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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

215ESB459

ALAN

El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI

Gümüş Kazaz Örücülüğünde Sürgü Tekniği

MODÜLÜN TANIMI

Öğrencilere, tekniğe ve yöreselliğe uygun gümüş kazaz
örücülüğünde sürgü tekniği konularının verildiği derstir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

“Gümüş Kazaz Örücülüğünde Balıksırtı Tekniği”
modülünü almış olmak

YETERLİK

Gümüş kazaz örücülüğünde sürgü tekniği yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci, bu modül ile uygun ortam ve araç gereç
hazırlandığında, yöreselliğe uygun gümüş kazaz
örücülüğünde sürgü tekniğini yapabilecektir.
Amaçlar
Öğrenci;
1. Tekniğine uygun olarak tığ üzerinde kısa sürgü
tekniğini yapabilecektir.
2. Tekniğine uygun olarak tığ üzerinde uzun sürgü
tekniğini yapabilecektir.
3. Tekniğine uygun olarak tığ üzerinde kısa ve uzun
sürgüye dövme ve parlatma işlemi yapabilecektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve geniş atölye ortamı
Donanım: Gümüş iplik, iğne, tığ, bal mumu, makas, pense,
metal levha, kısa ve uzun sürgü, yapılmış modeller

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül faaliyetlerinin sonunda öğrenci kazandığı becerileri
ölçebilecektir.
Modülün sonunda öğrencinin kazandığı yeterlikler
ölçülerek değerlendirilecektir.
Derste Sınıf Geçme Yönetmeliği doğrultusunda ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
MÖ 3000-2000 yılları arasındaki Eski Tunç Çağı’nın insanları maden sanatının ilk
ustaları olarak kayda geçmişlerdir.
Bakıra, gümüşe, altına hükmeden insan kuyumculuğun en ince örneklerini
sergilemiştir. Ülkemizde el sanatının her alanında olduğu gibi kuyumculukta da çok
ilerlemişlerdir.
Gümüş kazaz örücülüğü Trabzon’da yapılan yöresel bir el sanatımızdır. Ayrıca
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biridir. Bu nedenle bu el sanatımızı
korumalı ve yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü,
PKSO ve KML gümüş kazaz örücülüğü pratik kursları açarak bu el sanatımızı yaşatmaya
çalışmaktadır.
Gümüş kazaz örücülüğünde bulunan tekniklerin içinde sürgü tekniği, takıda
bağlantıların yapılmasına yardımcı olur. Tekniklerin öğretilme aşamasında önce balıksırtı
tekniği öğretilir. Sonra sırasıyla sürgü, top, ajur örgüleri ve teknikleri birleştirerek ürün
oluşturma öğretilir.
Bu modülün sonunda gümüş kazaz örücülüğünde sürgü teknik aşamalarını, resimli ve
yazılı açıklamaları ile birlikte öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, yöreselliğe
uygun gümüş kazaz örücülüğünde kısa sürgü tekniğini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA



Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek uzun sürgü tekniğinin
işlemlerini araştırarak rapor hazırlayınız.
Hazırladığınız raporları ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KISA SÜRGÜ TEKNİĞİ
1.1. Kısa Sürgü Tekniği –I
Gümüş kazaz örücülüğünde sürgü tekniği, topla balıksırtının bağlantı yerlerinde ajur
(ajör) tekniğinin dibinde ve sadece balıksırtı (zincir) üzerinde de kullanılır. Ayrıca
tekniklerin birleştirilmesinde, dikişlerin kapanması için sürgü dikilir ve takının güzel
görünmesi sağlanır. Sürgü tekniğinin görüntüsü sepet örgüsüne benzer.
Kısa sürgü tekniği top tekniğinin üst ve alt kısmında, balıksırtı tekniği (zincir)
üzerinde kullanılır.
Sürgü tekniğinin devamlılığı yoktur. Belli bir sırada işlem biter. Ayrıca sürgü
tekniğinde ekleme yapılmaz. İplik tekniğin sonuna kadar kullanılır (Resim 1.1).

Resim 1.1: Kısa sürgü tekniği -I

Kısa sürgü tekniği bir, iki, üç ve dört kat overlok iplik üzerine sarılan gümüş telle elde
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edilen ipliklerle yapılır. Overlok ipliğin kalınlığına göre kısa sürgünün görünümü değişir.
İplik kalınlaştıkça sürgü daha büyük olur. Ayrıca tığın çelik kısmı üzerinde sürgü tekniği
yapılır. Tığın ucu incedir ve tahta kısma doğru kalınlaşır. Uç kısım ince olduğu için yapılan
sürgü küçük olur. Tahta kısma doğru sürgünün boyutları büyür. Bu durum kısa ve uzun
sürgüde aynı şekildedir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Tığ üzerinde yapılan kısa sürgü boyutları

1.1.1. Kullanılan Araç Gereçler









Gümüş iplik
İğne
Tığ
Bal mumu
Makas
Kara gümüş (bakır tel)
Tığ (ucu çelik olmalı)
Pense (yuvarlak uçlu)

Kısa sürgü tekniğinde yapılacak takının özelliklerine uygun sürgü boyutları belirlenir.
Tekniklerin öğretilme aşamalarında kara gümüş (bakır tel) kullanılır.

1.1.2. Kısa Sürgü Yapımı -I Teknik
Kısa sürgü tekniği, tığ üzerinde ve gümüş iplik kullanılarak yapılır. Kısa sürgü
tekniğini kara gümüş (bakır tel) ile öğreneceksiniz. Bütün teknik aşamaların (sürgü, top,
ajör) ilk öğrenilme zamanında kara gümüş ile çalışılır. Teknikler iyice öğrenildikten sonra
gümüş ipliğe geçilir. Gümüş tel pahalı malzeme olduğu için bakır tel tercih edilir. Aşağıda
gösterilen kısa sürgü teknik aşamalarında da kara gümüş (bakır tel) kullanılmıştır. Bakır tel,
tıpkı gümüş telde olduğu gibi çıkrıkta, overlok ya da naylon iplik üzerine sarılarak iplik
hâline gelir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kısa Sürgü Tekniği-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler:









Gümüş iplik
İğne
Tığ
Bal mumu
Makas
Kara gümüş (bakır tel)
Tığ (ucu çelik olmalı)
Kargaburun pense (yuvarlak uçlu)

Önerileri de dikkate alıp işlem basamaklarını uygulayarak Kısa Sürgü–1 işlemini
yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 İğneyle çalışırken dikkatli olunuz.

 Tığı sol elinize alarak bakır ipliği bir
ucundan (başlangıç ipliği) sağ elinizle
tığın üzerinde önden arkaya doğru atınız.

 Sol elde tutulan tığın üzerine, sağ el ile
atılan ipliği tığın çevresine yuvarlak
şekilde sarınız. İpliği tığın arka
kısmından işaret parmağıyla sıkıca
tutunuz.

 İpliği sıkıca tutunuz.
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 İplik atışlarını tekniğe uygun yapınız.

 Tığı sola çevirip ipliği çapraz (X) bir
şekilde ipliğin üzerinden atınız.

 Başlangıç ipliğini sıkıca tutmak için
başparmağınızı kullanınız.

 Çapraz (X) hâle getirilmiş ipliği işaret
parmağınızla, başlangıç ipliğini
başparmağınızla sıkıca tutunuz.
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 Tığı soldan sağ yöne çeviriniz.

 İpliği yukarı çekiniz ve işaret
parmağınızla sıkıca tutarak
başparmağınızla da başlangıç ipliğini
tutunuz.
 İpliğin gevşememesine dikkat ediniz.

 İğneyi sol üst ipliğin altından geçiriniz.

 Baş ve işaret parmaklarınızla ipliği
sıkıca tutunuz.
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 Tığı soldan sağ yöne çeviriniz (Arka
yöne çeviriniz). İğneyi görünen iki
paralel yatay ipliklerin önce alt ipliğinin
altından geçiriniz.

 Baş ve işaret parmaklarınızla ipliği sıkıca
tutunuz.
 İğneyi içinden geçirmeyiniz.

 İpliği alt üst ediniz.

 İğneyi çıkarmadan üstteki ipliğin
üstünden, alt yöne doğru üstteki ipliği
alta indiriniz.

 Gevşemesine dikkat ediniz.

 İğneyi çekerek ipliği yerleştiriniz.
Başlangıç ipliğini sıkıca tutunuz.
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 Başlangıç ipliğine geliniz.

 Tığı soldan sağ yöne çevirerek başlangıç
ipliğine geliniz. İğneyi alttaki ipliğin
üstünden, üstteki ipliğin altından
geçiriniz (İki paralel yatay iplikten).

 İğneyi çekerek ipliği yerleştirmeyi
dikkatli yapınız

 İğneyi çekerek ipliği yerleştiriniz. Baş ve
işaret parmağınızla iplikleri sıkıca
tutunuz.

 Yürütme işlemini ipliğin gidiş yönüne
doğru yapınız.

 Tığı sağ yöne çevirerek ipliği yürütmeye
başlayınız. İğneyi, iplik alttan geçmişse
alttan, üsten geçmişse üsten geçirerek
yürütünüz.
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 Yürütme işleminde örgüyü tığın uç
kısmına çıkararak rahat çalışınız.
 Yürütülen ipliği ne çok çekiniz ne de çok
bol bırakınız.

 Yürütülen ipliği yerleştiriniz.

 Yürütme işlemini tekniğe uygun yapınız.

 Tığı yine soldan sağa çeviriniz ve
yürütme işlemine devam ediniz.

 Malzemeyi ekonomik kullanınız.

 İpliği yerleştirerek aradaki (boşlukları)
iplikleri dört beş sıra oluncaya kadar
yürütünüz.
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 Özenli olunuz.

 Yürütme işleminin ikinci sırasını
bitiriniz.

 Yürütme işleminin üçüncü sırasını
bitiriniz.

 İğnenin geçmediği yerlerde pense
kullanınız.

 Yürütme işleminin dördüncü sırasını
bitiriniz.

 İstenilen sayıda yaptığınız kısa sürgüyü
tığ üzerinde iplikleri keserek bitiriniz.

 İpliği tığın uç kısmında bırakmayı
unutmayınız.

11

 5 sıra da yapabilirsiniz.
 Sürgüyü, sonraki öğrenme faaliyetinde
parlatmak için muhafaza ediniz.

 Biten sürgüyü tığdan çıkarınız.

 Kısa sürgüyü tığdan çıkararak parlatma
işlemine geçiniz.

1.2. Kısa Sürgü Yapımı Tekniği II
Bu kısa sürgü tekniği özellikle top tekniğinin üstünde ve altında kullanılır. Görüntüsü
diğer kısa sürgüden biraz farklıdır. Teknik aynı şekilde başlar fakat alt üst edilme işlemi bir
kere değil, yapılan takının boyutuna ve kullanılan overlok ipliğin katlarına göre iki ve ya dört
kez yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kısa Sürgü Tekniği II


Kullanılan Araç Gereçler

Gümüş iplik

İğne

Tığ

Bal mumu

Makas

Kara gümüş (bakır tel)

Tığ (ucu çelik olmalı)

Pense (yuvarlak uçlu)

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tığı sol elinize alarak bakır ipliği bir
ucundan (başlangıç ipliği) sağ elinizle
tığın üzerinde önden arkaya doğru
atınız.

 Sol elde tutulan tığın üzerine, sağ el ile
atılan ipliği tığın çevresine yuvarlak
şekilde sarınız. İpliği tığın arka
kısmından işaret parmağıyla sıkıca
tutunuz.
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 Tığı sola çevirip ipliği çapraz (X) bir
şekilde ipliğin üzerinden atınız.

 Çapraz (X) hâle getirilmiş ipliği işaret
parmağınızla başlangıç ipliğini
başparmağınızla sıkıca tutunuz.

 Tığı soldan sağ yöne çeviriniz.

 İğneyi sol üst ipliğin altından geçiriniz.
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 İpliğin gevşememesine dikkat ediniz.

 İpliği yukarı çekerek işaret parmağınızla
sıkıca tutunuz. Başparmağınızla da
başlangıç ipliğini sıkıca tutunuz.

 Tığı soldan sağ yöne çevirerek (arka
yöne doğru), iğneyi görünen iki paralel
yatay ipliklerin önce alt ipliğinin
altından geçiriniz.

 Baş ve işaret parmaklarınızla ipliği sıkıca
tutunuz.

 İğneyi çıkarmadan üstteki ipliğin
üstünden, alt yöne doğru üstteki ipliği
alta indiriniz.
 Alttaki ipliği üste çıkararak alt üst ediniz.
 İpliği yerleştiriniz ve ipliğin
gevşememesine dikkat ediniz.
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 İpliği yerleştiriniz.

 Tığı soldan sağ yöne çeviriniz ve iğneyi
çapraz (X) ipliğin sol tarafında üste
kalan ipliğin altından geçiriniz.

 İpliğin gevşememesine dikkat ediniz.

 İpliği yerleştiriniz.

 İpliğin gevşememesine dikkat ediniz.
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 Tığı soldan sağ yöne çevirerek iğneyi
görünen iki paralel yatay ipliklerin önce
alt ipliğinin altından geçiriniz.

 Baş ve işaret parmaklarınızla ipliği sıkıca
tutunuz.
 Alttaki ipliği üste çıkararak üst alt ediniz.

 İğneyi çıkarmadan üstteki ipliğin
üstünden, alt yöne doğru üstteki ipliği
alta indiriniz.

 İpliğin gevşememesine dikkat ediniz.

 İpliği yerleştiriniz.
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 Tığı soldan sağ yöne çevirerek iğneyi
üstteki ipliğin üstünden alta doğru
çıkarınız.

 Alt üst ediniz.

 İğneyi çıkarmadan alttaki ipliği üste
çıkararak başlangıç yerine geliniz.

 İpliği yerleştirerek başlangıç yerinden
yürütmeye başlayınız.
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 İpliğin yönünü takip ederek iğneyi
iplik alttan geçmişse alttan, üstten
geçmişse üstten geçirerek işleme
devam ediniz.

 İşlemi ikinci sırada da bitirebilirsiniz. Eğer
arada boşluk varsa üçüncü ve dördüncü
sırayı da yapabilirsiniz.

 Yürütme işleminde ikinci sırayı
tamamlayınız.

 Kısa sürgü-I ve kısa sürgü-II
arasındaki farkı gözlemleyiniz.
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 Aynı tekniği gümüş iplikle yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Araç gerecinizi eksiksiz hazırladınız mı?

2.

Ortamınızı verimli ve düzenli çalışmaya uygun hazırladınız mı?

3.

Bakır ve gümüş telleri I. ve II. tekniğe yetecek miktarda
önceden sararak hazırladınız mı?

4.

İşlem basamaklarını takip ederek bakır tel ile I. tekniğe uygun
kısa sürgü yaptınız mı?

5.

İşlem basamaklarını takip ederek bakır tel ile II. tekniğe uygun
kısa sürgü yaptınız mı?

6.

İplik yürütme işlemini aradaki boşluklar dolana kadar dört-beş
sıra yaptınız mı?

7.

I. ve II tekniği gümüş tel ile de uygulayarak tecrübenizi
artırdınız mı?

8.

Hazırladığınız sürgüleri sonraki öğrenme faaliyetlerinde
parlatmak üzere kuru ve kapalı kutu içinde muhafaza ettiniz
mi?

9.

İğnenin zor geçtiği yerlerde pense (yuvarlak burunlu)
kullandınız mı?

Evet

Hayır

10. İğne ve pense kullanırken oluşabilecek kazalara karşı dikkatli
davrandınız mı?
11. Zamanı ve malzemeleri ekonomik kulandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesine göre
değerlendiriniz.
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
(Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini yazınız.)
Kısa sürgü tekniği top tekniğinin alt ve üst kısmında, balıksırtı tekniği (zincir)
üzerinde kullanılır.
1.

( ) Sürgü tekniğinin devamlılığı vardır. İstenilen uzunlukta yapılır.

2.

( ) Sürgü tekniğinde ekleme yapılmaz.

3.

( ) Sürgü tekniğinde gümüş telin altına sadece bir kat overlok iplik kullanılır.

4.

( ) Sürgünün boyutları, tığın ince ucunda veya kalın yerinde yapılmasına göre değişir.

5.

( ) Sürgünün boyutlarında, gümüş telin altına kullanılan overlok ipliğin katları etkili
değildir.

6.

( ) Kısa sürgü tekniğinde yapılacak takının özelliklerine uygun sürgü boyutları
belirlenir.

7.

( ) Pense (yuvarlak burunlu), kısa sürgü tekniği yapımında kullanılan araçlardan
değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun atölye ortamı sağlandığında, uzun
sürgü tekniğini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek uzun sürgü tekniğinin işlemlerini
araştırarak rapor hazırlayınız. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. UZUN SÜRGÜ TEKNİĞİ
Gümüş kazaz örücülüğünde uzun sürgü, topla balıksırtının bağlantı yerlerinde, ajur
(ajör) tekniğinin dibinde ve sadece balıksırtı (zincir) üzerinde de kullanılır. Ayrıca
tekniklerin birleştirilmesinde, dikişlerin kapanması için uzun sürgü dikilir ve takının güzel
görünmesi sağlanır.
Sürgüde ekleme yapılmaz. Sürgüye yetecek kadar iplik sarılır (Resim 2.1).

Resim 2.1: Uzun sürgü tekniği

Uzun sürgü tekniği bir, iki, üç ve dört kat overlok iplik üzerine sarılan gümüş telle
elde edilen ipliklerle yapılır. Overlok ipliğin kalınlığına göre uzun sürgünün görünümü
değişir. İplik kalınlaştıkça sürgü daha büyük olur. Ayrıca tığın çelik kısmı üzerinde sürgü
tekniği yapılır. Tığın ucu incedir ve tahta kısma doğru kalınlaşır. Uç kısım ince olduğu için
yapılan sürgü küçük olur. Tahta kısma doğru sürgünün boyutları büyür. Bu durum kısa ve
uzun sürgüde aynı şekildedir (Resim 2.2).
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Resim 2.2: Tığın üzerinde yapılan uzun sürgü boyutları

2.1. Kullanılan Araç Gereçler









Gümüş iplik
İğne
Tığ
Bal mumu
Makas
Kara gümüş (bakır tel)
Tığ (ucu çelik olmalı)
Pense (yuvarlak uçlu)

Sürgü tekniğinde yapılacak takının özelliklerine uygun sürgü boyutları belirlenir.
Tekniklerin öğretilme aşamalarında kara gümüş (bakır tel) kullanılır.

2.2. Uzun Sürgü Yapım Tekniği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tığ Üzerinde Uzun Sürgü Teknik Aşamaları
İşlem Basamakları

Öneriler

 Araç gerecinizi hazırlayınız.

 Ekleme yapılmayacağı için ipliğinizi
yeterli uzunlukta hazırlayınız.

 Tığı sol elinize alarak bakır ipliği bir
ucundan (başlangıç ipliği) sağ elinizle tığın
üzerinde önden arkaya doğru atınız.

 Sol elde tutulan tığın üzerine, sağ el ile
atılan ipliği tığın çevresine yuvarlak şekilde
sarınız.

 İpliği tığın arka kısmından işaret
parmağıyla sıkıca tutunuz.

 Başlangıç ipliğini başparmağınızla
tutunuz.
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 Sol işaret ve başparmağınızla sıkıca
tutunuz.

 Çapraz (X) bir iplik oluşturunuz.

 Tığı sağdan sola çeviriniz ve iğneyi sağ üst
ipliğin altından geçiriniz.

 İpliğin kaymaması için sıkıca
tutunuz.

 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için ipliği
baş ve işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 Her aşamada ipliği yerleştirmeyi
unutmayınız.
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 Tığı soldan sağa çeviriniz ve iğneyi sol
üstteki ipliğin üstünden alttaki ipliğin
altından geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz.

 Kaymaması için ipliği baş ve işaret
parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 İpliği soldan sağa doğru tığın arkasından sağ
yöne getiriniz.
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 İpliği sağ üst ipliğin altından geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için baş ve
işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 Bu üç ipliği gördüğünüzde işlemleri
doğru yapıyorsunuz demektir,
unutmayınız.

 Tığı sağdan sola çeviriniz ve birbirine
paralel üç ipliği görünüz.

28

 Başparmağınızla başlangıç ipliğini,
diğer iplikleri de işaret parmağınızla
tutunuz.

 İğneyi paralel üç ipliğin üstteki ipliğinin
altına geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için baş ve
işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 İğneyi ortadaki ipliğin üstünden, alttaki
ipliğin altından geçiriniz.
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 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için ipliği
baş ve işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 Tığı sağdan sola çeviriniz ve başlangıç
ipliğine geliniz.

 İğneyi alttaki birinci ipliğin altından
geçiriniz.
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 İğneyi ortadaki ipliğin üstünden, üstteki
ipliğin altına geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz.

 Tığı soldan sağa çeviriniz. İpliği sol yöne
atınız ve sol üstteki ipliğin altında kalan
gizli ipliği bulunuz.
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 İğneyi üstteki ipliğin üstünden, ortadaki
ipliğin (gizli iplik) altından geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için baş ve
işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 İğneyi, sol yöndeki üstten üçüncü ipliğin
üstünden en alttaki (dördüncü) ipliğin
altından geçiriniz.
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 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için ipliği
baş ve işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 Tığı soldan sağa çevirerek başlangıç ipliğine
geliniz.

 İğneyi alttaki ipliğin (birinci) üstünden,
üstündeki ipliğin (ikinci) altından geçiriniz
ve yürütme işlemine başlayınız.
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 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için ipliği
baş ve işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.

 İğneyi üstteki (üçüncü) ipliğin üstünden,
üstündeki (dördüncü) ipliğin üstünden
geçiriniz.

 İpliği yerleştiriniz ve kaymaması için baş ve
işaret parmaklarınızla sıkıca tutunuz.
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 Bundan sonraki işlemlerde iğneyi, iplik
alttan geçmişse alttan, üstten geçmişse
üstten geçirerek ipliği yürütünüz.

 İplik yürütme işlemine devam ediniz. İkinci
sırayı oluşturunuz.

 İplik yürütme işlemine devam ediniz.
Üçüncü sırayı oluşturunuz.
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 İplik yürütme işlemine devam ediniz.
Dördüncü sırayı oluşturunuz.

 İplik yürütme işlemine devam ediniz.
Beşinci sırayı oluşturunuz.

 Aradaki boşluklar (dört-beş sıra)
dolana kadar yürütme işlemine
devam ediniz.
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 İşlem sonunda ipliği daima üstte tığın
uç kısmında bırakınız.

 Ara boşluklar dolunca işlemi bitiriniz.

 Biten uzun sürgüyü tığdan çıkarınız.
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 Üstteki ve alttaki iplikleri 1-2 cm kadar
mesafe bırakarak makasla kesiniz.

 Aynı işlem basamaklarını gümüş iplik ile
tekrar ederek uzun gümüş sürgü elde ediniz.

 Uzun sürgüyü sonraki parlatma ve dövme
işlemleri için muhafaza ediniz.
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Resim 2.3: Uzun sürgü kullanılarak yapılmış kolye

2.3. Kısa ve Uzun Sürgü Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar















Tekniklerin öğrenilmesi aşamasında kara gümüş (bakır tel) kullanınız.
Baş ve işaret parmaklarınızı kullanınız.
Tığı sol elde, iğneyi sağ elde tutunuz.
İpliği tığ üzerinde parmağınızla sıkıca tutunuz ve gevşememesine dikkat ediniz.
Tığı sol elde, tekniğe uygun soldan sağ yöne doğru döndürerek kullanınız.
İpliği hafifçe çekerek örgünün düzgün durmasını sağlayınız.
Teknik aşamalarda sıraları takip ediniz.
Sürgü yapılırken ipliğin kaymaması için sol elinizle başlangıç ipliğini
başparmağınızla, örgüyü işaret parmağınızla sıkıca tutunuz.
Sürgü tekniğinde, işlem sırasında aradaki boşlukları iğnenizin ucuyla düzelterek
eşitleyiniz.
Yürütme işleminde örgüyü tığın yukarısına doğru (uç kısım) çıkarınız. Çünkü
sıralar arttıkça örgü sıkışır. İğneyi tığın uç kısmında, örgünün aralarına kolayca
geçirebilirsiniz.
Yürütme işleminde, aradaki (boşlukları) ipliği dört beş sıra olana kadar
doldurunuz.
Kısa Sürgü II’de yürütme işleminde sıraları, en az iki (kalın iplikte), en çok dört
(ince iplikte) sıra olana kadar doldurunuz.
İğnenin zor geçtiği yerlerde pense (yuvarlak burunlu) kullanınız.
Dövme işlemi yapılırken tığı veya çekici dikkatli kullanınız.
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Rahat bir çalışma ortamı ve araçlarınızı hazırladınız mı?

2.

Bakır ve gümüş ipliğinizi uzun sürgüye yetecek miktarda
hazırladınız mı?

3.

İşlem basamaklarını takip ederek tekniğe uygun uzun sürgü
yaptınız mı?

4.

Hazırladığınız ipliğin uzun sürgüye yetecek uzunlukta olmasına
dikkat ettiniz mi?

5.

İpliği yürütürken sıraların yan yana paralel şekilde olmasına
dikkat ettiniz mi?

6.

Yürütme sırasını ara boşluklar dolana kadar tekrar ettiniz mi?

7.

Uzun sürgüyü gümüş tel ile de uygulayarak becerinizi
geliştirdiniz mi?

8.

İş kazalarına karşı araç gereçleri dikkatli kullandınız mı?

9.

Zamanı ekonomik kullandınız mı?

Evet

Hayır

10. Biten uzun sürgüyü oksitlenmeyecek ortamda muhafaza ettiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesine göre
değerlendiriniz.
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini yazınız.
1.

(

) Uzun sürgü, topla balıksırtının bağlantı yerlerinde, ajur (ajör) tekniğinin dibinde

ve sadece balıksırtı (zincir) üzerinde kullanılır.
2.

( ) Overlok iplik dört kat kullanılırsa uzun sürgü büyük olur.

3.

( ) Uzun sürgü çelik tel üzerinde yapılır.

4.

( ) Uzun sürgü yapılırken iğne kullanılmaz.

5.

( ) Tığ daima sağ elde tutulur.

6.

( ) İpliğin gevşememesi çok önemlidir.

7.

( ) Uzun sürgüde ekleme yapılmaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, yöreselliğe
uygun gümüş kazaz örücülüğünde kısa ve uzun sürgü tekniğinin parlatma işlemlerini
öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gümüş kazaz örücülüğü yapan atölyelere giderek kısa ve uzun sürgünün
parlatma işlemlerini inceleyerek gözlemleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SÜRGÜ DÖVME-PARLATMA
3.1. Tanımı
Tığ üzerinde kısa ve uzun sürgüyü parlatmak çok önemlidir. Çünkü örgünün net ve
güzel görünmesini sağlar. Parlatma sürgünün son işlemidir ve bu işlemden sonra sürgü,
birleştirme işlemine hazırdır.
Parlatma işleminde önce sürgüye tığ üstünde dövme işlemi yapılır. Dövme, tığın
şimşir ağacından yapılmış olan tahta sap kısmı ile veya özel bir çekiç ile yapılır. Dövme
işleminin amacı yapılan örgünün düzeltilerek yerine oturmasını ve düzgün görünmesini
sağlamaktır. Dövme işlemi yapılırken sürgü her vuruşta döndürülerek bütün etrafının
dövülmesi sağlanır. Sonra yine tığ üzerinde iken ucu çelik olan başka bir tığın ucu ile
parlatma işlemi yapılır. Dövme ve parlatma işlemleri kısa ve uzun sürgüde aynı şekilde
yapılır.

3.1.1. Sürgüde Dövme İşleminde Kullanılan Araç Gereçler










Tığ (tahta sapı şimşir ağacından yapılmış)
Çekiç
Metal levha
Kısa ve uzun sürgü
Makas
Metal levha
Çelik uçlu tığ
Masa
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UYGULAMA
FAALİYETİ
UYGULAMA
FAALİYETİ
Kullanılacak Araç ve Gereçler:








Tığ (sapı kısmı şimşir ağacından)
Kısa ve uzun sürgü
Makas
Tığ (sürgüleri ucuna geçirmek için)
Masa
Metal levha

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak kısa ve uzun
sürgüyü dövme işlemini yapınız.
Sürgüde Dövme İşlemi
İşlem Basamakları

Öneriler

 Önceki uygulama faaliyetinde örmüş
olduğunuz sürgüleri muhafaza kabından
çıkarınız.

 Önceden kesilmemiş ise sürgünün
ipliklerini 1–2 cm kadar bırakarak
makasla kesiniz.

 Makas kullanırken kaza risklerine karşı
dikkatli olunuz.
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 Amaca uygun tığ kullanınız.

 Sürgüyü tığa geçirerek dövme işlemi için
hazırlayınız.

 Masa üstünde çalışınız.

 Tahta sap kısmı şimşir ağacından
yapılmış tığı sağ elinize alınız ve sol
elinize de diğer tığa geçirdiğiniz sürgüyü
alarak dövme işlemine başlayınız.
 Dövme işleminde dikkatli olunuz.
 Dövme işlemini yukarıdan aşağıya doğru
çok sert olmayan tek darbeler hâlinde
yapınız.
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 Sürgünün her tarafına dövme işlemini
uygulayınız.
 Bu işlem I. tekniktir.
 Bu işlem II. tekniktir.
 Sürgü üzerinde iplik bırakmayınız.

 Metal levha üzerine tığa geçirilmiş
sürgüyü koyunuz.

 Tığı sol elde, çekici ise sağ elde tutunuz.

 Çekici örgünün geçiş yerlerine vurarak
örgünün iyice yerleşmesini sağlayınız.

 Dövme işlemini, tek darbe hâlinde eşit
kuvvetle ve çok sert olmayacak şekilde
uygulayınız.
 Sürgünün eşit dövülmesi için tığı her
vuruşta çeviriniz.
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 Örgüyü zedelemeyiniz.

 Kısa sürgüde de aynı işlemleri
uygulayınız.

 Dövme işlemi bittikten sonra sürgüyü
tığdan çıkarınız ve makasla fazla alt ve
üst ipliklerini sürgüde pay bırakmayacak
şekilde kesiniz.

3.1.2. Dövme İşlemi Yapılmış Sürgü Örnekleri

Resim 3.1: Dövme işlemi yapılmış uzun sürgüler
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Resim 3.2: Dövme işlemi yapılmış kısa sürgüler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kullanılacak Araç ve Gereçler:





Kısa ve uzun sürgü
Çelik uçlu tığ
Tığ

İşlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususlarını dikkate alarak kısa ve uzun
sürgüye parlatma işlemini yapınız.

Kısa ve Uzun Sürgüyü Parlatma
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tığa geçirilmiş sürgüyü sol elinize, çelik
uçlu tığı sağ elinize alarak ipliğin gidiş
yönüne doğru tığı ileri geri hareketlerle
sürterek parlatınız.
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 Uzun sürgünün bütün yüzeyini arkalı
önlü parlatınız.

 Parlatma işleminden sonra uzun sürgüyü
tığdan çıkarınız.

 Tığ üzerinde kısa sürgünün (bakır)
parlatılmasını yapınız.
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 Tığ üzerinde kısa sürgünün (gümüş)
parlatılmasını yapınız.

 Tığ üzerinde uzun sürgünün (gümüş)

parlatılmasını yapınız.
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Resim 3.3: Parlatılmış kısa gümüş ve bakır sürgü

Resim 3.4: Parlatılmış uzun gümüş sürgü

Resim 3.4: I. ve II. teknikle yapılmış
parlatılmış kısa gümüş sürgüler

Resim 3.5: Parlatma işlemi yapılmış tespih
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Sürgünün üst ve alt ipliğini 2 cm kadar bırakarak makasla
kestiniz mi?

2.

Sürgüyü tığa geçirerek dövme işlemi için hazırladınız mı?

3.

Sağ elinize tahta kısmı şimşir ağacından yapılmış tığı, sol
elinize de diğer tığa geçirdiğiniz sürgüyü alarak dövme
işlemine hazırlandınız mı?

4.

Dövme işlemini (masa üstünde) yukarıdan aşağıya doğru çok
sert olmayan tek darbeler hâlinde yaparak sürgünün her tarafına
dövme işlemini uyguladınız mı?

5.

Dövme işlemi biten sürgüyü tığdan çıkararak fazla iplerini
kestiniz mi?

6.

Sürgüyü parlatmak için tekrar tığa geçirdiniz mi?

7.

Parlatma işleminde kullanacağınız tığın ucunun çelik olmasına
dikkat ettiniz mi?

8.

Parlatma işleminde tığı sürgünün iplik yönünde hareket
ettirmeye dikkat ettiniz mi?

9.

Dövme ve parlatma işleminde tığı çevirerek örgünün her
yerinde eşit kuvvet uyguladınız mı?

Evet

Hayır

10. Tüm I. ve II. teknik ile yapılmış kısa ve uzun sürgülerde dövme
ve parlatma işlemini örgüyü zedelemeden yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetlerinde yapmış olduğunuz çalışmaları kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa faaliyete dönerek
ilgili konuyu tekrarlayınız.
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
D, yanlış ise Y harfini koyunuz.
1.

( ) Sürgüde parlatma işlemi, örgünün net ve güzel görünmesi için yapılır.

2.

( ) Sürgüde dövme işlemi yapılmasa da olur.

3.

( ) Dövme işlemi, sürgü örgüsünün yerine oturması ve düzeltilmesi için yapılır.

4.

(

) Dövme işlemi, çok sert darbeler hâlinde yapılarak örgünün iyice ezilmesi

sağlanır.
5.

( ) Parlatma işlemi, ipliğin gidiş yönüne göre tığın ileri geri hareketleriyle sürtülerek
yapılır.

6.

( ) Parlatma işleminde çelik uçlu tığ kullanılır.

7.

( ) Sürgü tekniğinde parlatma işlemi çok önemli değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Gümüş kazaz örücülüğünde sürgü tekniği nerelerde kullanılır?
A)
B)
C)
D)

Topla balıksırtının bağlantı yerlerinde
Ajur tekniğinin dibinde
Top tekniğinin üst ve alt kısmında
Hepsi

2.

Sürgü tekniğinde gümüş telin altında kaç kat overlok iplik kullanılır?
A) 2,3,4,5 kat
B) 1,2,3,4 kat
C) 5,6,7,8 kat
D) Hiçbiri

3.

Sürgü tekniği hangi araç üzerinde uygulanır?
A) Tığ
B) Sarmaşkı
C) Madeni (çelik)
D) Hiçbiri

4.

Sürgü tekniği öğrenilme aşamasında neden bakır tel kullanılır?
A) Gümüş telin pahalı olması nedeniyle
B) Bakır telin dayanıklı olması nedeniyle
C) Bakır telin kolay örülmesi nedeniyle
D) Hiçbiri

5.

Sürgü tekniğinde aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz?
A) Tığ
B) Bal mumu
C) Sarmaşkı
D) İğne

6.

Sürgüde parlatma işlemi nasıl yapılır?
A) Tığı ileri geri hareketlerle sürterek
B) Çekiç ile döverek
C) Tığ ile vurarak
D) Hepsi
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
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UYGULAMALI TEST
II. Öğrenme faaliyetinde edinmiş olduğunuz bilgi ve beceriler doğrultusunda aşağıdaki
araç gereçleri kullanarak uzun sürgü tekniğini uygulayınız.
Kullanılan Araç Gereçler:











Gümüş iplik
İğne
Tığ
Bal mumu
Makas
Tığ (ucu çelik olmalı)
Kargaburun pense (yuvarlak uçlu)
Masa
Metal levha

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çalışma masası hazırlayınız.

 Verimli çalışma için temiz ve düzenli olmanın
önemini unutmayınız.

 Araç gerecinizi hazırlayınız.

 Gümüş ipliği uzun sürgüye yetecek kadar sarınız.
 Parlatma yapmak için çelik uçlu tığ, dövme
yapmak için de şimşir saplı tığ hazırlayınız.

 Gümüş ipliği iğneye geçiriniz.

 Kolay geçmesi için overlok ipini balmumu ile
mumlayınız.

 Tekniği uygun olarak uzun
sürgüyü örünüz.

 Takıldığınız noktalarda 2. öğrenme faaliyetinden
yararlanınız.
 İlk sıra oluştuktan sonra sıra aralarını iğne ucu ile
düzeltiniz.
 Yürütme işlemini boşluklar dolana kadar devam
ediniz.
 İğneyi geçirmeyi zorlandığınız durumlarda pense
kullanınız.
 Fazla ipleri 1-2 cm pay bırakarak kesiniz.

 Biten sürgüyü dövünüz.

 Dövme işlemini tığın şimşir sapı ile ya da çekiç
ile yapabilirsiniz.
 Dövme işleminde eşit kuvvet uygulayınız.
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 Tığı döndürerek örgünün her yerini dövünüz.
 Dövme işlemini yaparken örgüyü zedelememek
için tek vuruşlar yapınız.
 Dövme işlemi bitince iplik uçlarını paysız
kesiniz.

 Dövme işlemi yapılan örgüyü
parlatınız.






Parlatma işlemini çelik tığ ile yapınız.
Tığı döndürerek örgünün her yerini eşit parlatınız.
Tığı örgünün iplik yönü doğrultusunda sürtünüz.
Örgünüzü oksitlenmeyecek kutularda muhafaza
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
2. Araç gereçlerinizi ihtiyacınız kadar hazırladınız mı?
3. Uzun sürgü tekniğini yaptınız mı?
4. Biten sürgüyü dövdünüz mü?
5. Biten sürgüyü parlattınız mı?
6. İşlemleri basamaklarını yaparken tekniğe uygun hareket
ettiniz mi?
7. Zamanı ve araç gereci ekonomik kullandınız mı?
8. İş kazalarına karşı önlem aldınız mı?
9. Araç gereçleri doğru yerde ve doğru zamanda kullandınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
Y
D
Y
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
D
Y
Y
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
Y
D
Y
D
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
B
A
A
C
A
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