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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB447 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Kehribar Taşını İşleme 

MODÜLÜN TANIMI 
Kehribar taşını tanıtan ve taşı işleme becerisinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Kehribar taşını ve çeşitlerini tanımak, işlemeye 

hazırlayabilmek 

AÇIKLAMA 
Bu modülün atölye ortamında, anlatım, soru- cevap ve 

uygulama şeklinde işlenmesi gerekir. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam kaynak, araç gereç 

hazırlandığında, kehribar taşı hakkında bilgi sahibi 

olabilecek, taşı temizleyip kesimini yaparak işlemeye 

hazır hale getirebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kehribar taşını sınıflandırabileceksiniz. 

2. Kehribar taşını işlemeye hazırlayabileceksiniz. 

3. Kehribar taşını işleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 

Donanım: Görsel basılı kaynaklar, masa, su küveti, 

fırça, tartı, metre motorlu kıl testere, kıl testere, kumpas, 

mengene 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

 İlk çağlardan bu yana var olan kehribar taşı işlemeciliği, bugün Anadolu’da birkaç 

küçük atölye haricinde yok olmuştur. 

 

Kehribar taşını işleme sanatı kesme, tıraşlama (yontma), taşlara şekil verme, torna ve 

cilalama tekniği ile dünden bugüne sabırla ve büyük emeklerle yapılarak günümüze kadar 

gelmiştir. 
 

           Türkler, Avrupalılar gibi kehribarı birtakım kabartma tekniği ile 

süslememişler, madenindeki güzellik ve ona verdikleri değerle elde işleme yapmışlardır. 

 

Bu modülde kehribar taşının tarihi geçmişi ve taşın sınıflandırılması hakkında bilgi 

sahibi olabilecek, kehribar taşını zedelemeden ürüne uygun işlemesini yapabileceksiniz. 

Ayrıca sentetik kehribar taşı konusunda da bilgi sahibi olabilecek, doğal ve sentetik kehribar 

taşını birbirinden ayırma testlerini uygulayabileceksiniz. 

  

Geçmişi çok eskilere dayanan kehribar taşı işlemeciliğinin unutulmaması için 

çalışmalar yapmak, bu işlemeciliği yaşatmak ve tanıtmak gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FALİYETİ-1 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve 

temiz atölye ortamında kehribar taşı hakkında genel bilgi sahibi olabileceksiniz. 

 
 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Kehribar taşının tanımı, oluşumu, çıkarıldığı ülkeler konusunda araştırma 

yapınız. 

 Kehribar taşı konusunda basılı kaynaklardan, kütüphanelerden, internetten 

kaynak taraması yapınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KEHRİBAR TAŞI 
 

Kehribar taşı açık sarı ya da sedef renginden koyu yumurta sarısına, hatta kırmızı ve 

siyaha kadar çeşitli renklerde yarı saydam yumuşak bir maddedir. Buna göre kehribar taşı 

ağaç reçinesinden oluşan bir yeraltı kalıntısıdır.  

 

1.1. Kehribar Taşının Tanımı 
 

Kehribar, milyonlarca yıl önce yaşamış çok geniş alanlar kaplayan, yüksek ağaçlı, 

tropik ve yarı tropik ormanlardaki ağaçların salgıladığı reçinenin, toprak altında kaldıktan 

sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal değişikliğe uğrayarak fosilleşmiş, taşlaşmış 

kalıntısıdır.  

ÖĞRENME FALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Doğal kehribar taşları 

 

1.2. Kehribar Taşının Tarihçesi  
 

İnsanların kehribar taşı ile tanışmaları, Taş Devrine kadar uzanmaktadır. İngiltere’ 

deki arkeolojik kazılarda, antik yerleşimlerde MÖ 11.000 yıllarına ait işlenmiş kehribar 

bulunmuştur.  

 
Resim 1.2: Kazılarda bulunmuş kehribar taşından kolye   

 

Almanya, Polonya, Litvanya ve Estonya’da Neolitik ( Yeni Taş Devri) Döneme ait 

yüz ayrı yerleşimde kehribar ve kehribardan yapılmış objelere rastlanmıştır. Kehribar antik 

çağların bilinen en eski dekoratif maddesidir. 

 

Antik Çağ toplumları ve kültürleri kehribardan çok etkilenmişlerdir. Kehribar 

özellikleri nedeniyle insanların kalbinde mistik bir yer edinmiştir. Yakıldığında güzel çam 

reçinesi kokusu verdiği için Aztek ve Maya medeniyetlerinde süs taşı olmasının yanında dini 

törenlerde tütsü ve buhurdan olarak kullanılmıştır. Etrüskler de tanrı ve tanrıçalarını, 

kehribar taşından oyarak tasvir etmişlerdir. 
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Resim 1.3: Kehribar taşı tanrıça heykelleri 

 

Ters Devrinden başlayarak kehribar ticari malzeme olarak kabul görmüş ve takas 

ürünü olarak değerlendirilmiştir. Romalılar ve Yunanlar şarap, yağ, tuz, ipek, bronz ve altın 

vererek karşılığında kehribar taşı almışlardır. 

 

Orta Amerika ve Meksika’da kehribar taşı beş bin yıldan beri bilinmekte olup süs taşı 

olarak kullanımının yanında stresi, üzüntüyü yok eden bir ilaç olarak da kabul edilmiştir. 

Binlerce yıldır insanlar, özel güçleri olduğuna inanarak kehribar taşından tespih, tılsım ve 

dinsel objeler üretmişlerdir. 

 

Kehribar, Farsça birleşik bir kelimedir.  

 

Avrupa’da Orta Çağ boyunca ana kaynak Baltık kehribarı olmak üzere, tespih ve 

heykeller üretirken, 16 – 17 ve 18. yüzyılda oyma ustaları geleneksel oymacılığın yanında 

yeni teknikler ve aletler geliştirmişlerdir. Bu dönemde kehribar taşı işlemeciliği, popüler bir 

sanat haline gelmiştir. Kehribar taşı işlemeciliği yapan ustalar, tornada onu kesip, parlatıp, 

şekillendirerek aşağıdaki ürünleri yapmışlardır: 

 

 Çeşitli figürler objeler 

 Heykeller 

 Şamdan 

 Armalar 

 Kolye, küpe, yüzük, bilezik 

 Kutular 

 Tepsiler 

 Satranç takımı 

 Tespih 
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Resim 1.4: Duvar süslemesi             Resim 1.5: Kutu    

 

       
Resim 1.6: Tabak                                          Resim 1.7: Tıraş takımı 

 

1.3. Kehribar Taşının Jeolojik Ortamı ve Oluşumu  
 

Milyonlarca sene önce, dünyanın değişik yerlerinde farklı jeolojik dönemlerde, 

iklimin tropik veya yarı tropik olduğu yerlerde çok büyük alanları kaplayan ormanlar 

bulunmaktaydı. Yüksek boylu ağaçlar, yoğun sıcağın etkisiyle bol bol reçine salgılamıştır. 

Üst üste gelen reçine salgılamalarıyla oluşan irili ufaklı reçine topakları, yer çekimi etkisiyle 

ağaçlardan yere, orman tabanına düşmüş ve şiddetli yağışların oluşturduğu sellerle 

akarsuların denize ulaştığı yerlerde meydana gelen deltaların, sığ suların killi, kumlu 

tortulların içine taşınarak gömülmüştür.  

 

 
Resim 1.8: Yerin katmanları 
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Milyonlarca yıllık süreçte çöken deniz tabanıyla derinleşen denizlere, sığ sulara 

taşınan reçine parçaları tortullar içinde yerini aldı. 

 

Yerin hareketleri (sarsıntılar) sonucu zaman içinde ormanlık alanlar da sularla 

kaplanarak göl ortamlarına dönüştü. Kehribarın özgül ağırlığı tuzlu suyun ağırlığına yakın 

olduğu için kehribar topakları kısmen yüzerek veya sürüklenerek bir araya gelerek 

yoğunlaşma oluşturdular. 

 

Bu ortamlara akarsu ve sellerle milyonlarca yıl boyunca taşınan, çöken malzeme 

ağaçlarla birlikte reçine topaklarını da örtmüştür. Yüzlerce, bazen binlerce metre kalınlıkta 

yerin altında geçen milyonlarca yıl boyunca artan basınç ve sıcaklığın yarattığı fiziki ve 

kimyasal koşullarda reçineler sertleşip taşlaşarak kehribara dönüşür. Yine koşullar uygunsa 

ormana ait ağaçlar kömür oluşumuna yol açabilir. Bu durumda, kömür (linyit) yataklarında 

kehribar oluşumları gözlenebilir. Basınç etkisiyle ıslak kil ve kum taşı, içinde oksijen 

bulundurmadığı için kehribarı iyi muhafaza eder. 

 

1.3.1. Kehribar Taşını Oluşturan Ağaçlar 
 

Milyonlarca yıl önce, dünyamızın o zamanki doğal yaşam koşulları, tropik ve yarı 

tropik iklim ortamında bol reçine salgılayabilen ağaç türlerinin, çok gelişkin ve yaygın 

ormanlar oluşturmasını sağlamıştır. 

 

Uygun şartlar, ağaçların salgıladıkları reçinelerden oluşan topakların, yeterli 

büyüklüğe ulaşınca gövdelerinden ayrılıp toprak altında milyonlarca sene korunmasını ve 

geçirdikleri değişikliklerden sonra kehribara dönüşmesini sağlamıştır. 

 

Kehribar taşının oluşumunu sağlayan ağaçlardan bazıları aşağıdaki özelliklerdeydi: 

 

 Baltık bölgesinde, yarı tropik iklimde kozalaklı türlerden reçinesi succinic asitli 

olan çam ağaçları, 

 Karayiplerde tropik çiçekli ağaçlardan reçinesi retinite asit bulunduran ve 

reçinesi en bol olan ağaç türü Algarroba familyasından ağaçlardır. 

 

Ayrıca Yeni Zelanda, Avustralya, Afrika, Kongo ve Sierrea Leone, Güney Amerika, 

Zanzibar, Meksika, Kaliforniya ve Lübnan’da değişik cinste tropik bölge ağaçları kehribar 

taşının oluşumuna katkı sağlamıştır. 
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Resim 1.9: Kızıl ağaç ormanı-Kaliforniya 

 

Kehribarın oluşumuna sebep olan ağaç çeşitlerinin çoğunun soyu tükenmiştir. Sadece 

Yeni Zelanda‘daki dev kauri çamlarının geçmiş dönemlerdeki ağaçların soyundan olduğu 

düşünülmektedir. 

 
Resim 1.10: Dev kauri çamları 

 

13000 yıldan bu yana insanlar deniz kıyılarından, plajlardan, alüvyonlardan ve denizin 

içinden kehribar parçaları toplarlardı. 

 

İnsanlar, 1850’li yıllardan günümüze jeoloji biliminin gelişmesiyle bilinçlenerek 

jeolojik formasyonları, reçinenin yerleşimini ve kehribar taşının çıkarılmasını sağlayan 

madencilik tekniklerini öğrendiler. 
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1.3.2. Reçinenin Tanımı 
 

Reçine, ağaçların korunma mekanizmasıdır. Ağacın gövdesi veya dalı herhangi bir 

zarar görürse yani kırılıp yarılırsa kabuksuz dokuların dış etkenlere dayanıksız olduğu bir 

bölge açığa çıkar. Bu durumda ağaç, reçine salgılayarak taze yüzeyi kapatıp iyileşmesine 

çalıştığı gibi kendisine zarar verebilecek böcek ve mantar gibi canlıları da reçinenin 

kendisine has kokusu, tadı ve yapışkanlığı ile ağaçtan uzak tutmaya çalışır. 

 

Ağaçlarda hastalıkları iyileştirmek için salgılama yapılmasının yanında, yüksek 

ağaçlarda hızlı büyümenin oluşturduğu tansiyon nedeni ile oluşan boyuna çatlaklardan da 

bolca reçine salgılanır. 

 

 
Resim 1.11: Ağaç gövdesinde reçine 

 

1.4. Kehribar Taşının Çıkarıldığı Ülkeler 
 

Bilinen en ünlü eski kehribar taşı yatakları doğu Prusya’daki Semland 

Yarımadasındadır. Buradan ve Avrupa’nın diğer önemli kehribar taşı yataklarının yer aldığı 

Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyıları ile İsviçre’ye kadar uzanan bölgeden çıkartılan 

kehribarlar çok aranılan değerli bir taş olarak, MÖ 3000 başlarından itibaren Akdeniz 

çevresine ve Kafkaslar üzerinden Asya içlerine kadar uzanmıştır.  

 

Kehribar taşına dünyanın hemen her ülkesinde rastlanmaktadır. Kutup bölgeleri hariç 

tüm kıtalara dağılmış farklı özelliklere sahip kehribar taşı oluşumları bilinmektedir. Bu 

yatakların çoğu Tersiyer ( 20 – 50 Milyon yıl) döneminde oluşmuşsa da Alt Karboniferde 

(280 milyon yıl üzeri) oluşmuş kehribarlar bulunmaktadır.  
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Resim 1.12: Maden rezervleri 

 

Avrupa’da kehribar taşı yatakları en çok Ukrayna, Romanya, İsveç, İngiltere, 

Hollanda ve Sicilya’da görülmektedir. 

 

Kehribar yataklarının bulunduğu başlıca ülkeler arasında Rusya, USA, Kanada, 

Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya,  Norveç, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Dominik, 

Venezüella, Fransa, Almanya, İngiltere, Romanya, Avusturya, Macaristan, Sicilya, Meksika, 

Burma, Borneo, Lübnan, Japonya, Brezilya, Nijerya, Sumetra, Yeni Zelanda, Filipinler ve 

İsrail sayılabilir. 

 

Baltık Denizi ve Dominik’teki yataklardan elde edilen kehribar taşı, mücevherat 

imalatı ve ticaretinde en gözde olanlardandır. 

 

Dünyanın farklı coğrafyalarında, her yıl yüzlerce ton üretim yapılmasına rağmen bu 

miktarın sadece % 3 -5’ i doğrudan kuyumculukta kullanılabilecek kalitededir.     

 

1.5. Kehribar Taşı Çeşitleri 
 

Jeolojik oluşumdan dolayı farklı kehribar çeşitleri bulunmaktadır. 
 

1.5.1. Baltık Kehribarı 
 

Kehribar taşının kraliçesi olarak adlandırabileceğimiz Baltık kehribarı, fosilleşmiş ve 

yaklaşık 50 milyon yıl öncesine dayanan, Rusya’nın bir kısmı ile Baltık Denizi çevresindeki 

alandan çıkarılan kehribarlara verilen isimdir. Baltık kehribarı iğne yapraklı ağaçların 

reçinelerinden oluşmaktadır. 
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Resim 1.13: Baltık kehribarı 

 

1.5.2. Dominik Kehribarı 
 

İkinci değerli amber cinsi Karayipler’de Hispanisla Adasının doğusundaki Dominik 

Cumhuriyetinden çıkartılmaktadır. Dominik kehribarı bol reçine salgılayan “hymenaeç” 

türünden geniş yapraklı bir ağacın fosilinden oluşmuştur. Dominik kehribarı çok miktarda 

fosil içermektedir. Oluşumları 10 ile 25 milyon yıl civarındadır. 

 

 
Resim 1.14 : Dominik kehribarı 
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1.5.3. Mavi Kehribar 
 

Ender oluşan mavi kehribarın en güzel örnekleri Dominik’teki kehribar yataklarından 

elde edilmektedir. Sertliği Baltık kehribarından biraz daha azdır.  

 

Mavi kehribar gösterişli rengi, az bulunuşu, renginin oluşumunun ilginçliği nedeniyle 

büyüleyici bir süs taşı olmuştur. 

 

Reçinenin yeraltında gömülü kaldığı süreçte meydana gelen bir volkanik patlama 

sonucunda oluşan kızgın lavların üstten akıp geçmesi sırasında sıcaklık etkisi ile ilk rengin 

önce yeşile sonra maviye dönüştüğü iddia edilir. Normal kehribar taşının da deneysel olarak 

ısıtıldığında renk değiştirdiği görülmektedir. 

 

    
Resim 1.15: Mavi kehribar taşı 

 

1.6. Doğal Kehribar Taşının Özellikleri  
 

Kehribar taşının tüm özellikleri yaşına, gömülme şartlarına ve reçine salgılayan ağacın 

türüne bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

 

1.6.1. Fiziksel Özelliği 
 

Kehribar taşı şekilsiz olup saydam, yarı saydam veya opak olabilir. Sedimentler 

(toprak katmanı) içinde genellikle düzensiz topak, yumru, sarkıt veya damlacık şeklinde 

bulunur.  
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Resim 1.16: Toprak katmanlı kehribar taşı 

 

1.6.2. Floresan Özelliği 
 

Kehribar taşı floresandır. UV ışığı kehribara tutulursa ışıldar. Ana floresan renkleri 

sarı, mavi, yeşil ve turuncudur. Floresanın yoğunluğu kehribar tiplerinde farklı olabilir. 

Dominik kehribarı mavi renkte ışıldar.  

 

  
Resim 1.17: Kehribar taşının UV ışığı altında görünüşü                      Resim 1.18: Mavi kehribar 

 

1.6.3. Biçim Özelliği  
 

Doğal kehribar taşı, çok farklı biçimlerde olduğu gibi boyut olarak da çok değişiktir. 

Mezozoik Dönemden elde edilen kehribar hem az bulunur hem de genelde 1-2 cm 

büyüklüğü geçmez. Geçmişi çok eskiye dayanan yaşlı kehribar taşlarının oksidasyon, 

sıcaklık, basınç ve erozyondan fazlaca etkilendiği düşünülmektedir. Genelde küçük parçalar 

hâlinde bulunan kehribarın 1kg’ı aşan örnekleri çok enderdir. Baltık bölgesinin bilinen tek 
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parça en büyük kehribar taşı 47 cm uzunluğunda ve yaklaşık 9.817 kg ağırlığındadır. Bu 

kehribar, 1860’ ta Polonya’da bulunmuştur. 

 

1.6.4. Kehribar Taşının Sertliği  
 

Mohs sertlik cetveline göre 2,5-3’tür. Mohs sertlik cetveli; minerallerin ve organik 

maddelerin en çok kullanılan standart sertlik derecelendirme sistemidir. En sert maden de 

elmastır.  Kehribarın sertliği, özgül ağırlığı ve kimyasal formülü jeolojik koşullara bağlı 

olarak değişmektedir. 

 

Sertlik; Baltık Bölgesinde : 2 – 2.5 

Dominik Bölgesinde  : 1 – 2 

Burma Bölgesinde   : 3 civarındadır. 

 

Kehribar taşının çözücü maddelere karşı direnci vardır. Suda, eterde ve ispirtoda ve 

diğer çözücülerle tamamen erimez fakat bezir yağında kaynatılınca yumuşar, erir. 

 

1.7. Kehribar Taşını Sınıflandırma  
 

Kehribar taşı çıkarıldığı ortama, rengine ve saydamlığına göre sınıflandırılmaktadır. 

  
1.7.1. Renk Bakımından Sınıflandırma                         

 

Kehribar taşları genel olarak sarımsı - portakal yani amber rengi olarak bilinir. Oysa 

fosilin oluşumu aşamasında reçineye karışan topraktaki yabancı maddeler ve termit (bir cins 

böcek türü) dışkısı gibi katkılar ve ısı faktörleri kehribara nadir de olsa beyaz, kırmızı veya 

mavi gibi birçok renk kazandırmaktadır. 

 

Kehribarın tipik renkleri konyak rengi ( açık sarı), koyu sarı, bal rengi, altın rengi, 

turuncu, kırmızı, kahverengi en yaygın renklerdir. Ender olarak da kemik rengi ve yeşildir. 

 

 
Resim 1.19: Renkli kehribar taşları 
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1.7.2. Saydamlık Derecesine Göre Sınıflandırma 

 
 Tam saydam, yarı saydam, bulutlu, dumanlı, opak gibi terimlerle 

derecelendirilir. 

 Saydamlık, kehribarın içindeki mikroskobik hava kabarcıkları ile doğrudan 

ilgilidir. Normal olarak reçine saydamdır ancak içinde çok sayıda hava 

kabarcığı bulunuyorsa ışık, kehribar taşını kat ederken bu kabarcıklara çarparak 

yansır, yarı saydam veya opak görüntü oluşturur.  

 Saydam kehribarda hava kabarcığı pek görülmez. 

 Yarı saydam,  bulutlu görünümlü kehribarda çok sayıda hava kabarcığı bulunur.  
 

 
Resim 1.20: Kehribar taşında hava kabarcıkları 

 Beyaz opakta ise 1mm
2
 de 900 bin kadar hava kabarcığı vardır ve renk çeşidi 

beyazdan maviye doğru uzanır. Saydamlık ve yarı saydamlık ağacın cinsi, 

reçinenin akışı ve damlamasıyla ilgilidir. 

 

1.7.3. Kehribar Taşının Çıkarıldığı Ortama Göre Sınıflandırılması 
 

Taş Devrinden, 1850’li yılların sonlarına kadar insanlar kehribar taşını denizin içinden 

veya kıyısından toplamışlardır. Jeoloji bilimi ve madencilik gelişince genellikle açık 

ocaklardan, buzulların taşıdığı kırıntılı malzemelerden veya alüvyonlar içinden madencilik 

yöntemleri ile kehribar taşı bulunmuştur. 

 

Denizden toplanan kehribarın, su ve kumun etkisi ile yüzeyinin parlak olmasına 

karşılık karadan, maden yataklarından çıkartılan kehribar taşının üzeri kalınca bir kabukla 

kaplıdır. Dış yüzeyinden değerli bir taş olduğu zor anlaşılır. 

 

Avrupa kıtasındaki kehribarlar için şöyle isimlendirme söz konusudur: 

 Baltık Tipi  : Sarı renkli kehribar 

 Sicilya Tipi : Kırmızı renkli kehribar 

 Romanya Tipi : Kahverengi kehribar 
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1.8. Kehribar Taşının Kullanıldığı Yerler  

 
 Kehribar taşı ile eskiden beri çeşitli biblolar kutular, şamdan gibi süs eşyası; 

yüzük, kolye, küpe, bilezik vb. takılar yapılmaktadır. 

 Batıda süs eşyası olarak kullanılan kehribar taşı doğuda takı, sigara ağızlığı, 

tespih, tılsım taşı, baston sapı, nargile ağızlığı yapımında ham madde olarak 

kullanılmıştır.  

 Geçmiş yıllarda İstanbul Uzun Çarşı’da sadece kehribar taşı işlemeciliği yapan 

ustalar vardı. Bu ustalar tespih ve sigara ağızlığı yaparlardı. Özel tezgâh ve 

tornalarda çalışan bu ustaların tespih imameleri, tespih taneleri, çubuk, sigara 

ağızlıkları üretimi çok yaygındı. Kehribar taşları mine, gümüş ve altın 

kakmalarla işlenerek süslenirdi.  

 Kehribar taşı ısıtıldığında hoş bir koku çıkarır. Geriye kalan reçine vernik 

yapımında kullanılabilir.  

 Kehribardan ince levha halinde kaplamalarla süslenmiş eşyalar yapılabilir.     

 

 

 

 



 

 17 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Kehribar taşının oluşumu hakkında bilgi edininiz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön bilgi için kehribar taşını tanıma 

konusunda araştırma yapınız. 

 Kütüphanelerden, internetten ve bu işi bu 

meslek edinmiş ustalardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Kehribar kelimesinin anlamını 

araştırınız. 

 İncelemelerinizi dikkatlice detaylara önem 

vererek yapınız. 

 Kehribar taşının oluşumunu ve 

jeolojik ortamını araştırınız. 

 Çeşitli ansiklopedik kaynaklardan,  

internetten ve bu işin ustalarından 

öğrenebilirsiniz.   

 Kehribar taşının oluşumunda rol alan 

reçinenin tanımını araştırarak 

inceleyiniz. 

 Kehribar taşının çalışıldığı atölyelere 

giderek ustalardan reçine hakkında bilgi 

alınız.  

 Kehribar taşının tarihçesini 

araştırınız. 

  Kaynaklardan araştırarak anlaşılabilir 

ifadelerle kehribar taşının tarihçesini 

anlatınız. 

 Kehribar taşının çıkarıldığı ülkeleri 

araştırınız. 

 Kehribar taşının cinslerine renklerine göre 

çeşitlerini ve taşın çıkarıldığı ülkeleri 

öğrenebilirsiniz. 

 Atölyelere gidip taşların nasıl 

sınıflandırıldığını gözlemleyiniz. 

  

 Taşları renk, saydamlık derecesi ve elde 

edilmesine göre sınıflandırmaya özen 

gösteriniz. 

 Zamanı iyi kullanınız 
 İşinize önem veriniz, sabırlı ve dikkatli 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kehribar kelimesi hangi dilden Türkçemize girmiştir? 

A) Latince   

B) Farsça 

C) Arapça   

D) Hiçbiri 

2. Sicilya tipi kehribar taşına ne ad verilir? 

A) Sarı renkli kehribar 

B) Kahverengi kehribar 

C) Kırmızı Kehribar 

D) Yeşil kehribar 

3. Ağaçların korunma mekanizması olarak salgıladığı maddeye ne ad verilir? 

A) Reçine  

B) Bal 

C) Balza 

D) Tersiyer 

4. Bilinen en eski kehribar taşı yatakları hangi bölgede bulunmaktadır? 

A) Semlant Yarımadası 

B) İsviçre 

C) Hollanda 

D) Kuzey Denizi 

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kehribar taşının çıkarıldığı ülkelerden biri değildir? 

A) Rusya  

B) Polonya 

C) İsviçre 

D) Afganistan 

6. Kehribar taşının en çok bilinen rengi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sarı 

B) Yeşil 

C) Mor 

D) Mavi 

7. 7. Kehribar taşının sertliği Mohs cetveline göre kaç derecedir? 

A) 4 

B) 2.5-3 

C) 5 

D) 6 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve 

aydınlık ortamda doğal kehribar taşının fiziksel, kimyasal özelliklerini ve çeşitleri ile 

kullanıldığı yerler hakkında bilgi sahibi olabilecek, kehribar taşını işlemeye 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:   

 

 Doğal kehribar taşı konusunda basılı kaynaklardan ve sanal ortamdan 

kütüphanelerden kaynak taraması yapınız. 

 Doğal kehribar taşlarının işlemeye hazırlanmasını, çevrenizdeki atölyelerde 

bulunan ustalardan öğreniniz. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. KEHRİBAR TAŞINI İŞLEMEYE 

HAZIRLAMA 
Kehribar taşını işlemek çok zor ve önemlidir. Yumuşak bir madde yapısına sahip 

olduğu için dikkatli olmak gerekmektedir. 

 

2.1. Kehribar Taşını Temizleme 
 

Büyük ve zor çalışmalardan sonra kehribar rezervlerinden çıkan kehribar taşının 

işlemeye hazır hâle getirilmesi için önce üzerindeki yabancı maddeleri temizlemek 

gerekmektedir.  

 
Resim 2.1: Toprak yüzeyli mavi kehribar taşları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kehribar taşının temizlenmesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 Çalışma ortamının ıslanmaması için 

masaya muşamba seriniz. 

 

 Kirli kehribar taşlarını hazırlayınız. 

  Küvet  

 Fırça 

 Kurulama bezi. 

 Orta boy bir kap (küvet) orta sıcaklıkta 

su ile doldurulur. 

 Sıcak su doldurulurken dikkatli olunuz. 

Kehribar taşı işlemeciliği yapan 

atölyelerde yapılan çalışmaları dikkatli 

inceleyiniz. 

 Kehribar taşlarına zarar vermeden taşlar, 

su dolu küvete yerleştirilir. 

 Kehribar taşını küvete yavaşça 

yerleştiriniz. 

 Üzerindeki toprak ve yabancı 

maddelerin rahat temizlenmesi için 

taşlar su içinde 10-15 dakika bekletilir. 

 Kehribar taşının üzerindeki yabancı 

maddeleri temizlerken dikkatli olmaya 

özen gösterin, bu çalışmalar yapılırken 

iyi gözlemleyiniz. 

 Kehribar taşına zarar vermeden 

üzerindeki toprak ve yabancı maddeler 

fırça ile yıkanıp temizlenir. 

 Kehribar taşını yumuşak hareketlerle 

fırçalayın. Bu çalışmalar yapılırken 

atölyedeki ustaların yaptığı çalışmayı 

dikkatlice izleyiniz.  

 Küvetteki su değiştirilir, taşlar durulanır. 

 Durularken dikkatli olun. Kehribar taşı 

yumuşak olduğu için taşa zarar 

vermemeye özen gösterin. 

 Taşlar iyice temizlenip durulandıktan 

sonra taşın üzerinde su lekesi kalmaması 

için yumuşak bir bezle kurulanır. 

 Kurularken dikkatli olunuz. 

 

 

2.2. Kehribar Taşının Kesilmesi  
 

Kehribar taşı orijinal şekliyle değerlendirilecekse yüzeyine kum püskürtülerek taşın 

dış kabuğu, koyu renkli kısım aşındırılır. Yüzeyin zımparalanarak doğal ve parlak hâle 

getirilmesi sağlanır veya dış kabuğu kesilir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Kehribar taşı büyük ise yapılacak ürünün (yüzük, küpe, tespih, bilezik, kolye vb.) 

boyutlarına uygun olarak ziyan etmeden parçalara ayırma, kesme işlemi yapılır. 

 

Kesme işlemi için kullanılan araç gereçler: 

 Motorlu testere 

 Masa 

 Fırça 

 Kumpas (ölçü aleti) 

 Mengene 

 

 
Resim 2.2: Kumpas 

 

 Kıl testere: Ağaç sapına oturtulan metal kısma iki kelebek vida ile kesicisi (kıl 

testeresi) sıkıştırılır. Tel şeklindeki kesicisi zedelendiğinde değiştirme imkânı 

vardır. 
 

 
Resim 2.3: Kıl testere 
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 Mengene: Taşı küçük parçalara ayırırken sıkıştırarak sabitlemede kullanılır. 

 

 
Resim 2.4: Mengene 

 

 
Resim 2.5: Kehribar taşının kumpas ile ölçülerek kıl testere ile kesilmesi 

 

 
Resim 2.6: Küp şeklinde kesilmiş kehribar taşları 

 

2.3. Kehribar Taşını Parlatma  
 

Doğal kehribar taşı çoğu zaman bulanık ve mat görünümdedir. Canlı, parlak rengini 

yüzyıllarca oksidasyona maruz kalması nedeniyle kaybetmiş, dış yüzeyi mat bir renk 

almıştır. Mat kehribar taşını saydam hâle getirmenin en yaygın metodu onu basınç altında 
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nitrojenle ısıtmaktır. Daha sonra fırınlayarak saydamlık, parıltı ve gözde konyak rengi (açık 

sarı) elde etmeye çalışılır. 

 

. 
Resim 2.7: Mat görünümlü doğal kehribar taşı 

 



 

 24 

 
Kehribar taşını gruplayarak kesmek işlemini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kehribar taşını gruplamak için 

çalışma ortamı hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünü giyiniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri göz önünde 

bulundurunuz. 

 Suyu, küveti, fırça ve kurulama bezini 

hazırlayınız. 

 Kehribar taşlarını gruplayınız. 

 

 Taşları şeffaf ve mat oluşlarına göre 

gruplayınız. 

 Renklerine göre gruplayınız. 

 Büyüklüklerine göre gruplayınız. 

 Kehribar taşını ürüne uygun 

kesiniz. 

 
 

 

 Büyük taşları motorlu testere ile kesiniz. 

 Küçük parçaları kıl testere ile kesiniz. 

 Kehribar taşını küp, dikdörtgen prizma 

şeklinde kesiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Hızlı ve dikkatsiz çalışarak kazalara sebep 

olmayınız. 

 Elektrikli motorlu testereyi dikkatli kullanınız. 

 Oluşabilecek hataları kontrol edip 

düzeltiniz. 

 Taşlardan fosilli olanlar varsa taşları, parçalara 

ayırırken daha dikkatli olunuz. Fosilli kehribar 

taşlarının değerli olduğunu unutmayınız. 

 

2.4. Gerçek ve Taklit Kehribar Taşını Birbirinden Ayırma 
 

2.4.1. Oluşum Halkaları 
 

Kehribar, çok uzun sürede oluştuğu için gerçek kehribarda bu oluşum halkaları 

düzenli ve homojen bir yapı gösterir. Taklitlerinde ise bu oluşumlar enjeksiyon ve benzeri 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yöntemlerle (sıkma, eritme vb.) kısa sürede yapıldığı için dağınık ve düzensiz görünümde 

olacaktır. 

 

2.4.2. Kalıp İzleri  
 

Taklit kehribar taşı bir kalıpta elde edildiği için kalıp izleri, taşın düz yüzeyinde hava 

ile temas sonucu oluşan hava kabakçıkları, şekil bozuklukları ve büyüteçle bakıldığında  

taşın bir köşesinde “Made ın Taiwan” gibi yazılar görülebilir. 

 

 
Resim 2.8: Kalıp izli sentetik kehribar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Gerçek ve taklit kehribar taşını birbirinden ayırma testlerini yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışmalar için temiz ve aydınlık 

atölye ortamını ve gerekli deney 

malzemelerini hazırlayınız. 

 
Sahte kehribar taşı örnekleri  

MGGGGGG 

Gerçek kehribar taşı örneği 

 Atölye ortamını hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Yapacağınız teste uygun malzemeleri göz 

önünde bulundurunuz. 

 Gerçek ve sahte kehribar taşlarını ayırt 

edebileceksiniz. 

 Kehribar taşına sıcak nokta testini 

uygulayınız. 

 

 Teli ve atacı akkor haline gelinceye kadar 

kızdırınız. 

 Taşın, kolyenin, tespihin veya heykelin 

görünmeyecek yerine teli temas ettiriniz. 

 Çam reçinesi, çam kokusu veriyorsa 

kehribar taşı gerçektir. 

 Kehribar taşına yüzme testi 

uygulayınız 

. . 

 Bir kaba 285 gram su koyunuz 

 3 tuz çözeltisi hazırlayınız. 

 Birinci çözeltiye 1, ikinci çözeltiye 2, 

üçüncü çözeltiye 3 çorba kaşığı tuz 

koyunuz. 

 1cm
3
 lük kehribar taşını suyun içine 

attığınızda gerçek kehribar taşı 2 ve 3. 

çözeltide yüzecektir. 

 Kehribar taşına statik elektrik testi 

uygulayınız. 

 Küçük kehribar taşını yünlü veya kadife 

kumaşa 5-6 dakika sürtünüz. 

 Gerçek kehribar küçük kâğıt, saman veya 

kül parçacıklarını kendine çekecektir. 

 Zamanı iyi kullanınız. 
 Hızlı ve dikkatsiz çalışırsanız taşı zedeleyip 

değerinin düşmesine sebep olabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kehribar taşı 150º C‘ye kadar ısıtılırsa sertliğini korur.  

 

2. (   ) Kehribar taşının kraliçesi Baltık kehribarıdır.  

 

3. (   ) Dominik kehribarı Karayiplerde Hispaniola adasının doğusundaki Dominik 

Cumhuriyetinden çıkarılmaktadır. 

 

4. (   ) Kırmızı renkli kehribar ana floresan renkleridir. 

 

5. (   ) Kehribarı kesme işleminde mengene ve kumpas kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve 

donanımlı atölye ortamında kehribar taşının tarihi geçmişi ve sınıflandırılması hakkında bilgi 

sahibi olabilecek kehribar taşını zedelemeden ürüne uygun işlemesini yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizdeki kuyumculuk atölyelerinde kehribar taşı veya taş işlemeciliği 

yapan ustaları araştırınız. 

 Kaynak kişilerle görüşmeler yapınız. 

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KEHRİBAR TAŞINI İŞLEME 
 

Kehribar taşından yapılmış ürünler tarihin her döneminde yoğun talep görmüştür. 17–

18. yüzyıllarda özellikle Kuzey Avrupa’da kehribar taşı işleme ustaları, geleneksel taş 

oymacılığının yanında yeni teknikler geliştirmeleriyle kehribar işlemeciliğini popüler bir 

sanat hâline getirmişlerdir. Bu ustalar, süslemeciliğin yanında günlük kullanımdaki her türlü 

objeyi ve kullanım eşyalarını kehribar taşından işleyerek, taşa şekil vererek ortaya 

koymuşlardır. 

 

Bilim ve tekniğin gelişmediği ilk çağlarda Avrupa ve Anadolu’da geleneksel uğraşı 

olan kehribar taşı işlemeciliği, bugün Anadolu’da birkaç küçük atölye haricinde yok 

olmuştur.  Kehribar taşını işleme sanatı kesme tıraşlama (yontma), taşlara şekil verme, torna 

ve cilalama tekniği ile dünden bugüne gelmiştir. 

 

Türkler, Avrupalılar gibi kehribarı bir takım kabartma tekniği ile süslememişler, 

yalnız onun madenindeki güzelliği, ona verdikleri değerle işlemişlerdir. Bu ustalar;  kesip 

basit bir torna makinesinde, yontma aleti (bıçak, keski) ile güzel, itinalı bir teknikle taşa şekil 

vermişlerdir. Tespih taneleri ve tespih imameleri, sigara ve nargile ağızlıkları, baston sapı ve 

çeşitli takılarda; yüzük, kolye, küpe, bilezik, yaka iğnesi vb. süsleme ve süs eşyalarını elde 

tek tek özenle işlemişlerdir. Bu eşyaların yapımında özel olarak hazırlanmış aletler 

kullanmışlardır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: İşlenmemiş ve işlenmiş kehribar taşı 

 

3.1. Kehribar Taşını İşlemede Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kehribar taşı boncuk tanesinin işlenmesi 

  

 
Resim 3.2: Kehribar taşı boncuklar 

 

 Kumpas: Ölçü aleti  

 Torna makinesi: Boncuk veya tespih tanesi, imamesi gibi malzemeleri delme 

ve özel bıçakla sürtülerek taşa şekil verme ve yontma işlemleri için kullanılır. 

Elektrik motorlu düzeneği vardır. 
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Resim 3.3: Torna makinesi 

 

 Zımpara makinesi: Elektrik düzenekli motorlu zımpara makinesi, taşa şekil 

verme ve düzeltme için kullanılır.  

 

 
Resim 3.4: Zımpara ve polisaj makinesi 

 

 Polisaj makinesi: Taşı parlatmak için kullanılan keçeli elektrikli motorlu 

makinedir. 

 Bıçak: Torna makinesinde taşı yontarak şekil vermeye yardımcı olan metal 

alete denir.  
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Resim 3.5: Yontma bıçağı 

 

 Zımpara kâğıdı: Taşın dış yüzeyini düzeltmek için kullanılan üzeri pürüzlü 

kâğıt 

 Masur (Naylon iplik): Polisaj makinesinde parlatırken boncuğun geçirildiği 

naylon iplik 

 

 
Resim 3.6: Naylon iplik 

 

 Parlatıcı: Özel yağlarla hazırlanmış kalıp parlatıcı 

 

 
Resim 3.7: Parlatıcı (toprak cila) 

 

 Asetat kalemi: Özel olarak üretilmiş, renkli keçeli kalemler 
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3.2 Kehribar Taşına İşleme Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar 

 
 Zımpara makinesinin elektrik düzeneği kontrol edilerek kullanılır. 

 Kehribar taşını zedelemeden zımparası yapılır. 

 Zımpara makinesine parmakların değmemesine özen gösterilir. Dikkat 

edilmezse parmaklar zarar görebilir. 

 Kehribar taşının kullanılacağı yere, ürüne göre taşa şekil verilmesine özen 

gösterilir. Taş oval, kare, yuvarlak, dikdörtgen biçimlerde olabilir. 

 Zaman, malzeme ve elektrik tüketiminde ekonomik davranılmalıdır. 

 Araç gereçleri kullanırken bunların bakımı ve kontrolü ihmal edilmemelidir. 

 Tespih, kolye, bilezik vb. için kullanılan boncukların ölçülerinin aynı olmasına 

özen gösterilmelidir. 

 Asetat kalemi kullanılırken sadece delinecek yere küçük bir nokta konulmalıdır. 

 Taşı delerken delik genişliğinin yapılacak ürüne uygun olmasına dikkat edilir. 

 Torna makinesinde delme işlemi yapmak için taşın güzelce sıkıştırılıp 

sabitlenmesi gerekir. 

 Taşın dokusuna ve özelliklerine göre taşa şekil verilmelidir. 

 Kehribar taşının bünyesinde böcek, bitki vb. varsa taş daha da kıymetlidir. 

Taşın içindeki nesneye zarar verilmeyecek biçimde şekil verilir. Nesnenin 

bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmelidir. 

 Polisaj makinesindeki keçeye ara ara kalıp cila (parlatıcı) sürülmelidir. 
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Kehribar taşı boncuk yapımı 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zımpara makinesi hazırlanır, 

çalıştırılır. 

 

 Atölye ortamını hazırlayınız. 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Yapacağınız işi ve kullanacağınız 

malzemeyi göz önünde bulundurunuz 

 Kıl testere ile kesilen kehribar küpler, 

zımpara makinesinde silindirik hâle 

getirilerek zımparalanır. 

 
Küp şeklinde kesilen kehribar taşının 

zımparalanması 

 Taşın üzerindeki pürüzler düzeltilir.   Araç gereçleri dikkatli kullanınız. 
 Toz bezi yardımı ile taşın üzerindeki 

tozlar silinir. 
 Dikkatli bir şekilde silme işlemini yapınız. 

 Tane taşlar, boncuklar aynı 

büyüklükte olacağı için silindirik 

tanelerin boy ve en ölçüleri kumpas 

ile ölçülür. 

 
Kumpas ölçü aleti 

 
Silindirik kehribar taşı 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 



 

 34 

 Zımparalanan taşların, ürüne göre 

delinecek yerleri kumpas yardımı ile 

tespit edilir.  

 Delinecek yerler asetat kalemi ile 

işaretlenir. 

 Kumpas makinesini kullanırken dikkatli 

ölçüm yapınız 

 
 İşaretlenen silindirik kehribar taşı, 

torna makinesinde ayna denilen 

bölüme düzgünce yerleştirilir (Ayna 

kolu açılır, silindirik kehribar taşı 

sıkıştırılır.). 

 Zımpara makinesinin elektrik düzeneğini 

kontrol ediniz. 

 Makineleri dikkatli kullanınız. 

 İş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Punta ucundaki iğne uçlu delici 

matkapla dikkatli bir şekilde taşı 

zedelemeden delme işlemi yapılır. 

 
Silindirik kehribar taşının delinmesi 

 Delinen kehribar taşının delik 

uçlarındaki tozlar bir toz beziyle 

silinir temizlenir. 
 

 Torna makinesine delinen yerden 

kehribar taşı (silindirik parça), 

dikkatli bir şekilde yerleştirilir. 

 
Torna makinesine yerleşmiş kehribar 

 Torna makinesinin elektrik düzeneği 

kontrol edilir. 

 Torna makinesi çalıştırılır. 
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 Torna makinesinde dönen taş 

üzerinde bıçak taşa dayanıp sürtülür. 

Taş yontularak şekillendirilir. 

 
Bıçakla kehribar taşının yontulması 

 Taşa zarar vermeden istenilen şekil 

verilir. Şekil verilirken, taşın içinde 

böcek vb. varsa taş daha değerli 

olduğundan dikkatli bir şekilde 

yontma işlemi yapılır. 

 Yontma bıçağını dikkatli ve düzgün 

kullanınız. 

 Taşı zedelemeyiniz. 

 Şekil verilen boncuk, tornada kâğıt 

zımpara ile zımparalanır, fazlalıklar 

temizlenir.  

 
Kehribar taşının zımparalanması 

 Keçe üzerinde cila az ise cila taşı 

sürtülür.  

 
Keçeye cilanın sürülmesi 
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 Naylon iplik, 25-30 cm uzunluğunda 

kesilir. Boncuğa takılır. Polisaj 

makinesinde keçe üzerine tutulur, 

çevrilerek parlatılır. 

 
Kehribar taşının parlatılması 

 Taşın üzerine desenli işleme 

yapılacaksa karar verilen desen freze 

makinesiyle yapılır. İşlemi biten 

taşlar toz bezi ile temizlenir, 

parlatılır. 

 Yapacağınız deseni önceden tasarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kehribar taşı hangi aletle delinir? 

A) Kumpas 

B) Polisaj makinesi 

C) İnce uçlu matkap  

D) Hiçbiri 

 

2. Maden yataklarından çıkan kehribar taşının yüzeyi nasıldır? 

A) Parlak 

B) Mat 

C) İnce kabuk kaplı  

D) Kalın kabuk kaplı 

 

3. Kumpas aleti ne işe yarar? 

A) Ölçü almaya 

B) Kesmeye  

C) Parlatmaya 

D) Zımparalamaya 

 

4. Toprak cila hangi amaçla kullanılır? 

A) Temizlemek 

B) Düzeltmek 

C) Parlatmaya 

D) Zımparalamaya 

 

5. Kehribar taşı nerelerde kullanılmaz? 

A) Tespih 

B) Mutfak eşyaları 

C) Takı  

D) Süs eşyaları 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME  
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Kehribar taşı  tam saydam ,……………., ………….., …………., ……….. gibi 

terimlerle derecelendirilir. 

2. Saydamlık ve …………….. ağacın cinsi, reçinenin akışı ve damlamasıyla ilgilidir. 

3. Taş Devrinden ………… yılların sonlarına kadar insanlar kehribar taşını denizin 

içinden veya kıyısından toplamışlardır. 

4. Gerçek kehribar taşı ile sahte kehribar taşının birbirinden ayırabilmek için …………. 

özelliklerinden yararlanılır. 

5. Baltık amberinin sertliği   Mohs ölçeğine göre ……………dür. 

6. Bilim adamları, araştırmacılar kehribar taşının …………….,………….. Zamandaki 

çam reçinelerinin fosilleşmelerinden meydana geldiğini ortaya koydular. 

7. Kehribar ……………., olan birleşik bir kelimedir. 

8. Sicilya tipi kehribar ………… renktedir. 

9. Kehribar taşı floresandır. UV ışınları Kehribara tutulursa Dominik Kehribarı 

………….. renkte ışıldar. 

10. Dominik kehribar taşının sertliği …………’dir. 

11. Kehribar bir tür taş görünümündeyse de aslında çağlar öncesinde çam ağaçlarından 

sızmış olan ağdalı, yapışkan …………. fosilleşmiş  yani taşlaşmış kalıntısıdır. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

12. Kehribar taşını işlemede taşı parlatmak için hangi makine kullanılır? 

A)  Mengene B)  Kumpas C)  Polisaj  D)  Torna  

13. Aşağıdakilerden hangisi kehribar taşının delinecek yerlerini işaretleme işleminde 

kullanılır? 

A)  Kurşun kalem  B)  Asetat kalemi C)  Tükenmez kalem D)  Makas 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kesici alettir? 

A) Kumpas        B) Kıl testere           C) Eğe           D) Mengene 

15. Ağaçların korunma mekanizması olarak salgıladığı maddeye ne ad verilir? 

A) Reçine  B) Bal  C) Balza D) Tersiyer 

16. Bilinen en eski kehribar yatakları hangi bölgede bulunmaktadır? 

A) İsviçre              B) Hollanda C) Kuzey Denizi  D) Semlant Yarımadası 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

17. (   ) Denizden toplanan kehribar taşının su ve kum etkisiyle yüzeyi parlak olarak 

bulunmasına karşılık karadan, maden yataklarından çıkartılan kehribar taşının üzeri 

kalınca bir kabukla kaplıdır. 

18. (   ) Saydam kehribarda hava kabarcığı çok görülür.     

19. (   ) Kehribar taşını işleme; kesme, yontma, şekil verme, cilalama teknikleri ile 

yapılmaktadır. 

20. (   ) İnsanların kehribar taşını keşfetmeleri Cilalı Taş Devri zamanında olmuştur. 

21. (   ) Tespih, kolye, bileklik gibi sıra sıra dizili boncukların ölçülerinin aynı olması 

önemli değildir. 

22. (   ) Polisaj makinesindeki keçeye ara ara kalıp cila (parlatıcı) sürülür. 

23. (   ) Rusya’nın en batı toprağı olan Baltık kıyısında yer alan Kaliningrad yöresi 

dünyanın kehribar merkezi özelliğini taşımaktadır. 

24. (   ) Ağaçlarca salgılanan tüm reçineler koşullar ve toprağın yapısı uygun değilse 

kehribar taşına dönüşemez. 

25. (   ) Reçine, ağaçların korunma mekanizmasıdır. 

26. (   ) Baltık bölgesi kehribar taşı kırmızı renktedir. 

27. (   ) Kehribar taşının sertliği Mohs sertlik cetveline göre 4’tür 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 C 

3 A 

4 A 

5 D 

6 A 

7 B 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 A 

4 C 

5 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yarı saydam 

bulutlu 

dumanlı 

2 Yarı saydam 

3 1850 

4 Fiziksel 

5 2-2,5 

6 Üçüncü jeoloji 

7 Farsça 

8 Kırmızı 

9 Mavi 

10 1-2 

11 Reçinenin 

12 C 

13 B 

14 B 

15 A 

16 D 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Doğru 

24 Doğru 

25 Doğru 

26 Yanlış 

27 Yanlış 
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