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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI221 

ALAN Metal Teknolojisi 

DAL/MESLEK Sac ve Metal Mobilyacı 2 

MODÜLÜN ADI Kabartma Tekniği 

MODÜLÜN TANIMI Bu modül kabartma tekniği yöntemlerini içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında standardına uygun 

olarak saclara kabartma tekniğini (rölyef) 

uygulayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Folyo üzerine resmi aktararak hazırlanan zemin 

üzerinde kalemi kaldırmadan sac kabartma iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

2. Sac üzerine resmi aktararak hazırlanan zemin 

üzerinde kalemi kaldırmadan sac kabartma iĢlemini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Metal iĢleri bölümü soğuk Ģekillendirme atölyesi 

Donanım: Sac malzeme, markalama takımları, sıvama 

takımları (sıvama çekici ve örsü, kabartma kalemleri vb.), 

folyo 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Güzel sanatların bir bölümü olan süsleme iĢleri, zamanla metal iĢlerinin de bir kolu 

olmuĢtur. Ġlk önceleri güvenlik amacıyla mimari yapılarda parmaklık olarak kullanılan süslü 

demirler, daha sonra mimari yapıyı daha güzel göstermek için estetik görünüĢlü hâle 

getirilmiĢtir. Demir, bakır ve alüminyum gibi gereçlerin sac malzeme hâline getirilmesiyle 

ve bunların arka yüzlerinin iĢlenmesiyle kabartma sanatı doğmuĢtur. Kabartma tekniği ile 

yapılan sanat eserleri evlerimizde ve birçok mekânlarda güzel görüntüsüyle gözlere hitap 

etmektedir. 
 

Bu modülde sizlere folyo kabartma ve sac kabartma teknikleri anlatılacaktır. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

  

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında folyo üzerine resmi aktararak 

hazırlanan zemin üzerinde kalemi kaldırmadan sac kabartma iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

  

 Folyo kabartma iĢlemi için gerekli malzemeler nelerdir? AraĢtırarak not ediniz.  

 Folyo kabartma iĢleminin uygulanmasını ve dikkat edilmesi gereken hususları 

araĢtırarak not ediniz. 

 

1. FOLYO KABARTMA YAPMAK 
 

1.1. Folyo Kabartma 
 

Folyo kabartma tekniği, alüminyum ve bakır folyo üzerine yapılan kabartma iĢlemi ile 

süsleme sanatıdır. Uygulanan bir dizi iĢlem sonucunda ortaya son derece güzel sanat eserleri 

çıkmaktadır. Folyo kabartma teknikleri size verilecek teorik bilgilerin ardından sırasıyla 

iĢlem basamakları verilerek uygulamalı olarak anlatılacaktır.  
 

Folyo kabartma tekniği, süsleme demirciliğine son yıllarda girmiĢ bir konudur. 

Günümüzde folyo kabartma teknikleri sac kabartma tekniklerinin yerini almıĢtır. Folyo 

kabartma iĢlemleri ince bir iĢçilik ve el becerisinin yanında çok dikkatli çalıĢma isteyen bir 

tekniktir. Bu teknikte kendisini geliĢtiren bir kiĢi, süsleme demirciliğinde göze hitap eden 

nadide sanat eserleri ortaya çıkarabilir. 
 

1.2. Folyo Kabartmada Kullanılan Takımlar 
 

Folyo kabartma iĢlemlerinde, birçok değiĢik Ģekilde ve ebatta ahĢap, plastik, kemik ve 

benzeri malzemeden yapılmıĢ kalemler kullanılmaktadır. ġekil 1.1’de en çok kullanılan 

kalem modellerinden bazıları görülmektedir. Bu kalemleri kendiniz yapabilir ya da herhangi 

bir marangoz ustasına yaptırabilirsiniz.  
 

Bunun dıĢında selobant, bulaĢık teli, kuru sabun, mukavva, tükenmez kalem, mavi 

karbon kâğıdı, silgi, sünger ve hangi çalıĢmayı yapacak isek ona uygun ebatlarda bakır ya da 

alüminyum folyo, selülozik vernik, ağzımızı ve burnumuzu kapatacak maske, lastik eldiven, 

ağaç talaĢı (toz hâlinde), kolonya, kâğıt mendil ve zırnık kullanılır.  
 

HazırlanıĢı: 1 kg suya bir çay bardağı zırnık, bir çay kaĢığı kükürt ilave ederek 

kaynatılır. Zırnığın hazırlanması esnasında mutlaka ağız ve burnu koruyacak maske takılmalı 

ve kapalı bir ortam ise havalandırılmalı ya da iĢlem açık havada yapılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bu malzemeler hırdavatçılardan, bakır malzemesi satan iĢ yerlerinden temin edilebilir. 

 

ġekil 1.1: Folyo kabartmada kullanılan bazı kalem örnekleri 

 

ġekil 1.2: Folyo kabartmada kullanılan malzemeler 
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1.3. Folyo Kabartmada Kullanılan Dolgu Maddeleri 
 

Folyo kabartmada, kabartma iĢlemi bittikten sonra kabartılan kısmın arka tarafına 

genel olarak alçı ile tutkal bileĢiminden oluĢan bir karıĢım hazırlanır. Hazırlanan bu karıĢım 

kabartmamızın arkasına sıvanır. Sıvama iĢlemi genellikle dökülme yöntemi ile yapılır. 

Folyonun yaklaĢık her dört köĢesinden 5-10 mm daha kısa uzunlukta duralit kesilir, 

kabartma resmin arkasına yerleĢtirilerek folyonun kenar kısımları duralitin üstünden geriye 

doğru kıvrılır. 
 

1.4. Kabartma için Hazırlanan Formların ĠĢ Parçası Üzerine 

Aktarılması 
 

Kabartma tekniğini uygulayabilmek için öncelikle resmin çizilmesi ya da kabartmada 

kullanılacak resmin belirlenmesi gerekir. Daha sonraki aĢama, bu resimlerin iĢ parçası (sac) 

üzerine aktarılmasıdır. 
 

1.4.1. Resmin Çizilmesi 
 

Seçtiğimiz herhangi bir resim beyaz bir kâğıt üzerine çizilir veya hazır olarak da temin 

edilebilir. Çizdiğimiz resmin anlaĢılır olması ve karmaĢıklığa meydan vermeden dikkatlice 

çizilmesi, resmin iĢin üzerine doğru aktarılmasını sağlar. 
 

1.4.2. ĠĢ Üzerine Aktarılması 
 

Resim 1.1’de görüldüğü gibi önce resmin üst kısmı selobant ile folyoya yapıĢtırılmalı 

ve altına mavi karbon kâğıdı yerleĢtirilerek kalem ile resim folyoya iz yapacak Ģekilde yeteri 

kadar bastırarak çizgilerin üzerinden gidilmelidir. 

  

Resim 1.1: Kabartması yapılacak resmin iĢ üzerine aktarılması 
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1.5. Folyo Kabartmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Yapılacak iĢin resmi tam ve doğru olarak iĢ parçası üzerine çizilmelidir. 

 Kolay kayma olması için kabartılacak bölüme kuru sabun sürülmelidir 

(Kesinlikle ön yüze sürülmemelidir.). 

 Kabartma esnasında yağlı boya tekniğindeki sıralama metodu uygulanmalıdır. 

Yani bize en uzak kısımlardan kabartmaya baĢlamalıyız. 

 Kabartılan her kısımdan sonra ön tarafa dönülüp çizgi sınırlarının taĢmamasına 

dikkat edilmelidir. 

 Kabartma iĢlemi bakır folyo üzerine yapılacaksa bakırın üzerindeki parlak kısım 

bulaĢık teli ya da sıfır zımpara yardımıyla temizlenmelidir. Bu iĢlem sırasında 

maske ve lastik eldiven kullanılmalıdır. Daha sonra toz deterjan ile iyice 

silinerek yıkanmalı ve çok iyi bir Ģekilde kurulanmalıdır. 

 Folyonun  üzerine birkaç damla kolonya damlatılıp mendil ile silinmelidir. 

 Kabartma iĢlemi bittikten sonra karbon kâğıdı çizgileri kolonya ile iyice 

silinebilir. 

 Zırnık hazırlanırken kaynamaya baĢlayınca taĢırmadan ateĢten alınmalıdır. Bu 

iĢlem havalandırılmıĢ bir yerde yapılmalı ve maske kullanılmalıdır. 

 Bir çubuk ucuna dolanan pamuk zırnığa bandırılıp hızlı bir Ģekilde kabartma 

yaptırılacak iĢ parçasına bir defa da sürülür (Ġkinci kez üzerinden geçildiğinde 

pullanma yapabilir.). 

 Zırnıklama iĢleminden sonra ağaç talaĢı ile kapatılır. 

 YaklaĢık yarım saat sonra temizlenip selülozik vernikle parlatılır. 

 Arka dolgusu hazırlanıp çerçeveye alınır (Büyük tablolarda sprey köpük dolgu 

yapılır.). 
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1.6. Kalem Kaldırmadan Çizgilerin Üzerinde Kabartma ÇalıĢması 

Yapmak 
 

Kabartma çalıĢmasının yapılması uygulamalı olarak aĢağıda anlatılacaktır. Dikkatli 

olarak iĢlem basamaklarını takip ediniz. ÇalıĢmalarınız el beceriniz geliĢtikçe daha da 

güzelleĢecektir.  
 

1.7. Folyo Kabartma Sonrasında Gerekebilecek Düzeltmeler 
 

Folyo kabartma iĢlemimiz tamamlandıktan sonra Ģayet bir düzeltme yapılması 

gerekiyorsa aĢağıdaki gibi yapılmalıdır. 
 

DĠKKAT: Sonradan yapılan düzeltmelerde aĢağıdaki iĢlemler yapılmaz ise kabartma 

resminizin genel görüntüsünde bozulmalar olabilir. 
 

 KabartılmıĢ resmin bir bölgesinin çökertilmesi  
 

Kabartılan folyonun arkasına alçıdan Resim 1.2a’da görüldüğü gibi kalıp hazırlanır. 

Hazırlanan kalıp üzerinden çökertilecek kısım Resim 1.2a’da olduğu gibi bir bıçak ile 

yontulur. Daha sonra kabartma resim Resim 1.2b ve c’deki gibi alçı kalıp üzerine konarak 

uygun bir kalem ile çökertilir. 

 

Resim 1.2:   a- Alçıya alınan kalıp üzerinde çökertme yapılacak yerin yontulması  

b- Kabartma resmin alçı kalıp üzerine yerleĢtirilmesi  

c- Uygun kalem seçilerek çökertme iĢleminin yapılması 
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 Belirli bir kabartılmıĢ  resmin bir bölgesinin biraz daha kabartılması  
 

Kabartılan folyonun ön yüzüne alçıdan, Resim 1.3.a’da görüldüğü gibi kalıp 

hazırlanır. Hazırlanan kalıp üzerinden kabartılacak kısım Resim 1.3a’da olduğu gibi bir 

bıçak ile yontulur. Daha sonra kabartma resim, Resim 1.3b ve c’deki gibi alçı kalıp üzerine 

konarak uygun bir kalem ile kabartılır. 

 

Resim 1.3: a- Alçıya alınan kalıp üzerinde kabartma yapılacak yerin yontulması  

  b- Kabartma resmin alçı kalıp üzerine yerleĢtirilmesi  

  c- Uygun kalem seçilerek kabartma iĢleminin yapılması 
 

Folyo kabartma sanatı ile çalıĢılmıĢ bazı kabartma resimler: 

      

 I  II 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Folyo üzerine resmi aktararak hazırlanan zemin üzerinde kalemi kaldırmadan sac 

kabartma iĢlemini yapınız. 

AMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kabartma yapacağınız resmi seçiniz. 

 

 ÇizilmiĢ bir resim üzerinden de 

çalıĢabilirsiniz. Ancak çizimi 

çalıĢmak istediğiniz büyüklüğe göre 

ayarlayınız. 

 Folyonuzu yapacağınız iĢin büyüklüğüne 

göre kesiniz. 

 

 Resmi folyonuzun üzerine koyunuz. 

 

 Esneme ve kayma olmaması için kâğıdın 

uzun tarafından altına mavi karbon kâğıdı 

yerleĢtirerek bantlayınız. 

 

 

 

 Tükenmez kalem ile çok fazla bastırmadan 

resmin üzerindeki çizgilerin üzerinden 

giderek resmi folyonuza aktarınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Resmin tam olarak folyonuzun üzerine 

geçip geçmediğini kontrol ettikten sonra 

resmi sökünüz. 

 

 

 Kopyalama sırasında alta geçmeyen 

çizgileri belirginleĢtiriniz. 

 

 

 Folyonuzun altına mukavva kâğıdınızı 

koyarak bütün çizgilerin üzerinden 

bastırarak tekrar geçiniz. 

 Bu bastırma folyonuzun arkasında 

belirgin bir iz yapmalıdır. Elinizin 

altına koyacağınız sünger sayesinde 

elinizin teri folyoya geçmez. Bu 

Ģekilde çizgilerin silinmesini önlemiĢ 

olursunuz. 

 

 

 Folyonuzun arkasını çevirerek bütün 

çizgilerin iç kısımlarından iz yapınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu çalıĢma sadece 0.2 kalınlıktaki 

malzemelere uygulanır, daha kalın 

malzemelere yapmayınız. 
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 Kabartma kalemlerinizin kolay kayması 

için resminizin kabartacağınız arka 

yüzlerine kuru sabun sürünüz. 

 
 

 

 

 Kesinlikle ön yüzüne sürmeyiniz. 

 Resminizin kabarmasını istediğiniz seviye 

kadar folyonuzun altına sünger koyunuz. 

Kabartma iĢlemine uygun kalem ile iĢe 

baĢlayınız. 

 Her kabartılan kısımda, folyonun ön 

yüzü çevrilerek dıĢarıya taĢmalar 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
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 Ön yüzünden düzeltmeleri yapınız. 

 

 

 Kabartma iĢlemine yağlı boya resim 

yapılırken uygulanan sıralama 

tekniğini uygulayınız. Yani bize göre 

en uzak kısmı önce çalıĢınız (Örneğin 

insan yüzünü çalıĢıyoruz, önce 

yanaklar, çene ve alın kısımları, 

sonra dudak ve gözler, daha sonra 

burun ve kulaklar kabartılmalıdır. 

ġayet manzara resmi çalıĢılıyorsa 

önce en arkadaki dağ, üzerindeki 

ağaçlar, sonra dağ önündeki evler ve 

nesneler, daha sonra evin önündeki 

cisimler, canlılar kabartılmalıdır.). 

 

 

 Kabartma iĢlemine farklı kalemler 

kullanarak devam ediniz. 

 

 

 

 Kabartılacak kısımların inceliğine, 

derinlik ve çizgilerin özelliklerine 

göre değiĢik kalemler seçerek bir 

önceki maddeyi de göz önüne alarak 

kabartma iĢlemini tamamlayınız. 
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 Kabartma iĢlemini farklı kalemler 

kullanarak tamamlayınız. 

 

 

 

 Eskitme yapılması isteniyorsa iĢin 

üstüne alüminyum folyo için 

mürekkep, matbaa mürekkebi veya 

ayakkabı boyası sürünüz ve kaba bir 

bez ile yüksek kısımları siliniz. 

 

 Daha sonra selülozik vernik ile düz 

zemin üzerinde vernikleyiniz.  

 

 Alüminyum folyo kabartmada 

eskitme yapılmadıysa verniklemeye 

gerek yoktur. Alüminyum folyo cam 

boyası ile boyanırsa güzel bir görüntü 

elde edilir.  

 

 Bakır folyo için kabartma sonrası 

bulaĢık teli ile altın gibi parlatana 

kadar temizlenmeli, daha sonra zırnık 

sürülerek üzerine talaĢ kaplanıp 

yarım saat bekletilmelidir. 

 Yarım saatin sonunda talaĢlar 

temizlenmeli ve yüksek yerlerin 

parlatılması amacıyla ıĢık yönüne 

doğru tek yönlü olarak bulaĢık telinin 

çekilmesiyle parlatma iĢlemi 

yapılarak düz bir zemin üzerinde 

verniklenmelidir. 

Uyarı: Kabartma iĢlemi tamamlandıktan 

sonra, Ģayet 0.15’e kadar alüminyum 

folyo kullanılmıĢ ise alüminyum 

folyonun arkası silikon jel ile doldurulup 

fırınlanır. 

 Bu çalıĢmalarda jel doldurma ve 

fırınlama her ortamda yapılması ve 

hazırlanması zor olduğundan daha pratik 

ve her zaman her yerde bulunması daha 

kolay olan  alçı ve tutkal karıĢımı bir 

karıĢım hazırlanır ve kabartılmıĢ 

folyonun arkasına sıvanır. Kabartma 

çerçeveye alınarak kullanıma hazır olur. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Folyo kabartma için dolgu maddesi hazırladınız mı?   

2.  
Kabartılacak folyo üzerine, çizilmiĢ olan motif veya Ģekli 

karbon kâğıdı yardımıyla aktardınız mı? 
  

3.  
Sert ağaçtan değiĢik biçimlerde kabartma kalemleri 

hazırladınız mı? 
  

4.  Folyoyu hazırlanmıĢ olan zemin üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

5.  
Kalemi kaldırmadan çizgilerin üzerinde kabartma çalıĢması 

yaptınız mı? 
  

6.  Folyoyu ters çevirerek doğrultmasını yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (   ) Folyo kabartma tekniği alüminyum ve bakır folyo üzerine yapılan kabartma iĢlemi 

ile süsleme sanatıdır. 

2. (   ) Folyo kabartma iĢlemleri her türlü metale uygulanabilir. 

3. (   ) Folyo kabartma iĢlemlerinde birçok değiĢik Ģekilde ve ebatta ahĢap, plastik, kemik 

ve benzeri malzemeden yapılmıĢ kalemler kullanılmaktadır. 

4. (   ) Folyo kabartmada kabartma iĢlemi bittikten sonra kabartılan kısmın arka tarafına 

genel olarak çamur sıvanır. 

5. (   ) Folyo kabartmada kabartma iĢlemi bittikten sonra kabartılan kısmın arka tarafına 

genel olarak alçı ile tutkal bileĢiminden oluĢan bir karıĢım hazırlanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYET-2 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında sac üzerine resmi aktararak hazırlanan 

zemin üzerinde kalemi kaldırmadan sac kabartma iĢlemini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Sac kabartma iĢlemi için gerekli malzemeler nelerdir? AraĢtırınız. 

 Sac kabartma iĢleminin uygulanmasını ve dikkat edilmesi gereken hususları 

araĢtırarak not ediniz. 

 

2. SAC KABARTMA YAPMAK 
 

2.1. Sac Kabartma 
 

Kütük hâlindeki bakır, pirinç, alüminyum ve demirin yassı sac olarak üretilmesiyle ve 

bu malzemelerin arka yüzlerinin iĢlenmesiyle kabartma sanatı doğmuĢtur. Sac metallari 

kabartma iki yöntem ile meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi, çökertme ile kabartma 

diğeri ise sıvama ile kabartma tekniğidir. 
 

Günümüzde folyo kabartmanın önem kazanması ve bunun yanında CNC torna 

tezgâhlarının geliĢmesiyle sac kabartma teknikleri yavaĢ yavaĢ önemini kaybetmiĢtir. Elde 

çökertme ve elde sıvama iĢlemleri, sıvama kalıplarının ve tornada sıvama iĢlemleri 

geliĢmesiyle eskiye oranla değerini yitirmiĢtir. Bu bölümde sizlere çok fazla detaya 

girmeden çökertme ile kabartma ve sıvama ile kabartma teknikleri anlatılacaktır.  
 

2.2. Sac Kabartmada Kullanılan Takımlar 
 

Sac metallerini sıvama ve çökertme ile kabartmada birçok değiĢik biçimlerde ve 

ölçülerde yapılmıĢ el aletleri kullanılır. Bu aletler kaliteli takım çeliğinden yapılmıĢ, 

Ģekillendirmede kullanılan uç kısımları çok ince iĢlenmiĢ ve parlatılmıĢ yuvarlak ağızlı 

çekiçler, çeĢitli ölçülerde hazırlanmıĢ kabartma kalem ve zımbaları, hafif ağırlıkta kabartma 

çekiçleri, sıvama çekiçleri, ağaç veya kösele tokmaklar, altlık ve örsler, kum torbası vb.dir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: ÇeĢitli ölçülerde hazırlanmıĢ kabartma zımbaları 

 

Resim 2.2: Sac kabartmada kullanılan el takımları 
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2.3. Sac Kabartmada Kullanılan Dolgu Maddeleri 
 

3 birim ağırlık zift, 2 birim ağırlık kiremit tozu, bir miktar iç yağından oluĢan dolgu 

maddesi aĢağıdaki gibi hazırlanır. 
 

Önce zift bir kap içinde ateĢte eritilir, bu eriyik zifte kiremit tozu ilave edilir ve 

karıĢtırılır. Daha sonra bir miktar da iç yağı katılarak ateĢ üstünde bir süre bekletilir. Bu 

eriyikten bir miktar alınıp soğutulur. Bu karıĢım, örs üzerinde çekiçle vurularak ezilir. 

Kabartmada kullanılacak dolgu maddesinin çatlamamasına dikkat edilmelidir. Eğer çatlama 

var ise iç yağı ilave edilmelidir. 
 

2.4. Kabartma için Hazırlanan Formları ĠĢ Parçası Üzerine 

Aktarılması 
 

Folya kabartmada kullanılan yöntemler kullanılır. 
 

2.4.1. Resmin Çizilmesi 
 

Seçtiğimiz herhangi bir resim beyaz bir kâğıt üzerine çizilir. Resmin anlaĢılır ve 

karmaĢıklığa meydan vermeden dikkatlice çizilmesi, resmin iĢin üzerine doğru aktarılmasını 

sağlar. 
 

2.4.2. ĠĢ Üzerine Aktarılması 

 

Resim 2.3: Yapılacak bir üzerine resmin aktarılması 

 

Mavi karbon kâğıdı yardımıyla kabartma yapılacak sac malzeme üzerine kopyalama 

ile yapılır. 
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2.5. Sac Kabartmada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Yapılacak iĢin resmi tam ve doğru olarak iĢ parçası üzerine çizilmelidir. 

 Kalem uçları hafif yağlı ve parlak olmalıdır. 

 Kalem kaldırılmadan iĢlem yapılmalıdır. 

 ĠĢin kabartılacak yerine uygun kalem seçilmelidir. 

 Kalem geriye doğru eğik tutularak çekicin etkisiyle parça üzerinden kalkmadan 

ileriye doğru kaymalıdır. 

 Çekiçleme etkisiyle sertleĢen dokuyu yumuĢatma esnasında ısıl iĢlem 

kurallarına uyulmalıdır. 

 Önlük ve eldiven mutlaka kullanılmalıdır. 
 

2.6. Çekiçleme Etkisi ile SertleĢen Malzemeyi NormalleĢtirme 
 

Kabartma esnasında uygulanan çekiçleme esnasında sac metal malzemede sertleĢme 

meydana gelir. Bu  istenmeyen bir durumdur. Kabartılan sac malzemelerin uzun süre 

kullanılması ve çatlamaların oluĢmaması için sertleĢme sonucunda oluĢan gerginliğin 

alınması gerekmektedir. Bunun için farklı metallere uygulanan ısıl iĢlem, kullanılan soğutma 

sıvıları ve uygulanan sıcaklıklar aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir. 
 

Sac Metal Cinsi: Isıl ĠĢlem Sıcaklığı (ºC) Soğutma Ortamı: Renk: 

Demir (Çelik) 650 Hava Koyu Kızıl 

Bakır 600-700 Su Kırmızı 

Pirinç 540 Su Sönük Kırmızı 

Alüminyum 340 Su Parlak Sarı 

 

Çizelge 2.1: SertleĢen malzemeyi normalleĢtirmede kullanılacak ısıl iĢlemler 

 

2.7. Kalem Kaldırmadan Çizgilerin Üzerinde Kabartma ÇalıĢma 

Yapmak 
 

Sac kabartma teknikleri zamanla belirli bir çalıĢma sürecinde kazanılabilecek el 

becerileriyle geliĢtirilebilecektir. Bu yüzden ilk defa bu iĢi yapan bir kiĢinin çok büyük 

ustalıkla bir kabartma yapması beklenemez. ÇalıĢmalarınızı artırdıkça yapacağınız kabartma 

iĢleri daha da güzelleĢecektir. Sac kabartma iĢlemi bir örs üzerinde ya da önceden 

hazırlanmıĢ zift veya kum torbası üzerinde yapılmalıdır. Bu bölümde sizlere, çökertme ile 

kabartma ve elde sıvama ile kabartma teknikleri anlatılacaktır. 
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2.7.1. Çökertme ile Kabartma 
 

Sac kabartma iĢlemlerinde malzeme kalınlığında oluĢan incelmelere çökertme denir. 

Çökertme ile kabarıklık elde etmek kolay ve çabuk olmaktadır. Çökertme ile yapılan 

kabartmalarda malzemenin kabaran yerlerindeki kesitinde incelme meydana gelirken 

çökertme yapılmayan bölgelere doğru kesitte bir değiĢme olmaz. Çökertme iĢlemine 

merkezden ya da kenarlardan baĢlanabilir (ġekil 2.1).  

 

ġekil 2.1: Çökertme ile kabartma  ġekil 2.2: Çökertme iĢlemi esnasında çukur bölgede 

      oluĢan  kesit incelmesi 

 

Demir, bakır, pirinç ve benzeri metallerin çökertmesi merkezden çevreye doğru 

yapılır. Merkezden uzaklaĢtıkça çapları büyüyen spiral daireler oluĢturulmalıdır. Bu iĢlem 

yapılırken kabarıklığın orta yüzeyde olması istendiğinden (yarım küre Ģeklini çıkarmak için) 

çekiç darbeleri orta alanlarda kuvvetli iken çevrelere gidildikçe azaltılmalıdır (ġekil 2.2). 

 

ġekil 2.3: Çökertmeye kenardan baĢlama ġekil 2.4: Çökertmeye merkezden baĢlama 
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Alüminyum, kurĢun, çinko ve benzeri metallerin çökertme iĢlemi ise çevreden 

baĢlanıp merkeze doğru küçülen spiral daireler Ģeklinde olmalıdır. BaĢlangıçta çevre 

yüzeylerde zayıf çekiç darbeleri uygulanırken merkeze doğru gidildikçe çekiç darbeleri 

artırılır.  Nispeten yumuĢak olan bu malzemelerde iç gerilmelerin, çevredeki kristal gruplar 

üzerinde kayarak çatlamasını ve sacın çevresinde oluĢabilecek yırtılmaları önlemek için 

çevreden merkeze doğru kabartma yapılır.  

 

ġekil 2.5: Çökertme esnasında malzemede oluĢan Ģekil değiĢimi 

 

Metallerin çökertme iĢlemleri çoğunlukla çekicin küresel tarafıyla örs, pleyt veya 

uygun bir altlık üzerinde yapılır. Çökertmenin daha düzgün ve çabuk yapılması için uygun 

bir altlık üzerinde yapılması önemlidir. Çökertilecek malzemenin ölçülerinde incelme 

olacağı için hesaplamalar yapılırken bu durum dikkate alınmalıdır. 
 

2.7.2. Sıvama ile Kabartma 
 

Sıvama ile mutfaklarda veya süs eĢyalarında kullanılan birçok ürün yapılmaktadır. 

Sıvama iĢleri yapılıĢ Ģekillerine göre üçe ayrılır. Bunlar; elde sıvama, kalıplarda çekerek 

sıvama ve torna tezgâhlarında sıvamadır. Burada özellikle elde sıvama üzerinde durulacaktır. 
 

Sıvama iĢlemi genellikle üç aĢamada gerçekleĢtirilir. Bu aĢamalar; sıvamaya hazırlık 

aĢaması, ondüle açma safhası ve belli bir sabit sıvama açısıdır. Sıvamaya hazırlık 

aĢamasında kesilen malzemenin orta yeri bir altlık üzerinde çökertilir (ġekil 2.6). Sıvanacak 

yanal yüzeylere eĢit aralıklı mesafelerde ondüleler açılır. Uygun bir çekiç ve örs yardımıyla 

silindirik hâle getirilir. Düz kesilmiĢ çember Ģeklindeki malzemenin kenarları sıvama ile 

kaldırılır ve sıvama açısı sabit tutularak yapılır (ġekil 2.7). BaĢlangıçta α açısı 15º - 25ºdir. 

Sıvama açısı her çekiçlemede değiĢtirilirse malzeme ekseninde kaçık olur.  
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ġekil 2.6: Sıvamaya hazırlık aĢaması ve tabanın çökertilmesi 

 

ġekil 2.7: Sıvama esnasında sıvama açısını değiĢtirmeme 

 

Sıvama iĢleminde, çökertme ile kabartma iĢleminde görülen kesit incelmesi görülmez. 

Bunun aksine sıvanan yüzeyin kesitinde artma olur.  Bu artıĢın sebebi, ġekil 2.8’de 

görüldüğü gibi sıvama ile yapılan silindirik bir kabın  tabanını oluĢturan kısmı biçim 

değiĢtirmez. ġekilde görüldüğü gibi malzemenin yanal yüzeyi ile bu yüzeyi oluĢturan 

çember aynı sayıda eĢit parçalara ayrılır. Sıvama tamamlandığında bu dikdörtgen Ģeklindeki 

parçaların arasında kalan kısımlar fazlalık kesit artıĢına neden olur. Bu kesit artıĢını 

karĢılamak için % 2 ile %15 arasında tolerans verilmelidir. Sıvama iĢinde el becerisini 

geliĢtirmiĢ bir kiĢi uygun sıvama çekici ve sıvama becerisi ile sacın kalınlığını artırmadan 

malzemenin kristal yapısını ġekil 2.10c’de 3 nu.lı ok yönünde kaydırarak silindirik kabı tam 

ölçüsünde yapabilir. 



 

 25 

 

ġekil 2.8: Elde sıvama ile silindirik kap yapımı  

a) Kabın tamamlanmıĢ hâli b) KesilmiĢ düz sac c) Sıvama esnasında kristallerin yer değiĢtirmesi 
 

Sac metaller sıvama çekiçleri ile sıvama örsleri üzerinde dövülerek sıvanır. Ġlk önce 

çukur taban kısım bir altlık üzerinde çökertilir (ġekil 2.9). Daha sonra ġekil 2.10’da 

görüldüğü gibi malzemenin kenarına ondüleler açılır. Bu ondüleler sıvama çekici ile hafif 

bombeli örs üzerinde dövülerek sıvanır  (ġekil 2.11). 

 

                 ġekil 2.9: Sıvama ile tabanın çökertilmesi 
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ġekil 2.10: Sac kenarlarına ondüle açma  ġekil 2.11: Örs üzerinde ondülelerin sıvanması 

 

Daha sonra ondüleler sıvama çekici ile ekseni etrafında çevrilerek dövülür. Bu Ģekilde 

dövme iĢlemi tabandan baĢlanarak malzemenin ucuna kadar devam eder. Malzemenin her 

yerinde çekiç darbeleri aynı oranda etki etmelidir  (ġekil 2.12). 

        
ġekil 2.12: Malzemenin tabanından çevresine doğru ondüleleri sıvama 
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Bir defada yapılamayan ondüleleri ikinci kez yapmak için sertleĢen malzemenin ısıl 

iĢleme tabi tutulması gerekir.  Çekiçleme etkisiyle malzemede sertleĢme meydana gelir. 

SertleĢmiĢ malzemeye yumuĢatma uygulamadan tekrar ondüle açmak, istenmeyen sonuçlara 

sebep olabilir. Sıvamada ısıl iĢlem uygulanacak sıcaklıklar metallerin cinsine göre çizelge 

2.1’de verilmiĢtir. Fazla kabartılması istenen iĢlerde tek sıvama yeterli olmayabilir. Bu 

yüzden ikinci kez ondile açılmalıdır. Ġkinci defa açılan ondüleler ilk açılan ondülelerin 

üzerine getirilmemelidir. Bu durum gevĢeyen kristaller üzerinde gerginliğin değerini 

artırarak malzeme yüzeyinde çatlamalara neden olabilir. 

  

 

Sıvama iĢlemi sırasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 Sıvama iĢlemi sırasında çekiçlenen ondülelerdeki Ģekil değiĢimi ve ezilme takip 

eden diğer ondülelerde de aynı olmalıdır.  

 Sıvanan yan yüzeylerin aynı oranda gerilimin etkisinde kalması için çekiçleme 

atlamadan yapılmalıdır.  

 Sıvama iĢlemi sırasında ondülelerin birbiri üzerinde katmer yapmaması için 

sıvama açısı ve çekiç darbeleri iyi ayarlanmalıdır. 

 Çekiçleme esnasında dikkatli olunmalıdır. Malzemede yara açılıp çatlamalar 

oluĢabilir. 

 Isıl iĢlem sırasında malzemenin her tarafı eĢit oranda ısıtılmalıdır. 

ġekil 2.13: Malzemeyi ekseni etrafında çevirerek örs üzerinde sıvama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sac üzerine resmi aktararak hazırlanan zemin üzerinde kalemi kaldırmadan sac 

kabartma iĢlemini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sac kabartma için kurĢun, lastik, zift veya kum 

zemin hazırlayınız. 

 Güvenle çalıĢma kurallarını 

uygulayınız. 

 Önlük ve eldiven kullanınız. 

 Çekiçleme esnasında kalemi 

kaldırmayınız. 

 Kabartılacak sacın üzerine, kâğıt üzerine 

çizilmiĢ olan motif veya Ģekli kopya ediniz. 

 

 

 Kabartma için çeĢitli uç kesitlerinde kalem 

hazırlayınız. 

 

 Kalemleri temizleyip yağlayınız. 

 Parça üzerinde kalemleri kaldırmadan hafif 

çekiç darbeleri ile çizilen motif veya resmi 

iĢleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Resim iĢlemesi tamamlandıktan sonra doğrultma 

yapınız. 

 

 

 Çekiçleyerek düz saçtan kabartma 

motif ve süsler oluĢturunuz. 

 

 Çekiçleme sebebi ile sertleĢen dokuyu 

yumuĢatınız. 

 YumuĢatma iĢlemi malzemenin 

cinsine göre farklılıklar gösterir. 

 

 Sac malzemenin incelmesi sonucu 

meydana gelebilecek çatlama ve 

kırılmalara karĢı dikkatli olunuz. 
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 Ġstenilen Ģekil elde edilene kadar çekiçlemeye 

devam ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  
Sac kabartma için kurĢun, lastik, zift veya kum 

zeminlerden birini hazırladınız mı? 
  

2.  
Kabartılacak sacın üzerine, kâğıt üzerine çizilmiĢ olan 

motif veya Ģekli kopye ettiniz mi? 
  

3.  
Kabartma için çeĢitli uç kesitlerinde kalem hazırladınız 

mı?  
  

4.  Kalemleri temizleyip yağladınız mı?   

5.  
Parça üzerinde kalemi kaldırmadan hafif çekiç darbeleri ile 

çizilen motif veya resmi iĢlediniz mi? 
  

6.  Çekiçleme sebebi ile sertleĢen dokuyu yumuĢattınız mı?   

7.  
Resim iĢlemesi tamamlandıktan sonra doğrultma yaptınız 

mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (   ) Sac metallari kabartma iki yöntem ile yapılmaktadır. Bunlardan birincisi çökertme 

ile kabartma, diğeri ise sıvama ile kabartma tekniğidir. 

2. (   ) Elde çökertme ve elde sıvama iĢlemleri, sıvama kalıplarının ve tornada sıvama 

iĢlemlerinin geliĢmesiyle eskiye oranla daha çok kullanılmaktadır. 

3. (   ) Sac kabartmada her türlü çekiç kullanılabilir. 

4. (   ) ParlatılmıĢ yuvarlak ağızlı çekiçler, çeĢitli ölçülerde hazırlanmıĢ kabartma kalem ve 

zımbaları, hafif ağırlıkta kabartma çekiçleri, sıvama çekiçleri, ağaç veya kösele 

tokmaklar, altlık ve örsler sac kabartmada kullanılan bazı aletlerdir. 

5. (   ) Sac kabartmada kalem kaldırılmadan iĢlem yapılmalıdır. 

6. (   ) Alüminyum, kurĢun, çinko ve benzeri metallerin çökertme iĢlemi ise merkezden 

baĢlanıp çevreye doğru artan spiral daireler Ģeklinde olmalıdır. 

7. (   ) Demir, bakır, pirinç ve benzeri metallerin çökertmesi merkezden çevreye doğru 

yapılır. 

8. (   ) Sıvama iĢlemi genellikle üç aĢamada gerçekleĢtirilir. Bu aĢamalar, sıvamaya hazırlık 

aĢaması, ondüle açma safhası ve belli bir sabit sıvama açısıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A-FOLYO KABARTMA 

1 Folyo kabartma için çeĢitli ölçülerde uygun kalemler 

hazırladınız mı? 
  

2 Resme göre alüminyum ya da bakır folyo kestiniz mi?   

3 Kabartma yapacağınız iĢin resmini folyo üzerine aktardınız mı?   

4 Kabartma esnasında sıralama metodunu uyguladınız mı?   

5 Bakır folyo kabartma yapıyorsanız, bakırın üzerindeki parlak 

kısmı bulaĢık teli ya da zımpara ile temizleyip deterjan ile 

yıkadınız mı? Üzerine birkaç damla kolonya damlatıp sildiniz 

mi? 

  

6 Kabartma esnasında folyonun altına sünger koydunuz mu?   

7 Her kabartılan kısmın arkasını hemen çevirip dıĢarıya taĢmaları 

arkasında düzelttiniz mi? 
  

8 Kabartma iĢlemini tamamladıktan sonra uygun Ģartlarda zırnık 

hazırladınız mı? 
  

9 Zırnık hazırlama sırasında, havalı bir ortam seçip maske ve 

eldiven taktınız mı? 
  

10 Bakır folyoyu bulaĢık teli ile altın gibi parlattınız mı?   

11 Parlatma sonrası kusu bir bez ile silip kaynatılmıĢ zırnığı üzerine 

sürdünüz mü? 
  

12 Zırnıklama sonrasında üzerine talaĢ koyup yarım saat beklettiniz 

mi? 
  

13 TalaĢı temizleyip sildikten sonra düz zemin üzerinde 

verniklediniz mi? 
  

14 Dolgu maddesini hazırlayıp kabartma folyonun arkasına 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

15 Folyonun ölçüsünden daha kısa uzunlukta duralit ya da MDF 

kesip kabartma resmin arkasına yerleĢtirip folyonun uçlarından 

geriye doğru kıvırıp kapattınız mı? 

  

B-Sac Kabartma Evet Hayır 

16 Yapılacak iĢin resmini tam ve düzgün olarak aktardınız mı?   

17 Kalem uçlarını parlatıp hafifçe yağladınız mı?   

18 ĠĢin kabartılacak kısmına uygun kalem seçtiniz mi?   

19 Kabartma esnasında önlük ve eldiven kullandınız mı?   

20 Resmin iĢlenmesi tamanlandıktan sonra doğrultma yaptınız mı?   

21 Kabartma sonrası sertleĢen dokuyu yumuĢattınız mı?   
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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