıklıdırlar. Dışa

rıya hiçbir zararlı madde vermezler. Bulaşık makinasına dayanıklıdırlar. 

Bu dekorlar ancak sır tamamen aşindıktan sonra bozulurlar. 

Sıriçi dekorlarının di~er bir. şekli de, ham sır Uzerine mayolika bo-

yaları ile yapılan mayolika dekarlarıdır. ''Mayolika tekniği MDslDmanların 

İspanya'ya geçişiyle Avrupada tarıınmış olan bir tekniktir. İsminin ispanya'-

nın Majorka adasından geldi~i sanılmaktadır. İspanyadan sonra İtalya'ya ge-

çen bu sanat, özellikle Faenza ŞGhrinde gelişmiştir. 15. yy. Mayolika tarzı 

seramikler altın ça~ını yaşamışt:r'' (20). Çi~ sır DstDne mayolika boyaları 

ince, olarak sulandırılıp fırça ile uygulanabilir. Uygulama ço~u zaman fır

ça ile yapılabildi~i gibi, noktalama, yayma, çekme, spatDlle geçme, pDskDrt~

me, kazıma ve sDrtme şeklinde de yapılabilir (21). 

fll7 SIRALTI DEKORU 

BiskUi pişirimi yapılmış DrDnler Uzerine, oksitlerle ve sıraltı 

boyalarıyla yapılan dekorlama tekniğidir. Sıraltı boyaları su ile ezilerek 

fırça ile sOrölecek kıvama geldikten sonra uygulanır. Uygulama için, kişi

sel bir el cieceri~i gerektirir. Uygulama fırça ile yapıldı~ı zaman, fırça-

nın sırsız parça Dzerinde kolaylıkla kaymasını sağlamak için sulandırılmış 

(20) Technologie der Feinkeromik; (Yazarlar Grubu), VEB Deutscher Verlag 

fur Grunstoffindustrie, LeiiJzig, s.l77. 

(21) AYTA, s.98-99~ 



15 

boyaya medium (organik yağ) ya da bir çorba kaşığı sulandırılmış boyaya 

birkaç damla gliserin katılır. Bu işlemler aynı zamanda, dekorun kuruduk

tan sonra toz halinde da~ılmasını ~nler. 

Dekorlama işlemi, ince tabakalar halinde yapılmalıdır. Kalın bir şe

kilde sürülen boya tabakası, sır'ın bünye tarafından emilmesine engel ola

cağından ürünün hatalı olmasına neden olacaktır. Hatalı dekorlama yapılan 

parçalar üzerinde düze1tme yapılması güçtür. ÇDnkD boya bisküvi tarafından 

hemen emildiği için temizlense bile lekeleri belli olur. 

Sıraltı boyaların üzerinde kullanılan şeffaf sırlar, bileşimlerine 

g~re renkler üzerinde değişiklik g~stererek ~nemli rol oynarlar. Pişirim 

atmosferi ve ısı farklılıkları renklerin oluşumunu etkiliyebilir. Çok yük

sek ısılarda bazı renkler solduğu halde, krom yeşilleri ve kobalt mavileri 

yüksek derecelerdeki pişirimlere dayanıklıdırlar. Aynı şekilde indirgen 

atmosfer pişirimlerinde bazı renklerin ton değiştirdikleri gibi, bazıları

nın hiç değişmedikleri görülür (22). Sıraltı dekorunun pişme sıcaklı~ı, ü-

rün çeşidine, hamur ve sır yapısına g~re değişebilir. Ortalama 900-l300°C'dir. 

4. SERAMİK DEKORLAMA YÖNTEMLERİ 

Seramik dekorlama yöntemleri iki ana başlık altında incelenebilir. 

Bunlardan birincisi "Basit el dekorları" olarak adlandırılabilir. "Basit 

el dekorları" daha çok sanatsal ağırlıklı işler için tercih edilirler. 

İkinci dekor y~ntemi ise, "Teknik rjekorlar" olı:ırak acl1andırı1abilir. En

düstriyel anlamda seri işler için tercih edilen bir yöntemdir. 

I- BASİT EL DEKORLARI 

Çeşitli fırçalarla gerek çid ve pişmiş hamurlar üstüne yapılan as

tar ve sıraltı dekorları, gerekse çiğ ve pişmiş sırlı seramik eşya üstüne 

(22) AYTA, s.104-105. 



yapılan sırüstü dekorların tümü "El dekorları" olarak adlandırılabilir. 

Fırça dekorlarının yapımında Bzel olarak üretilen birbirinden farklı se-

ramik dekor rırçaları kullanılır. 

FIRÇA ÖRNEVıLERİ 

* RESİM : '1 

- ~ngob fırçaları 

- Sıraltı boya fırçaları 

- M ay ol i ka boya fırçalcırı 

- Fon dekoru fırçalar 

(*) Gerstacker Verlog, Vıatolog, 1987, s.88. 

1Eı 
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- Sır fırçaları 

- SırDstU boya fırçaları 

- Serbest alt.ın dekorlu fırçalar 

- File ve bant fırçaları (22). 

gibi çeşitli fırçalar vardır. Sayilan bu fırçalar ile yapılan dekorlamalar-

da desen do~rudan do~ruya serbest olarak uygulanobildi~i gibi dalaylı ola

rakta uygulanabilir. Dalaylı olarak uygulamada desen bir ka~ıt Uzerine 

çizilir. Toplu i~ne ile kontUr çizgilerinden delinir. İnce elenmiş kömür 

veya fDzen tozu ile bu deliklerdeh tampon yolu ile desen seramik yUzeye 

aktarılır. Seramik dekor boyalarıyla ve seramik dekor fırçaları yardımıyla 

dekorlama işlemi yap~lır. Desen kuruduktan sonra fırınlama işlemine geçi-

lir. 

1. SÜNGER DEKORLARI 

SOnger dekorları, astarlarla, sırlarla ve çeşitli seramik boyala-

rıyla yapılabilirler. Bir kap içerisine astar, sır yada iyi bir şekilde 

ezilmiş boya konur. Motifli sünger bu kabın içerisine hafifçe bandırılır. 

Daha sonra seramik formlar Uzerine uygulanır. 

Genellikle, pişmiş toprak ve fayansların Uzerine uygulanan bu de

korlama yöntemi, aynı renkte boyaların Ust Ust~ basılmasıyla yapılabildi

~i gibi çeşitli renklerlede uygulanabilir (23). 

2. ISTAMPA (MÜHÜR) DEKORLARI 

Istampa dekorlcırında, al tın yaldız yada seramik boyası in::::e bir 

------------ --------··---

(23) AYTA, S.110. 

(24) AYTA,S.104-105. 



tabaka halind~ cam palet üzerine yayılır ve eşit kalınlıkta yayılmış olan 

boyaya ıstampa basılır. Daha son~a ıstampa. ile seramik yüzeyler Uzerine 

birbiri ardınca baskı yapılır. Istampa dekorları sıraltı ve sırüstü tek~ 

niklerinde uygulanabilir ( 25). 

3. PARAFİN DEKDRLARI 

Sırsız seramik yüzeyler Ü?erine parafin; daldırma, fırça yada pUs-

kUrtme yoluyla geçirilir. Daha sonra parafin sUrOlmUş parça sırlanır. 

pişirim sırasında sır tabakası, Blttaki parafin nedeniyle düzensiz bir 

şekilde ayrışır. Böylece seramik yüzeydeki sır'da çatlak bir görünüm olu-

şur (26). 

4. PİSTDLE DEKDRLARI 

Pistale ile yapılan dekorlar, seramik ürünlerde genellikle Fon 

boyamak için kullanılır. Pistale ile yapılan dekorlarda kullanılan sera

mik boyaları cinslerine göre, su,medium v.s. gibi maddelerle karıştırı

larak püskürtme kıvamına getirilir. Daha sonra pistalenin tıkanmaması 

için boya çeşitli dyn'lik eleklerden geçirilir ve uygulama yapılmaya 

başlanır. Dekorlanıa işl~mi biten parçalar, el de~dirmeden kurilinaya bı

rakılır. Daha sonra pişirim uygulanır. 

(25) AYTA, S.108. 

C2Cı) rwrn, !-;.-ır.ın. 

18 
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fi. PUAR DEKORLARI 

Bu tip dekorlarda uygulamalar, puar adı verilen lastik bir şırın-

ga ile yapılır. Lastik bölüme doldurulan sır, veya çamur ince bir kanal 

vasıtasıyla lastik bölümden sıkılarak uygulama yapılı~. Puar dekorları, 

sıraltına ve sırüstüne uygulanabilir. Puar dekorlarıyla genellikle ka-

bartma kontürler ve bölüntüler yapılır. 

II- TEKNİK DEKORLAR 

Teknik dekorlarda ana yöntem baskıdır. Baskı olmasından dolayı ko-

lay ve seri olarak üretilebilirler. Kolay üretilebildi~inden dolayı da 

endüstride tercih edilen bir yöntemdir. Teknik dekorlarda, baskı işlemi 

her bir yöntem için, de~işik malzeme ve işlem gerektirmektedir. Bunları 

baskı yöntemleri açısından iki ana grupta incelemek mümkündür. 

1. Direkt Baskı: Ço~unlukla direkt olarak ürün üzerine yapılan 

baskı yöntemidir . 

. · \ -
2 ~,indirekt Baski-: 'Dolaylı yoldan aracı bir malzeme yardımı ile 

--. -· 

(Çıkartma ka~ıdı v.b.) ürün üzerine aktarılan baskı yöntemidir. 

l- DİREKT BASK! (ELEK BASK!) 

·ı 
Elek baskı; jelatin ve polivinil alkol gibi maddelerden oluşmuş 

ince bir filmtabakası üzerine, baskı boyasının geçebileceği "micro porovs" 

yapı oluştur~rak, basılacak desenin direkt veya indirekt baskı ile dekor-

lanacak malzeme üzerine aktarılması şeklinde tanımlanabilir. 



Bugün baskı sanatı denildiğirııjE!, çeşitli metodlarla ve teknikler-

le türetilmiş geniş halk kitlelerine hitapedebilen eserler akla gelir. Bu 

baskı tekniklerinde en çok bilinenler; ahşap, gravür ve serigrafi (elek-

baskı) olarak sayılabilir. Bu baskı tekniklerinden ahşap ~ühürler, M.Ö. 

230 senesinde Uzak Doğuda şekillendirilerek kesilmeye başlamıştır. Bu da 

ilk baskı tekniğine arnektir. Bu teknikler Orta Asya, Çin ve Japonya'da 

başlayıp çok sonra da Avrupa'ya gelmiştir. Salt resim anlayışı ile baskı 

Türkiye'de Cumhuriyet sonrası olmuştur (27). 

Büyük miktarlarda ço~altılma olanağı bulunan serigrafi dekorları, 

elle yapılan süslemelerdeki canlılık ve kaliteye ulaşırlar. Elek baskı, 

grafik, tekstil, seramik, cam, polietilen ve plastik ürünlerde değişik 

endüstri alanlarında ve sanatçılar arasında geniş çapta uygulanır. 

Basılacak malzemenin çeşitliliği ve baskı için gerekli malzemenin 

düşük maliyetli olması elek baskının Bzelli~idir. Elek baskı, son yıllarda 

yaygın bir dekorasyon tekniği olarak seramik alanına iyice yerleşmiştir. 

Elek baskıda kullanılacak olan malzemeleri şu şekilde sıralayabi-

riz. Titiz bir şekilde negatif çizimi hazırlanmış desen, desenin büyük-

lüğüne uygun çerçeve, elekbezi (polyester, ipek v.b.) emülsiyon, poz-

landırma için yeterli ışık, eleğe akterılmış desenin açılması için ye-

terli miktarda tazyikli su ve eleklerin kuruması için gerekli ortam 

elek baskıda kullanılan bu malzemeler baskı olayının temelini teşkil 

eder. 

----

( 27) Fri tz EICHEI\IBERG- Til e Art of Prtrıt, 1\lew York, 197.6, s. 5-21. 
h I,l/~ ~ ·~: ~__.- ··~ı<.]\IE..:~i'f.6:s.l 

':;;:n,;.._.A'r.;ır;;ı~ 
),~_J.:;:l . .'.Li.:i.:2"!'1~ 
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A- DESEN 

Eleğe uygulanacak desenin hazırlanışı genellikle aşağıda şekiller

deki gibi olabilir. 

- El Çizimi: 

Elek baskı yoluyla her türlü desen yapmak mümkün olabilir. Uygu

lanacak olan desende birden fazla renk var ise ~ncelikle desenin renk 

ayırımı yapılır. Desen alt kısıma, aydınger ya da asetat üst kısırna 

gelecek şekilde yerleştiriir. Desenin büyüklüğüne g~re aks (poza) 

işaretleri konulur. Bu sayede baskı sırasında diğer renklerin birbiri 

üzerine tam olarak oturması sağlanır. Işık geçirmez bir mürekkep ya da 

guaj boya ile çizim yapılır. Her ~enk için ayrı bir negatif çizilir. 

Negatif çizim bittikten sonra çizimler üzerinde boyanmamış yerler kal

mış ise çizimlerin ters tarafından ışıklı bir masa üzerinde ışık geçir

mez bir mürekkep ile kapatma işlemi yapılır. Negatif çizimi yapılmış o

lan desen pozlandırmaya hazır hale gelmiştir. 

- Pozitif Kesim: 

Desenin ışık geçirmez malzeme Lizerinde kontür çizgisi boyunca ke

silip çıkartılması ile oluşur. 

- Fotoğraf Yolu İle: 

Uygulanacak olan desen çok renkli ise, renk ayırımı yapmak gere

kir. Uygulanacak desenin slayt filmi çekilir. Slayt filmin çekiminde 

ışık fakt~rü renk ayrımının netliğinde büyük rol oynar. Renk ayrımında 



iyi netice alınabilmesi için, 24-48 arası tramlı film kullanılmalıdır. 

Renk analizinde her bir negati fin iki veya dört yerinde-n akslar konulur. 

Negatif çizimi yapılmış olan desen, pozlandırmaya hazır hale gelmiştir. 

~- ELEI"\LER 

Elek baskıda baskı malzemesi olarak elekler önemli yer tutar. Ba-

şarılı bir baskı, bijyük- oranda uygun bir el ek kullanımına bağlıdır. 

Elek malzemeleri başlıca çerçeve ve ipekten ibarettir. Geçmiş zamanlar-

da baskı sırasında saf olarak ipek kullanılıyordu. Bugün ipeğe ilave 

olarak polyester ve naylon gibi malzemeler de kullanılmaktadır. 

Elek numaraları amaçlanan kullanıma göre değişirler cm 2 'deki delik 

sayısına göre uygulanacak baskı türleri şöyle sıralanabilir. 

cm 2 'deki Delik Sa~ısı 

20 1 ye kadar . 

20 - 62 

62 -100 

77 -150 

100 -200 

Uygulanacak Baskı Türü 

Kaba rölyef etkili sır baskı 

Sır baskısı, orta incelik 

Sıriçi, sıraltı boya baskısı 

Sırüstü boya baskısı 

Az renk tutucu yarım ton (2.8). 

(28) Screen Printing, Schweiz. Seicierı gazefabric AG Thal, Switzerland, 

s.4. 
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Ayrıca elekler kalitelerine gö·rede harfle kodlandırılırlar. Bu kad

ıandırma şu şekilde yapılabilir. 

S- ince kalite,M- ince ile orta arası kalite, T- orta kalite, HO-

Kalın kalite (29). 

Elek çerçeveleri, tahta v~ya metal profil olarak kullanılabilir. 

Metal çerçevelerin ele~e yapışaca~ı yDzeyi pDrDzlD ve çentikli yapmak ge-

rekir (30). 

Tahta çerçevelerin temizlehmesi esnasında devamlı su ile temas ede-

ce~inden şişme ve deforme görülebilir. Bunu önlemek için, dayanıklı vernik 

veya ya~lı boya ile tahtayı korumak gereklidir. 

C- ELEK GERME SİSTEMLERİ 

Elekler sanayide ve atölyelerde çeşitli gergi aletleriyle gerilir-

ler. 

1- Atölyelerde Germe Sist8mleri 

a) Elle Germe: Elle germede karşılıklı kenarlar, sırayla dikkat-

lice gerilirler. Elek çerçeveye zımba veya raptiye ile tutturulur. Daha 

sonra yapıştırıcı ile takviye edilir. Metal çerçeveler ise, kuvvetli bir 

yapıştırma ile hazırlanır. Yapıştırıcı için genellikle tahta çerçevelere 

la:,tex,alDminyum çerçevelere sentetik reçineden yapılmış yapışkanlar ter-

cih edilir-(31). 

b) İ~neli Masada Germe: İ~neli masada germede·, elek lifleri i~ne-

(29) Screen Printing, 6.21. 

(30) Kenneth CLARK,The Potters Manual, London,1983,S.162. 

(31) Screen Printing, 6.5. 



lerden çıkabilir. Vapıştırma iyi olmazsa sonuç alınamaz. 

c) Mengeneli Çerçevede Basınçla Germe: Mengeneli çerçevede gergi 

aleti, alt ve Ust çerçeveden oluşur. Her iki çerçevede de birbiri Uzerine 

oturmasını sa~lıyan, içli dışlı ç~kıntılar mevcuttur~ Elek bu iki çerçe

venin arasındadır ve yanlarındaki mengeneler sıkıştırılarak ele~in gerek

li gerginli~e gelmesi sa~lanmış olur. 

d) Elektronik Programlı, Elektronik Germe Makinaları 

2- Sanayide Germe Sistemleri 

Sanayide elek germenin seri olabilmesi için, geniş ve bUyük 

gergi aletleri kullanılır. Bu aletleri şôyle sıralayabiliriz: 

a) İ~ne çubuklu dôner germe silindirli gergi, 

b) Taksimatlı alüminyum prcfilde germe, 

c) Pnômatik kelepçeli gergi aletleri 

D- ELEKLERİN TEMİZLENMESİ 

Elekler, emülsiyon kaplanmadan ônce, ya~ ve kirlerden arındırıl

malıdirlar. Bu temizlik, filmin eleğe yapışkanlı~ını sa~lamak, filmin yü

zeyinde oluşacak noktaları ônlemek için gerekli bir an işlemdir. Temizle

yici olarak pratikte at6lyelerde, arap sabunu, tiner, zımpara taşı (kalın 

eleklerde), çamaşır suyu, renksiz ispirto, sirke, çôzülmüş soda en tercih 

edilenleridir. Bunların yanısıra bazı firmaların özel olarak elek ve e

mülsiyon çeşitlerine gBre ürettikl~ri ôzel temizleyleilerde vardır. Bu 

6zel temizleyiciler, ürne~in: Pregon A9, Pregon A9 cl, Pregon Paste, Pre

gon Anti Ghost v.b. maddelerdir. Bu maddeler aynı zamanda çelik eleklerin 

24 
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yağ ve kirlerinden temizlenmesinde de kullanılır (32). 

Eleklerin temizlenmesinde, temizleyici bir pamuk veya yOn parçası 

ile içten ve dıştan uygulanır. Sonra tazyikli su altında durulanır. Bun-

dan sonra 20°C 1 lik bir kurutucuya konabilir. 

* RESİM 2- ELE~LERİN TEMİZLENMESİ 

(*) Screen Printing, s.4. 
(32) Screen Printing, S.S. 
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E-. ELEKLERİN VE ELEK BEZLERİNİN SAKLANMASI 

Eleklerin ve elek bezlerirıin saklanmasında, bazı kurallara dik

kat etmek gerekir. B~ylece daha uzun kullanılmaları sa~lanmış olur. Elek

ler ve elek bezleri nemsiz oda sıcaklı~ında stok edi~meli, çok bUyUk ısı 

farklılıklarından korunmalı, GUneş ışıklarına maruz bırakılmamalıdır. 

Nemli yerlerde stoklandı~ında yanıltıcı etki sa~lar, dikkat etmek gerekir. 

Elekler tozlardan korunmuş olarak stok edilmelidir. Elek bezleri saklan

ması halinde rulo şeklinde sarılmalı, sarılmasında kat iyi ve buruşma ol

mamalıdır. Elek bezleri gpveli yerlerden sakınılmalıdır. 

F- ELEKLERİN IŞIGA HASSAS HALE GETİRİLMESİ 

Bunun için genelde iki y~ntem vardır. 

a) Foto EmUlsiyon Yöntemi, 

b) Foto Stensil Y~ntemi 

a) Foto EmUlsiyon Yöntemi 

Elek baskıda kullanılan emDlsiyon, ele~i ışı~a duyarlı hale geti

rerek desenin ele~e geçirilme işlenıidir. Elek baskıda film emDlsiyonları 

kullanılır. BugUn film emDlsiyonları yapımında çok de~işik maddeler kul

lanılmaktadır. Diazo duyarlı emDlsiyonlar, dichromate, ve bichromate 

(sensitizer) emDlsiyonları kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Diazo, asid olup, göz ve deriye zarar verebilir. Bu yUzd~n karıştırma iş

lemi dikkatli yapılmalıdır. 

Foto emDlsiyonlar, sertleştiricilori ile belirli oranlarda sarı 

ışık altında karıştırılır. Bu kGrı~ım, diazo duyarlı emUlsiyonlarda emUl-



* RESİM 3 NORMAL EMÜLSİYDNLARLA POZLANDIRILMIŞ 

ELEGİN GÖRÜNTÜSÜ 

siyon ve diazo karışımından, sensitizere duyarlı emUlsiyonlarda, sensiti-

~er ve emülsiyon karışımı 1/10 oranında hazırlanır. Işı~a hassas nlduk-

ları için ~arışı~ işlemi karanlık odada yapılır. Hava kabarcıklarının 

çıkması iç~n beş-altı saat aynı ortamda bekletilir. 

Diazo ve emülsiyon karışımında ise diazo şişesi %80 1 i su ile dol-

durulup ta~amen eriyineiye kadar karıştırılır. Eritilmiş diazo emUlsiyc-

na katılır ve iyice karıştırılır. Hava kabarcıklarının yok olması için 

en 2ız bir ::aat bekletilir. Hassaslaştırılmış enıU:Lsiyorı sf::rin yerde en e:ız 

Uç ay dayanır. Daha uzun sUre dayanması için buzdolabın~ konulur.Daha son-

ra hazırlanmış olan emülsiyon, önced~n temizlenmiş ele~e emülsiyon raklc-

si ile belli e~ilimle tutula~ak sUrDlUr.-EmUlsiyon sUrUlme işlemi Uç kat 

kalıbın altına Ust UstP kurutmadan, iki kat kalıbın rakle tarafına Dst 

Uste kurutmadan sUrUlUr. Kalıp baskı durumunda yani rakle tarafı yukarda 

olacak şekilde kurutulmalıdır. Kurutulduktan sonra, kalın ipeklerde, ka-

(*) Screen ?rinting, s.4. !ıNADvLZ: -G~ffl<:.lıL 
}~rlw&D~ 
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lıbın altına ilave tabakalar tekr~r sürülür. Azami kurutma derecesi 

30°dir(33). Foto emülsiyonlar; asite dayanıklı ve suya dayanıklı ile .. diazo 

duyarlı ve k~ome duyarlı olarak kullanım yerlerine g6re sınıflandırıla~. 

bilirler. 

1. Asite dayanıklı, diazo duyarlı foto emwlsiyonlar: 

Genel olarak yüksek çözücülere dayanıklı, poz süreleri kısa, 

eleğe dayanıklılık ve desteklik veren özelliğe sahiptirler. Temizlenebilir 

emülsiyonlardır. 

2. Asite dayanıklı, Krome Juyarlı foto emülsiyonlar: 

Geniş kullanım alanlarına sahip olduklarından dolayı, endüstride 

şablon baskıda tercih edilirler. 

3. Suya dayanıklı, diazo duyarlı foto emülsiyonlar: 

Sulu baskı ortamına çok dayanıklı, eleği destekleyen, kenar 

kontürleri iyi belirleyen, orta vizkozitede foto emülsiyonlardır. Temizle

nebilir özelliğe sahiptirler. 

4. Suya dayanıklı, Krome duyarlı foto emülsiyonlar: 

Sulu baskı ortamına çok dayanıklı, kontür çizgileri iyi belirle

yen, temizlenebilir foto emülsiyonlardır. Tekstil ve seramik sanayinde 

kullanılır(34). 

b) Foto Stensil Vönteıni 

Foto stensil yönteminde ışı:ğa duyarlı bir film tabakası kullanılır. 

Bu film ışığa duyarlı olduğu için sarı ışıkta kutusundan çıkarılmalıdır. 

Gereken miktar kesildikten sonra tekrar kutusuna konulup saklanabilir. 

(33) Sericol, Serimak Koll.Şti.Esen sk.No09, Şişli/İSTANBUL 

(34) Kiwo-Range of Products for Screen printing. 
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Daha sonra pozlandırma cihazının üzerine desenin negatifi, negatifin üze

rine de foto stensilin mat kısmı desenle çakışacak şekilde yerleştirilir. 

Pozlandırma işlemi yapılır. Pozlandırma işleminden sonra foto stensil sert-

leştirme banyosuna yatırılır. Bu bAnyo 19-21°C sıcaklıkta olmalıdır. Daha 

sonra yıkama işlemine tabi tutulur. Yıkama işleminde 40-45°C sıcaklıkta su 

kullanılır. Işık görmeyen kısımların suda çözülmesi bitineeye kadar yıka-

ma işlemi yapılır. 

* RESİr-1 4 STENSİL İLE POZLANDIRILMIŞ 

ELEGİN GÖRÜNTÜSÜ 

Foto stensil eleğin üzerine yerleşticilir. Samanlı kağıt ile kEılan 

suları uzaklaştırılır. Daha sonra kurutma i~~emi yapılır. Kurutma işle -

minde 35°C'nin üstünd~ sıcaklık kull~nılmam~~ıdır. Aksi takdirde kenarla

rının kıvrılmasına ve yapışkanlı~ın kaybolm~~ına neden olur. Kurutma iş

lemi tamamlandı!<tan sonra foto stensilin ta~ıyıcı filmi yavaşça kaldırılır. 

Böylece desen eleğe geçmiş olur. Bu yöntem çenellikle yarım tonların bu

lunduğu desenlerde en iyi sonucu elde etmek için kullanılır. 

(*) Screen Printing, s.4. 
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G- POZLAI\IDIRMA 
· .. ı 

Pozlandırma işlemine hazırlanmış olan desen, eleklere pozlandırma 

Onitesi adı verilen bir sistemle aktarılır. Bunun için eskiden beri kulla-

nılan,an6ak halen kDçDk atölyelerde de kullanılabileh bir sistem vardır. 

Bu sistemi işlem sırasına g6re şByle sıralayabiliriz. Işık-cam-desen-elek 

vc cleğin cEJrıı ilc tcrııus L~tıııcsl, ı.:ılttuki ı~ağın dışarıyr.ı yEınsınıanıası için 

a~ırlık ve siyah bir BrtD ile pozlandırma işlemi gerçekleştirilebilmekte-

dir. Buradaki amaç desen ile eleğirı birbirine tam olarak temasıdır. Desen 

cam Uzerine ortalanarak konur ve·kenarlarından şeffaf bir bant ile yapış-

tırılır.Elek çerçevesi desenin Dz~rine, baskı yapılacak taraf Dste gele-

cek şekilde merkezlenerek yerleştırilir. Merkezlernede rakle payı bırak-

maya özen gösterilmelidir. Uzerin~ cam ve ağırlık konularak siyah bir ör-

tO ile BrtDlDr. Daha sonra pozlandırma işlemine geçilir. 

(*) Çizim. 

f 

Vakuın Lastiği 
Çerçeve 
Desen 

1 
~------------~· Işık Kaynağı 

Kayna~ı 

* . RESIM 5 POZU.\1\/DIRMA 



BugDn ise modern kuruluşlarda bu işlem, özel tasarlanmış pozlan

dırma cihazlarıyla gerçekleştirilm8ktedir. 
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Pozlandırma sOresi, ışık kayna~ı ile desen arasındaki uzaklı~a, film 

kalınlığına, emDlsiyonun cinsine ve ışık kaynağının tipine bağlı olarak 

değişir. Bu sDre deneylerle saptanBbilir. 

Poz lambaları, Foto emülsiyonlarının en uygun bir şekilde sertleş

mesi için gereklidir. Bu amaçla kullanılan lamba çeşitleri şöyle sıralana

bilir: 

- Karbon ark lambaları 

- Metal Halagen lambaları ( çoğunlukla 3000-7000 W 1 lık lambalar 

kullanılır.) 

- Civa buharlı lambalar 

- YDksek basınçlı civa lambaları 

- SDper aktinik floresans lBmbalar 

MerkDri lambalar (37)~ 

H- BASKI 

Üzerinde desen t.aşıyan eleklerin pozlarıdırma işlemi bi ttikten son

ra baskıya geçilebilir. Önce seramik eşyanın gerekli temizliği yapılır. 

Seramik boyaları su bazlı yada tiner bazlı mediumla karıştırılır. Rakle 

denilen alet yardımıyla elekten geçirilerek basılır (38). Baskı, sırlı, 

sırsız ve ham sırlı seramik yDzeyl8r Dzerirıe yapılabilir. KUçDk sayılar-

(37) Screen Printirıg, 5.11. 

(38) Kerıneth CLARK, S. ~G2. 



Her baskı işleminin bitimindGn sonra, elekler ôzel bir bakım ve 

temizlik ister. Bunun için elekler zedelenmeden baskı boyalarından ancak 

su ile işlem gBrenler su ile yıkanarak temizlenebilir. Tiner bazlı medi~m 

ve di§er organik ya~lar ile hazırlananlar ise, ancak ki~yasal çôzDcDler 

ile temizlenir · 

I- ELEK BASK! MAKİNQLARI 

Elek baskı gerektiren dekorl~ Dretimler için tasarlanmış çok çeşit-

li baskı makinaları vardır. KUçDk çaptaki işler için, halen el tezgahları 

kullanılmasına karşın, bDyDk üretimler için son derece modern dizayn edil-

miş, tam otomatik baskı makinaları galiştirilmiştir. Silindirik formlara-

da, direkt elek baskı yapmak için, azel baskı makinaları geliştirilmiştir. 

Baskı işlemi vapılacak olan forrn, bilyalı yataklar içinde, dtinen 

miller Dzerinde hareket halindedir. Elek baskı kasna~ı bu formun Dzeri-

ne monte edilmiştir. Elek, form ile temas halinde oldu§u için, baskı esna-

sında elek harekete geçince, alttaki objeyi beraberinde dôndUrDr. Böylece 

objenin tOm yüzeyine baskı uygulanmış olur. 

(*) Çizirrı 

ÇALIŞ~A Şf.MASI 

1· Ayarlıınabile.n kclcpçch::r 
2· Kııak 
J. Metrik Gösterge 

"4· Tesbit bikziği 
5· Metrik ayar ba:}lığı 
6· Yübe.klik d)•H 

1· Tesbit kolu 
8· Kalıbı Jlcrl·gcri çapraı. ol.ıtilk ay.ırl4yan Yid.ılar 
9· 11ava açıp kapoı:na çubu~u 

10· Kalıbı dengeleyen ağırlık 
1 1· Kelepçeleri kmık üzerinde tı:::.bit eden v1Jal6r 
12· Kalıp bağlcıyıcı tesbit vidaları 
Al· Kalıp b;,ğl.syıcıları 

* RESİM : 7 ELEK BASK! MAKİNASI 
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2- İNDİREKT BASKI YÖNTEMLERİ 

·. A) GRAVUR BASI'll 

Baskı yantemleri arasında oldukça eski bir,yeri olan gravür baskı 

yUntemi metal pl~k baskısıdır. 

Ho:ıl en !Jo:ı 71 rır.ı r·[ ;c hm i[~ 1 r~ t.rrır~ l (!ri. l".;:ır<:ı i'' ı mJt:ın gen~ 11 i k ll! ro; Jl'IJS tü vr! 

altın dekorlarının uygulanmasında tercih edilmekte olan gravür baskı, 

sert fayans eşyanın sır altı dekoru baskılarında da kullanılabilir. 

Hazırlanan desenler foto gravür yoluyla metal plak üstüne işlenir. 

Ça~daş seramikçilikte baskı plaklarının işlenmesi, en modern araçlarla 

mekanik olarak yapılır. Kl~sik y~ntemlerle metal plakların hazırlannası 

son derece uzun ve güç işlemlerin ~tesinde ustalık istEyen bir çalışmadır 

(40). 

B) TAŞ BASf'ıi (l_İTOGRAFİ) 

Bu tarzda yapılan ilk düz baskı ~rnekleri 17.yy. uzanır. Günümüze 

kadar gelen taşbaskı oldukça güç ve beceri isteyen bir iştir. Ça~daş bas-

kı yôntemlerinin ulaştı~ı tüm gelişmelere karşılık, renkli sırüstü sera

mik dekorlarınır hazırlanışında halen kullanılmaktadır. Ancak günümüzde 

çok az sayıda serı:ırnik ı:ılanlarırıcc-J uygulannıe:ıkta olup, datıa çok geleneksel 

porselen modellerinin renkli sırüstü baskılarında uygulanmaktadır. Litog

rofi dekorlarında kullanılan lite taşları do~ada bulunan ince pürüzlü ki

reç taşlarıdır. Bu taşlar ~nce kalın dilimler halinde parçalanır. Üzerin

deki pDrDzler giderilip cilalanır böylece taşlar dese~ çizimine hazırlan-

--------· 
( 4 0 ) /W TA , S • 1 Lı Lı • 
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mış olur (41). 

C) KRDMO - Lİ TDGRAF"İ DEKDRuJ.RI 

Ofset ve serigraf baskı y6~~emlerine nazaran daha eski bir y~ntem-

dir. Çbk renkli litografi (kromo-litografi) çıkartmaları gDnDmDzde halen 

oldukça yaygındır. Baskı şekli ne olursa olsun, çeşitli çıkartmaların yapı

mında kullanılan, hemen hemen aynı cins ka~ıtlar Dzerine baskı yapılır. 

Bu çeşit çıkartmalarda, de0enin her rengi için ayrı bir taş hazır

lanır. Şeffaf ka~ıt Dzerine desenirı bDtDn incelikleri ve ton farklılık

ları çizilir. Çizilen dekor lito taşı Dzerine kopye edilir. Renk ayrımı-

na g~re her bir b~lDm DstDnden avrı, ayrı geçildikten sonra boya baskı-

sı yapılır (42). 

D) OFSET BASKI 

Modern basımcılıkta kullanıJan ofsct baskı, seramik boyalarıyla 

hazırlanan çok renkli seramik dekcır çıkartmalarının yapımında da kulla

nılır. Dfset baskılarının verimlilik derecesi, di~er basım çeşitlerine 

göre daha bDyDktDr. 

Ofset baskı, desenin foto mekanik yolla çinko plak DstDne geçiril-

mesidir. Burada boyayı taşıması için baskı ka~ıt Dzerine kaplanan dzel 

karışı~, lito çıkartma yapımındakinden daha ince oldu~undan daha az mik

tarda seramik boyası tutar. Bu neoenle boyaların çok ince ~~DtDlerek ha

zırlanmış olması gerekir. B~yle bir ~zellikte, dekor pişirimi sonrası 

u,-ı) Avm, ~:;.1s1. 

(42) AYTA, 5.156. 
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renklerde daha az ve c<mlılık olrna:.nna nederı olacak br. Yalnız, tıaskı ka

~ıdına sUrUlen karışıma aneleden kullanılacak boyadan kUçUk bir miktar ka

tılırsa boya daha yo~un bir tonda ~lde edilmiş olur (43). 

E) KABARTMA KROMO 

Son yıllarda oldukça yaygın halde kullanılan kabartmalı (rölief) 

baskı tarzında bir çeşit renkli çıkartmadır. Burada baskı seramik boyala

rının verdi~i olanaklar içerisinde kalınca yapıldı~ından, renk tonları 

yo~un bir görUnUm kazanırlar. Bu tVr baskının sa~ladı~ı en bOyUk UstOnlDk 

kırmızı rengin oluşumudur. 

Kabartma kromada renklerin baskısı, özel olarak hazırlanan bir ver

rıik tabakasından elde edilen zarsı bir destek tabaka üzerirıe yapılır. Zar

sı tabaka baskının yapılmış oldu~u film tabakası şeklinde çıkartnıa ka~ıdı

dır ve çok ince bir yapıya sahiptir. Çok ince bir yapıya sahip oldu~undan 

dolayı Uzerine baskı yapılan motifin her iki yUzD de kullanılabilinir. Uy

gulama esnasında çok hassas olan zarsı tabakanın zedelenmernesi için çok 

dikkat edilmelidir. 

F) AL TII\J-KRCJMO 

/U tJ.n krornalcır ge;ıelli:<le harf, ınarkalanoa ve rakanı diz:Lleri ile çe

şitli motif ve kenar sOsleınelerinde·kullanılır. Pr.:ırlak altın kromaların 

uygulanmaları, öbür kaygın krcırııo şekillerinde olcluğu gibi kolaylıkle yapı

lamaz. Yapıştırma işlemi çok dikkat ve azen gerektirir. Altın kromolar de-

kor pişiriminden mat olarak çıkarlBr, normal parlaklarını vermek için, çok 

önce kuma batırılmış nemli bir kumaş parçası ile ovulurlar (44). 

(43) AYTA, s.l56. 

(44) AYTA, s.l57. 
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G) ALTIN KAKMA 

Genelde porselen dekorlarında kullanılır. Özellikle Fransız ''Limo

ges'' porselenlerinde başarıyla uygulanırlar. Altın kakma tekni§i hiçbir 

sır hatası bulunmayan sırlı beyaz P?rselenler Uzerine uygulanır. Ayrıca, 

yüksek pişirim yeşili ile Seur-Mavisi olarak tanınan koyu lacivert tonda 

sırlanmış porselenler üstünde de sorı derece güzel g~rUnüm verirler. 

Altın kakma tekni~i kromo-litografik y6ntemlerle de uygulanabi

lir (45). 

H) FOTO SERAMİK 

Foto seramik uygulanmak istenen foto~rafın seramik boyalarıyla se

ramiğe aktarılması (pozlandırma yolu ile) işlemidir. Bu tekniğin gerçekleş

mesi için, ~nce cam bir plaka Dzeriııe ışı~a duyarlı bir film tabakası sOrU

lUr. Işı§a duyarlı film tabakası, fıJto~raf jelatini ile potasyum bi kromatın 

belli oranlarda karJ.f;ıtırılması ile Dluşur. Bu film tabakası kuruduktan son

ra, agrandiz~rde resıııin negati fi bu tabaka üstone pozlandırılır. Işık alan 

yerler sertleşir, diğer taraflar henüz nemlidir •. Bu halde iken, çok 

ince Bgütülmüş, toz halindeki seramık boya ve plakanın Uzerine serpilir .. 

Nemli olan kısımlar bu boyayı tutarlar. Daha sonra aneeden hazırlanmış olan 

bir kollodyum tabakası, cam plakanın tamamını ~rtecek biçimde d6külür, faz

lası sıyrılır. Kollodyum tabakası kııruduktan sonra, cam plaka asit banyosu

na yatırılır. Burada camdan ayrılan boya tabakası alınarak, seramik parça

nın Uzerine boya tabakası üstte kal~cak şekilde aktarılır. Bu tabaka kuru

duktan sonra ~rrınlama işlemi yapılır. Sırüstü boyası hariç diğer madde-

(45) AYTA, s.l58. 
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lerin yanmasından sonra, seramik ~Uzeyde istenilen foto~raf oluşur (46). 

I) JELATİN TAMPON TEKNİ~İ 

Jelatin tampon tekni~i, se~amik yUzeylerde ilkel yôntemlerle yapı

labildi~i gibi, makinalar yardımı ile de yapılabilir. 

İlkel yôntemde jelatin tampon tekni~i şByle uygulanabilir. Desen 

ilk 6nce jelatin yastık UstDne basılır. Daha sonra seramik formlar, desen 

basılmış olan jelatin yastık Uzer5nde dBndUrUlUr. Bôylece baskı gerçek-

leşmiş olur (47). 

Makinalar yardımı ile jelatin tampon tekni~i ise, bUkey tampon 

halindeki jelatin, boya verilmiş gravDr Uzerirıe belli bir basınçla indi-

rilerek yapılır. Tampon deforme oJ.arak gravUr Uzerindek~ deserıi k8ndi Dze

rine geçirir. Jelatin tampon daha sonra seramik parça Uzerine gelerek yu-

muşak bir şekilde yayılır. BBylec~ desen mamUl Uzerine aktarılmış olur. 

Bu makinaların yararı açıktır. Ka~ıt kullanımı v.b. işleri ortadan kal

dırır. 

Jelatin tampon tekni~i yuvailak formlar için kullanılan bir tek

niktir. Çukur F6rmlar için uygun de~ildir. 

İ) ÇIKARTMA TEKNİ~İ 

Elek baskı yôntemi ile dalaylı olarak seramik dekor çıkartmaları 

yapmak mDmkündUr. Bu yanternle çok rankli baskılar yapılabilir. UygtJlana-

(46) İŞMAN, 5.85. 

(47) CLARK, 5.162. 
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cak desen analiz edilerek, kaç renkli baskı yapaca~ı saptanır. Her bir 

renk için ayrı, ayrı negatif hazırlarıır. Desenin cinsine gare elek numa-

rası saptanır ve pozlandırma işlemirıe geçilir. Pozlandırma işlemi bittik-

ten sonra her bir renk için ayrı ayrı baskı yapılır. Baskının maliyeti 

renk sayısına gare de~işir. Baskı çıkartma işlemi bitti~inde, çıkartma 

kağıdı çıkartma lakı ile kaplanır. Lak tabakasının kalınlığı, seramik 

boyasının kalınlığına ba~lıdır. Amaç, boyayı bir arada tutarak, eşya Dze-

rine transferini sağlamaktır. 

Çıkartma tekniğinde kullanılan kağıtlar, ince kuvvetli, pürDzsDz 

ve bir yUzU emici olmayan cinsten olmalıdır. Dekal kağıt Uzerine desenin 

transferi demektirve bir Amerikan işlemidir. Genellikle iki tip dekal var-

dır. Birincisi; dubleks ka~ıt Uzerine litograf baskılarda kullanılan dekal-

dir. İkincisi ise; dubleks ve simpleks slide off tipi kağıt Uzerine sır Us-

tU elek baskılarda kullanılan dekaldir. Ayrıca, ipek kağıt denilen ve sır 

altı baskılarda kullanılan kağıt cinsi de vardır (48). 

Oldukça yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Daha basit, ko-

lay ve az yetenek isteyen ve temiz bir işlemdir. DOz yuvarlak, çukur yU-

zeylerde uygulanabilir. Uygulamanın yapılacağı yüzey pDrUzsDz ve dUzgDn 

olmalıdır. Aksi takdirde baskı net ve temiz olmaz (49). 

Uygulama sorasında, suda kaydırma yUntemi ile desen DrDne aktarı-

lır. Aktarma işleminde, boyanın altta~ lakın Ustte olmasına dikkat edilir. 

Transfer kağıdı seramik UrUnUn Uzerine yerleştirildikten sonra fil kulağı 

şeklinde de tabir edilen çıkartma lastiği ile suyu alınır ve kurulama 

işlemi yapılır. Boya ile nrunJn birbi~ine ta~ olarak teması sağlanır. 

Arada hava veya toz kalırsa pişirim sırasında boya dUkUlUr, ya da kaynar. 

( 48) Gülbin TÜRI'\EL, Seramik l'longresi ~~itatn, 1986, S. 690. 
(49) FRENCH, 5.66. 
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SERAMİK BOYALARI VE ASTARLAR 

1. SERAMİK BOYALARI 

Sercınıik boycılcırını ku.llcınım yerlerine ve amaçlarına göre iki ana 

grup altında inceleyebiliriz. 

I- İNORGANİK BOYALAR 

Seramik boyaları, sır altında, sır üştünde, ve sır içinde boyama 

görevi yaparlar. Seramik boyaları çeşitli rnetal oksitlerden elde edilen, 

özel renklendiriciler oiarakta tanımlanabilir. 

Seramik boyalarının dayanıklılığını ve boyama gücünü etkileyen en 

önemli faktörler, boyanın kullanfldığı sırın bileşimi ile pişme sıcaklı~ı 

ve fırın atmosferidir. inorganik boyaları aşağıdaki gibi sınıflandırmcık 

mümkün olabilir. 
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1. SIRÜSTÜ BOYALARI 

Sırüstü boyaları, pigment aıoıllı sıraltı boyalarına yüksek oranda 

ergitici maddeler katılmasıyla elde edilir. Bu nedenle sırüstü boyalarına 

600-850°C arası ergiyen bir çeşit seramik camı da denilebilir. 

Ergitici olarak kullanılan sıiçalar, düşük sıcaklıkta eriyebilen 

camlar olup, görevleri boyayı sert sır yüzeyleri üzerinde parlak bir şekil-

de eritmektir (50). 

Sırüstü boyaları çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Boya ve eri-

tici birlikte eritildikten sonra öğütülebildikleri gibi, çeşitli oranlar-

da karıştırılan eritici ve boya birlikte kuru olarak da öğütülebilir. 

Boyanın parça üzerine kolaylıkla sürülebilmesi için boyaya medium 

gibi çeşitli yağlı maddeler karıştırılır. Bu yağ karışımı, ya üretimde 

katılır, ya da kullanılırken boyaya inceltilecek miktarda katılır. Boyala-

rın düşük sıcaklıkta getirdiği avantaj ile, pişen sırüstü boyalarının renk 
. 

paleti çok geniştir (51). 

Sırüstü boyalarıyla fırça ve el dekorları yapılabildiği gibi elek 

baskı ve çıkartma dekorları da uygulanabilir. Seramik boyaları, kullanım 

esnasında çok iyi ezilmiş ve homojen yapıya sahip olmalıdırlar. Dekorlama 

işlemi bittikten sonra, dekarıanan formlar, el değdirmeden kurutulup fı-

rınlanır. 

(50) AVTA, S.lOl. 

(51) ARCASOV, S.250-251. 
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2. SIR İÇİ BOYALARI 

Çi~ sır içi boyaları, biskUvi üzerinde bulunan ~rtücü ve pişmemiş 

çi~ sırın Uzerine dekor yapmak amacı ile kullanırlar. Genel de "Mayolika 11 

olarakta adlandırılan bu teknikte boyalarının esasl~rını, alkalice 2engin 

sırlar oluştururlar. 

Sır pişirimi esnasında boyalar, sır ile birlikte erirler. dnemli 

bir miktarı da sırın içine g~mülür. Ham sırüstü boyaların hazırlanmasında 

kullanılan en yaygın y~ntem, bir ~ırça ile aynı oranda boyanın"karıştırı-

lıp yeniden sırçalaştırılmasıdır. Kullanılan sırça bir alk~li-kurşun-bor 

sırçası, boya da, sıraltı boyalarından adları geçen boyaların birço~u 

olabilir (52). 

Sıriçi boyalarının kullanımı esnasında en büyük avantajları dekor-

ların; asitlere,boyalara bulaşık makinasına dayanıklı olması ve mümkün ol-

duğu kadar zararlı maddelerin çok azını dışarıya vermesidir. 

Sır içi boyaları, sırüstü boyalarında oldu~u gibi, sırlı pişirimi 

yapılmış mamUller üzerine de uygulanabilir. Porselen üzerine uygulanan 

1250-1280°C boyalar ve o 1350-1400 C'ye kadar olan tipik sıriçi boyaları 

mevcuttur. 

3. SIRALTI BOYALARI 

Sıraltı boyalarının büsküvi üzerinde daha iyi tutunmasını sağlamak 

amacı ile, içine katkı olarak %5-10 oranında plastik ve beyaz pişen kil 

veya kablinler katılır. Bu katılım boyanın üzerine uyg~lanan sırın parlak-

(52) ARCASOY, S.249. 

ANADQUifiıli:ır~,, . ·'"
''ii M wcidft)Jzn l!!*lt 



lı§ının muhafazasını da sa~lar. 

11 Genellikle sıraltı boyası amacı ile kullanılan, seramik boyala-

rında meydana gelecek hataları anıemek için, boyanın içine 1/4 oranında 

Uzerine dekor yapılan çamurdan, ve boyanın Uzerine ç~kilen sırdan 1/4 o-

ranında birlikt~ katilmalıdır. Ak~i takdirde,dekorun üstüne çekilen sırda, 
ll 

boya DstDne gelen yerlerde toplama vo matlaşma gGrDlebilir (53). 

Sıraltı boyaları, su ile ezilerek fırça ile sOrUlecek veya püskDr~ 

tUlecek şekilde kıvama getirilirler. Fırçanın, gBzenekli parça üzerinde 

tutulmadan yumuşak olarak hareket etmesini ve sıraltı boyasının pişmemiş 

halde iken parça üzerine iyi yapışmasını temin etmek için, boyaya medium 

ilave edilir. 

Pişirim sırın pişme sıcaklı§ı j]p de ilgilidir. Sır altı dekorunda 

dekor 1 un Uzerine atılan şeffaf sırin pişme sıcaklı§ı d~korun da pişme 

derecesini belirler. Isı farklıkları sır altı dekorundaki renklerin olu-

şumunu etkiler. Çok yUksek ısılarda pişirilen bazı renkler soldu~u halde 

krom yeşilleri ve kobalt mavileri yUksek derecelerdeki pişirimlere daya-

nıklıdırlar (54). 

II- METAL BİLEŞİMLİ BOYALAR 

Seramik alanında, altın, gümüş,platin,lüster gibi metal bileşimli 

boyalar, genellikle sırüstü dekorlamada uygulanmaktadır. Özellikle, por-

selen cam gibi eşyaların dekorlarında, de~erli madenierin kullanılması 

yaygınlaşmıştır. Metal bileşimli boyaların hazırlanması, bugUn Bzel bir 

----------------------------'~---------

(53) ARCASOY, 5,249. 

(5~) AYTA, 5.96. 



üretim sanayine girmiştir. 

1. ALTIN DEKORLARI 

Sırüstü seramik dekorlarında kullanılan altınl~r, genellikle iki 

grupta toplanırlar. 

A) Parlak Altın 

B) Mat Altın 

A- PARLAK ALTIN 

Pişirildikten sonra parlak bir görünüm veren bir altın türüdür.Top-

lu Dretim dekorlarında kullanma orcını % 90 civarındadır. Öteki altın çeşit-

lerine göre fiyatı düşük olmasındEın dolayı daha çok kullanılmasına nedendir. 

Genellikle % 6-12 arası altın içerir. Dekorlanacak sırlı parçalar önce bü-

tOn kirlerden arındırılır. Daha sonra üzerlerine uygulama yapılır. 

o 
Altın dekoru yapılmış fayanslar 730 C'de, Porselen dekorları ise 

750°C civarında pişirilirler (55). 

B- MAT ALTIN 

Parlak altına göre bileşimi.nde daha yüksek oranda saf altın bulun-

maktadır. Mat altın maliyetinin daha yüksek olması nedeniyle ancak de~erli 

parçaların sDslenmesinde kullanıl~r. Mat altınlar 

a) Sıvı Perdah Altını (Poliergold) 

b) Toz Pudra Altını (Pudergold ) olmak üzere iki çeşittir. 
ı 

(55) AYTA- 5.115-116. 



a) Sıvı Perdah Altını 

"Parlak altın" gibi kullanılmaya hazır halde satılır. PcırlEıtma al

tını yada resim altını şeklinde de tanımlanabilen mat dekor altınlarının 

ço~unun bileşiminde de~işik oranlarda parlak altın bulundu~undan, ~rtDcD-

lD~D daha çoktur. Ç~kelti halinde kahverengiden siyaha kadar de~işen renk

lerde bulunur. Fırça çalışmalarında kullanılmak Dzere sıvı halden ya~lıya 

kadar da çeşitleri bulunmaktadır. Genellikle % 16-24 o~anları Eırasında saf 

altın içerirler. Bazı özel ve çok·de~erli parçalarda altın oranı% 40'a 

kadar çıkabilir. 

Perdah altının pişirimden ~onra verdi~i yDzeysel g~rDnDm, yarı do

nuk bir halden ipekmatına kadar değişir. Çünkü el işçiliklerine bağlı ola-

4~ 

rak uygulamadan gelen farklılıklacdan başka, yapımında seçilen mEJddeler ile 

pişirim koşulları bu g~rünDmü etkilemektedir (56). 

b) Toz Pudra Altını 

İnce levha altının dövülmesinden elde ~dlle~ toz ~ltın, geç~iş d~nem

lerde yaprak altın olarak da tanınırdı. Bu tür yaprak altınlar, kaplama iş

lerinde özel yapıştırıcı maddesiyle tahta k~~ıt deri yada metal üzerine 

kaplanmakta idi. Aynı dönemde bazı altın dekorlu de~erli seramik eşyada bu 

yöntem ile kaplanıyordu. Ancak bu·~öntemle yapılan uygulama, pişirimden 

geçirilmedi~i ir;irı, zcmıarıla çok knlcıy bozulmaktcı idi. Bu nedenle, ~zelli'<

le kullanılır. Seramik eşya üzeri0de yaprcık altın kaplama yöntemi bırakıl

mış ve bugUn tümüyle terk edilmiştir (57). 

(56) AYTA, 5.119-120. 

(57) AYTA, 6.125-127 
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C) Platin Dekorları ve Parlak Gümüş 

Değerli seramik eşyaların zengin dekorlarında kullanılan metalik 

gUmUş ve platin çoğunlukla büyük ölçüde altın içerirler. Bu bakımdan al

tın hangi metal bileşiği ile kar1ştırılırsa dekor yüzeyi, gümüş beyazından 

açık griye kadar değişen renk tonları verir. Parlak gümüşlerin büyük bir 

bôlümü saf gümüş içermez yada bileşiminde çok az gümüş izleri bulunur. 

Gümüş preparatlarının bileşiminde, gUmUş karbonat, çökelti altın, 

bizmut, sunitrat bulunur. Pişirimden sonra parçalar, pudra halinde öğütDI

mUş ince kuma batırılan nemli bir bez ile iyice perdahianarak pariatılır 

(58). 

D) Lüster Dekorları 

Eski çağlardan bugüne kadar gelen arkeolajik bulgulardan anlaşıl

dığı gibi, lüsterlerin kullanılışının çok eski dönemle~e dayandığı ve Çin

den geldiği sôylenmektedir. Oradan eski İran, Arabistan, Mısır ve Kuzey 

Afrika yoluyla İspanya ve İtalya üzerinden Avrupaya yayıldığı bilinmekte

dir. 

Pişmiş sırlı parçalara uygulanan, metalimsi ışık yansımalarıyla 

son derece güzel bir görünüm veren lOster eriyiklerinde, altın içeren me

tal preparatları arasında yer alı~. 

L~ster yapımında kullanılan metallerin seçimi ile bu metallerin 

eriyik içindeki oranları, elde edilecek renk tonları üzerinde etkilidir. 

LOsterierin bileşiminde bulunan organik maddeler, pişirim ısısında yana-

(58) AYTA, S. 126-127. 
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rak kaybolurken, sır tabakası üzerinde çok ince lüster tabakası oluşur. 

Lüsterler, sırlı parçalar üzerine fırça, pistole, ıstampa, elek baskı gi-

bi tekniklerle uygulanırlar. Geleneksel ebru dekorları da seramik yüzey- · 

lere lüsterlerle uygulanan bir dekor yUntemidir (59) •. · 

2. ASTARLAR (ANGOPLAR) 

"Angob" kelimesi Fransızca 1 daki "kaplamak '' kelimesinden gelmektedir. 

Almanca'da; Engobe, Fransızca'da; Engobe, İngilizce'de; slip, Türkçe'de 

ise Angop ya da çömlekci ağzı ile ~star olarak adlandırılmaktadır. 

"Angoplar, içlerine belli bir oranda vitröz (camsı) madde ilave e-

dilerek, bisküvi pişirimi yapılmış .f.ormların kil yüzeylerine, sıkı bir şe-

kilde bağlanmaları sağlanmış ince taneli killerdir'' (60). 

"Angoplar en yalın anlamda, sulandırılmış seramik hamuru olarak ta-

nımlanabilirler. Angoplarla yapılan dekorlamalar, seramik eşyanın ilk çı-

kışında~ bugüne kadar süregeldi~inden, toprak mamüller üzerine uygulanan 

süsleme türleri arasında önemli yer tutar (61). 

"Slip ve Ango!J arasında tekn.i.l< olarak çok küçük farklılık vardır. 

Angob, genellikle seramik bünyelerde seramik çamurunun rengini ôrtmek için 

kullanılan astar tabakasıdır. Seramik parçanın tamamını kaplar. Veya üze-

rine dekor çalışmaları yapmak için düzgün bir zemin görevi görür. Kilsiz 

metaryellerin egemen olduğu astar k~mpozisyonlarına da denir. 

Slip dekorları ise genellikl8 yaş ve deri sertli~ine gelmiş nemli 

seramikler üzerine yapılır. Fakat uygun slip formülü kullanılırsa bisküvi . . 
veya kuru seramik ylizeyler üzerine ıje uygulanabilir. 1\iernli seramik yüzey 

üzerinde uygulamak için slip, iyi iQlenmiş kil bünyesinden meydana gelir. 

(59) AYTA, s.l30. 
(60) Thelma Frazıer WII\ITER, The Art And Craft of Ceramic Sculupture, s.ll6. 
((jJ.) /-\VT/1, s.3(J. 
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Eğer kil rengi açık ise uygun oksit ve seramik boyalarının eklenmesi ile 

mümkün oldu~u kadar iyi renk çeşitleri yaratılır •. E~er koyu renkli bünye 

kulanılırsa, beyaz bir slip olarak ve renkler ilavesi için nötr bir ortam· 

yaratılması gerekir. Bu ortamı oluşturmak için de kaolin, kil ve feldspat 

veya nefelin siyanit ve filintten öluşan sliple başla~ak tercih edilir''(62). 

Astarlar, kolayca su ile karıştırılabilirler. Fırça, pistale ve se

ramik yüzeyler üzerinde değişik tekniklerle uygulanabilirler. Astarlar; 

1- Yüzeyde kontrast bir renk sağlamak için 

2- Yüzeyde bir desen elde etmek için 

3- Beyaz veya transparant rEnkli sırlarda koruyucu bir kaplama el-

§e etmek için kullanılırlar. Zira, şeffaf renkli sırlar, koyu 

renkli killer üzerinde kullanılamamaktadırlar (63). 

I- ASTAR'IN TARİHÇESİ 

Astar'ın tarihçesi çok eski çağlara dayanır. İnsanlar sır'ın bulun-

masından önce seramik kapların gerek süslemesinde, gerek ise daha sağlam 

ve güzel görünüm kazanmasında astar kullanmışlardır. 

İlk bulgular, M.Ö. 5000-4000 yıllarında Mezopotarny.a bölgesinde, do-

ğadaki renkli topraklar kullanılarak seramik ürünler dekorlanmaya başlan-

mıştır. Zamanla çok ince· taneli ve ~ritici içeren çamurlar da astar olarak 

kullanılmış, böylece yarı astar, yarı sır görünümünde yüzeyler ortaya çık-

mıştır. yaklaşık M.Ö. 3000-2000 yıllarına rastlayan bu olay, seramikte 

sır'a geçişte önemli bir aşama olarak kaydedilmektedir (64). 

M.Ö. 1950-1750 yıllarında Orta Tunç çağında tek renkli kaplarda par

lak astar kullanılmaya başlanmıştır. Bu kaplar perdahlı olarak yapılmıştır. 

(62) SHAFER, 5.86-89. 
(63) WINTER, S.ll6. 

(64) Ateş ARCASOY, Seramik Teknoloji Uygulama Ders Notları, M.U.G.S.F., 

i. u Lı .ı ı ıl .ı u .1., J.'J'JU. 
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M.Ö. 1200-700 yıllarında Frig döneminde çarkta şekillerıdirilmiş seramik-

lerde siyah ya da gri parlak astar kullanılmıştır (65). 

M.Ö. 6. ve 7. yy'da Yunan vazolarının yapısı incelendiğinde astarı 

en iyi kullanan toplumlar olduğu anlaşılmaktadır. Özel çökeitme teknikle-

riyle, renkleri siyahtan kahverengiye ve kiremit kırmızısına kadar değişen 

çeşitli astarlar elde etmişlerdir. Astarlanmış seramikleri çok iyi pişir-

mesini bilmişlerdir. Yunanlıların geliştirdiği astar tekniği o zaman için-

de sır görevini de görmOştOr. 

Yunanlıların astar tekniği Roma'lılarda "Terra sigilato" tekniğine 

dönDşmOştOr. "Sicilya toprağı" anıariuna gelen bu teknikle Romalılar, par-

lak yDzeyli, çok ince zinterastarla kaplı seramikler Oretmişlerdir (66). 

Erken Osmanlı ve Osmanlı döneminde astar, sır altında kullanılmıştır. 

Astar yerine desen uygulandıktan sonra sırlama işlemi yapılmıştır (67). 

Bugünkü seramik üretimi yapan fabrikalarda pekişmiş astar, sır üzerine çe-

şitli dekor yapmak amacıyla da kullunılmaktadır. 

II. ASTAR ÇEŞİTLERİ 

Astarları iki ayrı grupta sınıflamak mümkündür. 

Normal Astarlar 

Bunun için do~ada bulunan beyaz ve demirli kırmızı killer alınarak 

oldukları gibi kullanılır. Ya da bu killeri boyama·yoluyla istenilen renk

lerde çeşitli astarlar hazırlanır. flenkli astarlarla üzerıeri tümüyle örtü-

len çiğ parçalar, üretim hamurunun rengine bağlı kalmaksızın, istenilen 
• 

renkteki sırlarla sırlarıma ve dekorLama olanağını kazanır. Örneğin, kır-

mızı pişen hamurlar üzerinde kullanılan renkler, özellikle de saydam sır-

(65) 1\Jermin SİI\JEMO~LLJ, Sanat Tarihi Tarih Öncesinden Bizans, İst.l980, 
5.241-259. 

(66) ARCASDY, Ders Notları. 
(67) Şerife ÖZÜDUL~HU- Seramik Sanat Tc.ırihi Ders 1\lotlc:ırı, U.[1.S.Y.U. Eski

şehir, 1989.5.19-35. 
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lar beyaz hamurlara oranla sınırlıdır1ar. Bu amaçla bol demirli ve mange

nezli hamurların, beyaz astarlarla örtüldüklerinde, açık renkli ve beyaz 

pişen hamurlarla aynı renklerde boyanma olasılıkları vardır (68). 

Pekişmiş Astarlar 

Bazı gözenekli çömlek ürünleri, poroz yapıya sahip olduklarından 

dolayı kullanımları zorlaşır. Bunun için çömlek ürünlerin üzerleri, toprak 

sır'ı denilen astarla kaplanır. Astar, pişme sırasında pekişerek parçanın 

yüzeyini örteceği için kullanılır hale gelir. Bu astarların karışımıarına 

bir miktar sır maddesi ilave edildiği için, saten parlaklığı oluştururlar. 

Pekişmiş astarlar, erken pekişen malzemelerin ya da killerin kurşun· 

bileşikleriyle karıştırılmasından eld~ edilir. Uygun sıca~lıklarda pişiril

dikleri zaman pekişerek camlaşırlar. Yüksek ısılarda pişirilebilmeleri için 

karışıma soda, potasyum karbonat, boraks gibi katkılar yapılabilir. Parlak 

astarlar karışımına% 30 kadar saydonı bir sır katılmasıyla hazırlanır (69). 

Normal ve pekişmiş astarlar, yaş seramik parçalar üzerine, kuru se

ramik parçalar üzerine ve bisküvi pjşirirni yapılmış seramik parçalar üzeri

ne uygulanırlar. Normal ve pekişmiş astarlar seramik parçalar üzerine dal

dırma, pistole, fırça, puar ve akıt~a şeklinde uygulanırlar. Yaş seramik 

parçalar üzerine uygulanan astarlarda ürün deri sertliğinde olmalıdır. Çok 

yaş parçalar üzerine kal~n bir şekilde uygulanan astarlar, parçanın yumuşa

masına ve çökmesine neden olur. Kuru ve bisküvi pişirimi yapılmış seramik 

parçalar üzerine uygulama ise daldırma ve pistole ile yapılır. Uygulama 

yapılmadan önce parçanın yDzeyi ıslak bir sünger ile silinirse, astarın 

parça yüzeyine daha iyi tutunması sn§lanır. Bisküvi pişirimi yapılmış ve 

çok kuru olarr seramik yüzeylerda fırça, puar ve akıtma şeklinde uygulanan 

(68) AYTA, 5.30. 

(69) AYTA, S.32. 
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astarlarda, astar alttaki bUnyeye iyi tutunamadı~ından pişirimden önce ve 

sonra kavlamalar,kopmalar ve dökOlmeler görUnUr. Bu nedenlerden dolayı uy

gulama çok dikkatli yapılmalıdır. 

III. ASTARLARIN RENKLENDİRİLMESİ 

Astarların renklendirilmesinde, fayans UrUMler UstDnde kullanılan 

boyalar ve metal oksitlerinin kalsinas~·onu ile elde edilmiş boyalar kulla-

nılabilir. Bu boyalara önce astar l<arışımından boyanın 1/10 ölçUde eklenEri?.k 

küçDk de§irmenlerde ö§UtDldükten sonra kalan kısıma katılmaları daha uygun

dur. Çünkü bu şekilde renklendirilen kUtle içinde boyaların dB~ınık nokta

cıklar halinde yayılmaları önlenerd<, zerreciklerin astar içinde aynı uyum

da da~ılmaları sağlanmış olur (70). 

Yeni bünyenin renklendirilm~si işlemi şöyledir. 

100 gr'lık renkli yeni bünye hazırlamak için, % 37,5 gr'lık sır Ds

tü boyasına % 3,75 gr. yeni bünye katılır. Dakikada 168 tur yapan kDçDk 

ekzantrik değirmenlerde 10 dakika çevrilir. Daha sonra geriye kalan 

% 58,75'lik yeni bDnyenin ilavesi yapılarak yarım saat kadar çevrilir. 

Böylece yeni bDnyenin renklendirilnıesi işlemi tamamlanmış olur. 

• 

(70) AYTA, 5.33. 
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ASTARLARDAN YOLA ÇIKILARAK SIR ÜSTÜNDE KULLANILMASI 

AMACIYLA YENİ BİR BÜNYE OLUŞTURACAK FORMÜL 

DENEMELERİ 

1. UYGULANACAK YENİ BÜNYE 

Uygulamaları yapılacak olan yeni bünye, pekişmiş astarlardan yola 

çıkılarak hazırlanmıştır. Pekişmiş astarlar normal astarlar ile sırlar 

arasında yer alan bir malzem8dir. Yapılacak olan yeni bünyenin denemele

ri aşağıdaki pekişmiş astar formüllerinden yola çıkılarak yapılmıştır. 

l-4 Kısım koyu kahverengi kil 

1,5 Kısım ... sülyen 

0,5 Kısım siyah sır altı boyası 

birlikte ~arıştırıldıklarında alçak derecelerde pekişen astar eJ.de edil

miş olur~· Daha yüksek ısılarda pekişen bir astar formülü için ise; 

3 Kısım koyu kahverengi kil 
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l Kısım kırmızı kil 

0,5 Kısım feldspat 

0,5 Kısım boraks karışımı hazırlanır (71). 

2. YENİ BÜNYE FORMÜL DENEMELERİ 

Yapılacak uygulamalar pekişmiş astarlardan yola çıkılarak yeni bün

yeler hazırlanacaktır. Yeni bünye kullanımındaki amaç, seramik yüzeylerde 

elek baskı ve çıkartma yolu ile yarı ~at görünümlü dekorlar elde etmektir. 

Yapılan yeni bünyenin maliyeti sır üstü boyalarına göre daha ucuzdur. Sır 

üstüne uygulanan yeni bünyenin içersi~e % 60 oranında boya ilavesi ile bo

yanın tam rengi ortaya çıkmaktadır. Yaııi% 40 oranında boya.kullanımı düş

müş olmaktadır. Ayrıca sır üstünde koyu renkli sırlar üzerine direkt yapı

lan baskılarda sır tarafından boyanın rengi yutularak renk tam olarak orta

ya çıkmamaktadır. Oysa, yeni bünye ilE~ yapılan baskılarda, bünyenin bileşi

minden dolayı renkler tam olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeni bünye denemelerinde kullaııılan hammaddelerden Yık.U.Kaolini 

ve Do~u Karadeniz bentonitinin kimyasal analizleri Anadolu Üniversitesi 

U.G.S.Y.O. yapılmıştır. Sö~üt Opak Fritinin analizi Sö§Ut Seramik A.Ş. 'de 

yapılmıştır. Flux (Fm l27'F~rro) is~ foprak Seramik A.Ş. 'de yapılmıştır. 

Yeni bünye reçeteleri sır üstü yüzeylerde kullanılmak üzere, çı

kartma ve elek baskı dekor yöntemlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

(71) AYTA, S.32. 
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I. Yeni Bünye Denemelerinde Kullanılan Hammaddelerin 

Kimyasal Analizleri 

C.C.F. (Faenzn Fr.:!rro) 
Yık .uşak l~aolini % FLUX (FM 127) o/o 

Si02 54.40 Si0 2 50.60 

Al;o 3 23.00 Al 2 0 3 4.42 

Fe 2 03 0.90 Ti0 2 o. 12 

Ti0 2 0.20 Fe 2 03 0.16 

CaD 1.10 CaD 2.76 

Mg O 1.00 Mg O 0.20 

Na 2 0 0.40 1~ 2 0 2.89 

K2 0 2.40 Ncı 2 0 5.35 

A.2. 5.30 8203 17.84 

50 3 1.30 Pb O 4.92 

Söğüt Doğu Karadeniz (Ünye) 
Dpak Fri t i % 8entoni t i % 

Si0 2 57.46 Si0 2 76.46 

Al 2 03 5.19 Al 2 0 3 12. 19 

CaD 7.53 Fe 2 0 3 1.31 

Mg O 0.29 Na 2 0 '1. 93 

Na 2 o 4.53 K2 0 0.55 

K
2
0 , 0.05 CaD 0.50 

8203 14.12 M gO 2.39 

Zn O 0.98 A.2 4.56 

Z r0 2 9.08 
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II. DENEME 1. 

% 
Kısım kahvere~gi kil 41,17 

Kısım sülyen 44,11 

Kısım siyah sıraltı boyası (72). 14,70 

ELEK NUMARASI 55 T. 

BASI-li 1030°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans Uzerine 

baskı yapıldı. Baskı, bOnye karışımına % 50 

oranında medium karıştırılarak gerçekleştiril-

di. 

PİŞME SICAKLitii 

SOI\IUÇ BOnye baskısının yDzeyinde koyu kahverengi 

renkte ve hafif pOtOrlU efektler elde edildi. 

KARAR Uygulama sır Ostü yüzeylerde yapılacağından 

ikinci denemede kahverengi kil yerine; bento-

it kullanılacak. Ergitici olarak sülyen yerine 

FM 127 ve borax, siyah sır altı boyası yerine, 

beyaz rEnkli bünye yapılacağından dolayı, Sn0 2 

ve Znu ilave edilecek. Opaklaştırıcı olarak 

ise Zr 2 t kullanılacak. 

(72) AYTA, S.32. 
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II I. DENEME 2. 

% 
Doğu Karadeniz 
Bentoniti 30 

Söğüt O pak Friti 20 

Fm 127 20 

Borax 5 

Sn0 2 5 

Zn O 10 

Zr0 2 10 

ELEK NUMARASI 55 T 

BASK I l030°C 1de pişmiş beyaz sırlı fayans ~zerine baskı ya-

pıldı. BaskJ.: bünye karışımına % 50 oranında rnedium 

ilavesi ile uygulandı. 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ Bünyebaskısının rengi yeterince beyaz değil. Baskının 

yüzeyi düzgün değil. 

KARAR Bir sonraki reçetede bentonit oranının düşürülmesi, 

opak frit oranının yükseltilmesi gerekmektedir. Yüzey-

de pütürlü efektlerin yok olması için borax oranı 

yüksel tilecek, beyazlık sağlaması için de Z nO oranı-

nın yüksel tilecel<tir. 



IV. DENEME 3. 

Doğu Karadeniz 

Bentoniti 

Sögüt Opak Friti 

Fm 127 

Borax 

Sn0 2 

Zn D 

Z rO 2 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ 

KARAR 

% 

20 

30 

20 

10 

5 

10 

5 

57 

55 T 

iD30°C 1 de pişmiş beyaz sırlı fayans üzerine baskı 

yapıldı. Bas~ı, bünye karışımına % 50 oranında me-

dium karıştırılarak gerçekleştirildi. 

Bünye baskısının yüzeyi yeterince beyaz de~il. Yüzey-

de erime var fakat yeterli değil. 

Bir sonraki reçetede bentonit oranının tekrak düşürO 

lecektir. Erime olayı görüldüğünden Fm 127 

oranı yükseltilerek deneme yapılacaktır. 

Beyazlık sağlanması için ZnO oranının düşürülüp Sn0 2 

oranının yükseltilecektir. 

.::.I~/: ~0Uü i:iNİVfu..,_._, •. -A 

M~l!~; 
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V. DENEME 4. 

% 

Doğu f~aradeniz 

Bentonit 15 

Söğüt Opak Friti 35 

Fm 127 30 

Borr:ıx 5 

Sn0 2 10 

Z.nEJ 5 

ELEK NUMARASI 55 T. 

BASK I 1030°C'de pişmiş sırlı fayans Dzerine bBskı yapıldı. 

Baskı, bUnye karışımına% 50 oranında medium karış-

tırılarak uygulandı. 

PİŞME SICAKLI[;I 

SONUÇ BDnye baskının yDzeyinde yeterince beyazlık ve dDzgDn-

lUk sağlcınam;:ıcJı. 

1'1~\RAR Bir sonraki reçetede beyaz pişen bentonit bulunamadı~ 

ğından dolayı yerine uşak kaolini kullanılarak deneme 

yapılacaktır.YUzeyde yeterli derecede dOzgünlük sa~-

lanamadığı için, borax kalsine edilerek kullanılmasına 

rağmen bünye~~ taşıdığı safsızlıklar nedeniyle astar 

baskısının yüzeyinln pürUzlD olmasına neden olmakta-

dır. Bu yDzd~n yerine H3 80 3 kullanılarak deneme yapı-

l:=.ır:cıktır. 
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VI DENEME 5. 

% 

Yıkanmış Uşak Kool~ni '15 

Fm 127 20 

Söğüt Opak Friti 

Zn O 5 

10 

ELEK NUMARASI ~15T 

BASK I 1030°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans üzerine 

baskı yapıldı. Baskı, bünye karışımına% 50 

uranında medium karıştırılarak uygulandı. 

PİŞME SICAKU(ji 

SONUÇ • Bünye baskısının rengi istenilen beyazlı~a 

ulaştı. Ancak erime yeterli de~il. Yüzeyde 

pOtürlü efektler var. 

KARAR Eir sonraki recetede pişme sıcaklığı yüksel-

tilerek deneme yapılacaktır. Bünyede yeter-

li sa~lamlık ve daha camsı yapı elde etmek 

için düşük oranda kuars katılması gerekir. 

Kaolin miktarının düşürülüp,Fml27 oranı yük-

seltilerek deneme yapılacaktır. 



VI I. DENEME 6. 

Yık.U.Kooleni 

Fm 127 

Söğüt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn O 

H3 80 3 

Kuars 

Zr0 2 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

PİŞ~1E SICAI-lLIGI 

SONUÇ 

KARAR 

% 

10 

25 

35 

5 

5 

5 

5 

10 

55 T. 

l030°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans üzerine baskı 

yapıldı. Elaskı bünye karışımına % 50 oranında me

dium karıştırılarak uygulandı. 

890°C 

Bünye baskısının yüz~yi yeterince b~yaz yüzeyde eri· 

me var, yeteri derecede düzgün değil. 

Bir sonraki reçetede opak frit oranının düşürülüp, 

daha düzgün bir yüzey sağlanması içih H3 Bo 3 oranı 

yükseltilerek deneme yapılacaktır. 



VIII. DENEME 7. 

Yık.U.Kaoleni 

Fm 127 

Söğüt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn O 

H3 Bo 3 

Kuars 

Zr0 2 

ELEI'\ NUMAF~ASI 

BASK! 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ 

KARAR 

61 

% 

10 

40 

10 

10 

5 

10 

5 

10 

55T. 

1030°C'de pişmiş sırlı beyal fayans üzerine baskı 

~apildı. Baskı, bünye karışımına % 50 oranında me

dium karıştırılarak uygulandı. 

Bünye baskısının pişme rengi beyaz.Vüzeyde erime var. 

Bir sonraki reçetede, kaolen miktarının yükseltilmesi, 

yüzeyde erirne~vi fazlalaştırmak için Fffi .127ı:oranının 

yükseltilmesi, Sno 2 oranını düşürerek opak Frit ora

nını yükseltip deneme yapılacaktır. 



62 

IX. DENEME 8. 

% 

Vık.U.Kaoleni 12 

Fm 127 48 

Söğüt O pak Friti 15 

~u 5 

ZnB 2 5 

H3 8o 3 5 

Ku ar s 5 

Zr0 2 
~ 
~ 

ELEK NUMARASI 55 T. 

BASK I 1030°C 1 de çıişmiş beyaz sırlı beyaz fayans ~zerine 

baskı yazıldı. Baskı bünye karışımına % 50 oranın-

da medium karıştırılarak gerçekleştirildi. 

PİŞME SICAKLI~I 

SONUÇ ~Unye baskısının pişme rengi beyaz. Yüzey yeterince 

düzgün değil. 

KARAR Bir sonraki reçetede kuarsın reçetelerden çıkarılıp, 

kaolin miktarının düşürülmQsi gerekmektedir. H3 8G 3 

oranınırı reçetelerden çıkartılıp,F~l27 oranının yOk-

seltilerek deneme yapılacaktır. 



X. DENEME 9. 

Yık.U. Kaoleni 

Fm 127 

Söğüt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn U 

Zr0 2 

ELEK NUMARASI 

BASK! 

PİŞME SICAKLIGI 

SONUÇ 

l"lARAR 

% 

5 

55 

15 

5 

10 

10 

55 T. 

10.30°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans üzerine baskı 

yapıldı. Baskı bünye karışımına % 50 oranında me

dium ilave edilerek gerçekleşti. 

890°C 

6.3 

Bünye baskının pişme rengi beyaz. Yüzeyde erime iste

·nilenden fazla. 

Bir sonraki reçetede pişme sıcaklığı Fm 127 ve ZnO 

oranı düşürülüp, Opak frit ve 2r0 2 oranı yükseltile-. 

rek deneme yapılacaktır. 



XI. DENEME 10. 

Yık.U.Kaoleni 

Fm 127 

Zro 2 

Söğüt Opak Friti 

Sn0 2 

Zn O 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ 

KARAR 

% 

5 

so 

20 

14 

5 

6 

54 

55 T. 

lU30°C 1 de oişmiş sırlı beyaz fayans üzerine baskı 

yapıldı. Baskı bünye karışımıncı % 50 oranında rne

dium ilave edilerek uygulandı. 

Bünye baskınJn pişme rengi beyaz. Erime yeterli de

§il. YUzeyce pürüzlü efektler var. 

Bir sonraki .ı::eçetede tıafif rölyefik etki elde edil

mesi bakımından elek numarasının dUşürDlmesi gerek

mektedir. ~aolen, Sn0 2 ve ZnO miktarının yDkselti

lip, Zr0 2 oranı düşDrDlerek deneme yapılacaktır. 



XII. DENEME 11. 

Yık.U.Kaoleni 

Fm 127 

SöğOt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn O 

Zr0 2 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

PİŞME SICAKLilir 

SONUÇ 

KARAR 

% 

10 

50 

15 

9 

10 

6 

65 

38 T. 

1030°C 1 de p~şmiş sırlı beyaz fayans Uzerine baskı 

yapıldı. Baskı, bUnye karışımına % 50 oranında me

dium ilave <:!clilerek gerçekleştiri_ldi. 

Bünye baskıııın pişme rengi beyaz. Erime yeterli 

fakat yüzeyde pürDzlü efektler var. 

Bir sonraki reçetede kaolen ve Sn0 2 oranı düşürülUp, 

Fml27ve ZrO~ oranı yDkseltilerek deneme yapılacaktır. 
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XIII. DENEME ~2. 

% 

Yık.U.Kaoleni 5 

Fm 127 55 

Sô~Dt O pak Friti 15 

Sn0 2 7 

Zn U 10 

Zr0 2 8. 

ELEK NUMARASI 38T. 

BASK I o 1030 C'de pişmiş sırlı beyaz fayans Dzerine baskı 

yapıldı. Baskı, bUnye karışımına %50 oranında me-

dium ilave edilerek gerçekleştirildi. 

PİŞME SICAKLI~I 

SONUÇ Baskının pişme rengi beyaz, erime yeterli f8kat yU-

zeyde iste~~len yarı mat garUnDm yok yOzeyc pUtUr-

lU efektler ~akim. 

KARAR Bir sonraki reçetede kaolen miktarının yUkseltilme~ 

si, Fml27oranının dOşUrUlmesi, borax'ın reçeteye 

dahil edilerek denmesi yapılacaktır. 



XIV. DENEME 13. 

Y.ık. U.Kaoleni 

Fm 127 

Söğüt Opak.Friti 

SnO 2 

Zn D 

Zr0 2 

Borax 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

pişme sıcaklığı 

SONUÇ 

KARAR 

67 

% 

10 

50 

15 

5 

10 

5 

5 

38 T. 

l030°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans üzerine baskı 

yapıldı. Baskı bünye karışımına % 50 oranında ila

ve edilerek gerçekleştirildi. 

: 850°C 

Baskının pişme rengi beyaz erime yeterli. Yüzeyde 

istenilen yarım mat görünüm elde edildi. Fakat pUtür

lü efektler hakim. 

Bir sonraki reçetede baskının yüzeyindeki pütürlü 

efektleri ortadan kaldırmak için, borax reçeteler

den çıkarılıp yerine H,3 80 3 kullanılarak denerne ya

pılacaktır. 



xv. DENEME 14. 

Yık.U.Kaoleni 

Fm 127 

Söğüt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn D 

Zr0 2 

H3 80 3 

ELEK NUMARASI 

BASK I 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ 

KARAR 

% 

'10 

50 

1S 

s 

10 

s 

s 

Ei B 

38 T. 

l030°C'de pişmiş sırlı beyaz fayans üzerine baskı 

yapıldı. Baskı bDnye karışımına % 50 medium karış

tırılarak gerçekleşti. 

Baskının pişme rengi beyaz. YUzey pürDzsüz. Erime 

yeter ı i. f3askımn yüzey.i yarını nı at görünümünde. 

İstcnilGn sonuca ulaşıldı. 

İstenile~ sonuca ulaşıldı. Fakat H380 3 oranı yük

seltildi~inde sonucun ne olaca~ının g~rülmesi için 

bir clr::nenıı:! cJsha yapılacaktır. 



XVI. DENEME 15. 

Vık.U.Kaol~ni 

Fm 127 

Söğüt O pak Friti 

Sn0 2 

Zn O 

Zr0 2 

H3 80 3 

ELEI-'1 NUMARASI 

BASK I 

PİŞME SICAKLlGI 

SONUÇ 

KARAR 

69 

% 

8 

52 

15 

5 

5 

5 

10 

.38 T. 

1030°C'de pişmiş beyaz fayans ~zerine baskı yapıl

dı. Baskı, bünye karışımına % 50 oranında medium 

ilave edilerek uygulandı. 

Pişme rengi beyaz. Görünüm yarım mat fakat erime 

istenilenden fazla. 

: Bünye baskının yüzeyinde erime istenilenden fazlr:ı 

olduğu için H3 80 3 oranının tekrar düşürülmesi ge

rekmektedir. 14 numaralı reçetede istenilen sonuca 

ulaşılmıştır. 



3. İYİ NETİCE VEREN 14 ND'LU YENİ BUNYE DENEMESİ İLE YAPILAN 

UYGULAi"1ALAR 

14. NOLU DENEME 

Yık .U .l"'laoleıü 

Fm 127 

SDğLit Opt:ık Fri ti 

Sn0 2 

Zn O 

.Zr0 2 

H;ıB0 3 

Sır Üstü Boyı-Jsl 

% 

6.25 

31.25 

9.37 

3.12 

6.25 

3.12 

3.12 

37.5 

Bünye karışımına belirli y~zdelerde sır üstü boyası ilave edilerek 

renk denemelerine gidildi. Sır DstU boyaların net olarak renkleri, yeni 

bünye içerisine, 60 oranında boya ilave edilerek elde edildi. Denemeler 

koyu renkli sırlar üzerinde de yapıldı. Normal sor üstü boyalarıyla yapı

lan denemelerde koyu renkli sır tarafından renk yutulmaktadır. Oysa, yeni 

bünyelerle birlikte yapılan denemelerde bünyenin bileşiminden dolayı renk 

tam olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çıkartma yapımında ise, bünye karışımına%50 oranında tiner bazlı 

medium ve%60 oranında sır üstü boyası ilave edilerek karışım yapıldı. 

Çıkartma tekni~i kurallarına uygun olsrak baskı yapıldı. Daha sonra sera

mik yüzeyler üzerine transfer gerçekleştirildi. 



14 NO'LU DENEME İLE YAPILMIŞ 
UYGULAMA ÖRNEKLERİNDEN FDTOGRAFLAR 

1- 20x20 cm. karo Jzerine siyah sır UstJ yeni bünyelerle y apılmış çok 

renkli elek baskı. 

2. 2Dx20 cm. karo üzerine styalı sır [jstjj yr::rıi bünye lerle yapı~l rrı ı ş çcık 

renklt elek baskı . 

ANAOOWUNi:Vt-: ~ 
-... ........._ 

7l 



3. 33x33 cm. karo Uzerine koyu bej sır DstU yeni bUnyelerle yapılm ı ş 

çok renkli elek baskı. 
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1. 40 cm. çapında duvar taba~ı. SLyah sır üstü yeni bUnyelerle yapılmış 
çok renkli çıkartma. 

2. 31 cm. ~apında duvar taba~ı . 82yaz sır Dstü yen i bünyelerle yapılmış 
çok renkli çıka r tma. 

73 



3. 18 cm. çapında duvar taba~ı. G2yaz ~at sır OstD yeni bDnyelerl B 

yapılm ış çok renkli çıkartma. 

74 



S O N U Ç 

Seramik OrUn ça~lar boyunca gerek kullanım ve gerekse estetik 

kaygılar nedeni ile dekorlama e~ilimleri toplumların gelişmesiyle sUrekli 

de~işim, gelişim ve yenilenme aşamaları g~stermiştir. Bu aşamalar teknolo

jik alandaki yeniliklerle ba~lantılı olarak gelişmiştir. İlkel ça~lardan 

gDnDmDze de~in ~rnekl~ri gôrUlen tek parçalı seramiklerin bazıları sUrek

li olarak ço~altılmıştır. Bu gibj seramiklerin kullanım alanlarının yay

gınlaşması bu konuda geniş araştırma ve tasarım yapma zorunlulu~unu do~ur

muştur. Tasarım işini dekorlama aşaması içinde geçerli kılmıştır. Sanat

sal ve endüstriyel seramikler için de~işik dekorlama teknikleri geliştiril

miştir. Araştırmada geniş ~lçJde yer verilen dekor teknikleri sanatsal ve 

endüstriyel alanda kullanılan teknikler olmuştur. 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu seramik UrUnUn sUslen-
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mesinde, gôrUlmUştUr ki astarlar tarihin ilk ça~larından itibaren çi~ ha

murlar Uzerine ve sır altına çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Astarlarda~ 

yola çıkılarak yapılan yeni bOnye ile indirekt ve direkt baskı yapımı mUm

kUn olmuştur. Aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

Yeni bUnye ile birlikte sır DstD boyaları kullanıldı~ı zaman boya 

sarfiyatı dUşmUştUr. Sır UstU boyelarının yeni bUnyeye gôre daha pahalı 

olması nedeniyle boya sarfiyatınde % 40 oranında dUşme oldu~u görUlmUştUr. 

Seramik sır UstU yUzeylerde yarı mat gôrUnUmlU dekorlar elde edilmiştir. 

Bunların yanı sıra seramik sır UstG boyalarının, koyu renkli sırlar Uze

rindeki uygulamalarında pişirim senucu boya renklerinin sır tarafından yu

tularak istenilen sonucun elde edilme gUçlDkleri bilinmektedir. Ve.ıi bUn

ye ile yapılan uygulamalar sonucu~da ise, bUnyenin bileşiminden dolayı bo

yanın rengi tam olarak elde edilmiQtir. Bu sonuçları veren uygula~alar fo

to~raflarla ve raporlarla belirtilmiştir. 
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