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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Maden, taĢ, ağaç gibi maddelerin yüzeylerini özel araç gereçlerle oyarak veya delerek 

önceden tasarlanan Ģekil, motif ve cisimleri iĢleme sanatına oymacılık denir. Ağaç ve taĢ 

parçalarına böyle Ģekil yapmaya “oyma”, bu iĢle uğraĢana “oymacı”, yapılan sanata da 

“oymacılık” denmektedir. 

 

Oymacılık sanatının tarihi çok eski zamanlarda insanların taĢ, mermer ve ağaçlar 

üzerine çeĢitli Ģekil ve motifleri iĢlemeleriyle baĢlar. Oymacılıkla meydana getirilen ilk 

eserler, heykeller olmuĢtur. Birçok kabartma taĢlarının asırlar sonra yer altından ortaya 

çıkması bunun delilidir. Eski Mısır ve Yunan medeniyetinden kalma ağaç ve taĢ üzerine 

oyulmuĢ heykel ve mezarlar mevcuttur. 

 

Mermer oyma kabartma modülünden elde edeceğiniz teorik ve uygulamalı kazanımlar 

sonucunda bir sanat olan bu mesleği, en güzel Ģekilde tatbik edebileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 

http://ansiklopedi.bibilgi.com/Mısır
http://ansiklopedi.bibilgi.com/Yunan
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı mermer iĢleme atölyesi 

ortamı sağlandığında istenilen rölyefin, yapım resmini hazırlayıp mermer üzerine doğru 

olarak aktarabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Selçuklu ve Osmanlı taĢ oymacılık sanatının bitkisel motiflerinden oluĢan 

kompozisyon fotokopileri dosyası yapabilirsiniz. 

 Bulunduğunuz bölgede oyma kabartma iĢlemi yapan iĢ yerlerini inceleyiniz. 

Hangi tür iĢlere oyma-kabartma yapılmaktadır? Ġnceleyiniz 

 Oyma-kabartma tekniklerini ve uygulamalarını araĢtırınız. 

 

1. DESENĠ MERMER ÜZERĠNE ÇĠZMEK 
 

Türk sanatında geniĢ bir alanı içine alan dekoratif taĢ iĢçiliği, baĢlangıcından bu yana 

devirlerin üslubuna uygun olarak bazı değiĢimler göstermiĢ olsa da ustalıkta yüksek 

kalitesini her zaman korumuĢtur. 

 

TaĢ iĢçiliğinin en güzel örneklerini; Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Devri 

mimarisinde görmek mümkündür. TaĢ yalnızca yapım aĢamasında değil iç, dıĢ dekorasyonda 

da ana malzemeyi teĢkil etmektedir. Anıtsal taç kapılarda, Ģehir, saray duvarlarında; cami, 

medrese gibi yapıların avlu, ana kapılarında; sütun baĢlıkları, minare Ģerefeleri, mihrap, 

minber, çeĢme, sebil, Ģadırvanlarda taĢ iĢçiliğinin en güzel örnekleri mevcuttur. 

 

Selçuklular ve Osmanlılarda taĢ oymacılık gerek Ģehircilik, gerek yapı mimarisi 

dalında çok uygulanan bir sanattır. Diyarbakır, Konya, Kayseri, Erzurum gibi Ģehirlerde 

yapılan camilerde, hanlarda, hamamlarda, çeĢmelerde taĢ oymacılık sanatının değiĢik 

biçimde örnekleri görülmektedir. ÇeĢmelerin yalaklarında ve aynalarında kullanılan 

motiflerle kitabelerde rastlanan yazı Ģekillerinde değiĢik üslup özellikleri görülmektedir. 

Sultan Ahmet’teki Üçüncü Ahmet ÇeĢmesi, Tophane ve Azap Kapı çeĢmeleri, taĢ oyma 

sanatının ince özelliklerini ortaya koyan birer eserdir. Geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel 

bezemeler, alçak - yüksek kabartma hayvan figürleri en çok rastlanan bezemelerdir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://ansiklopedi.bibilgi.com/Diyarbakır
http://ansiklopedi.bibilgi.com/Konya
http://ansiklopedi.bibilgi.com/Kayseri
http://ansiklopedi.bibilgi.com/Erzurum
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Oymacılık sanatında genelde iki yöntem takip edilir: 

 Alçak kabartma usulü: Ġstenen ve tasarlanan biçim ve Ģekilleri sert bir aletle 

herhangi bir maddenin üzerine oymak 

 Yüksek kabartma usulü: Oyulması tasarlanan Ģekillerin, oyulan cisim 

üzerinde bırakılmasıdır. 

 

Bu Ģekildeki oymacılık usulleri taĢ vb. cisimlerin tek yüzlerinin kullanılmasında 

uygulanır. ġayet oymacılık sanatıyla cisimlerin her tarafı oyulur ve kullanılır hâle getirilirse 

buna da heykel ismi verilmektedir. Aynı usuller ağaç oymacılığı için de geçerlidir. 

 

Oyma kabartma iĢlemi çoğu zaman el iĢçiliği isteyen, göze hitap eden ve uzun zaman 

isteyen iĢlemdir. Bu iĢlem esnasında spiraller oyma kabartma tabancaları ve kalemler 

kullanılır. Oyma kabartma iĢlemine baĢlamadan önce desen seçimi önemlidir. ĠĢin 

kullanılacağı yerin estetiğini bozmayacak desenler seçilmelidir. 

 

1.1. Oyma Abartma Araç Gereçleri 
 

Oyma kabartma iĢlemlerinde keskiler, özel biçimli oyma kalemleri, çekiç ve 

tokmaklar gibi her mermer atölyesinde bulunan basit el aletleri kullanıldığı gibi spiral, 

pnömatik hava tabancaları, gravür makinesi, pantograf, freze, su jeti gibi makineler de 

kullanılmaktadır.  

 

Oyma kabartma iĢlemlerinin yanında gravür çalıĢmaları da taĢ iĢlemeciliğinde önemli 

yer tutmaktadır. Gravür için özel gravür makineleri geliĢtirilmiĢtir.   

 

1.1.1. El Yontma Araç Gereçleri 
 

Elde mermer oyma kabartma iĢlemleri için kullanılan araç gereçlerin baĢında hava 

tabancaları ve spiraller gelmektedir. Keskiler ve oyma kabartma kalemleri de sık kullanılan 

el aletleridir. Bunlar her mermer atölyesinde bulunur ve değiĢik iĢlemlerde sıkça kullanılır. 

Resim 1.1’de elde mermer oyma kabartma iĢlemlerinde kullanılan alet takımı görülmektedir. 

 

Resim 1.1: Oyma kabartma alet takımı 

Elle gravür iĢlemlerinde genellikle el tipi küçük makineler kullanılır. Bunlar darbeli ve 

döner hareketli olmak üzere iki tipte yapılır. Resim 1.2’de devir ayarlı gravür makinesi 

görülmektedir. 
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Resim 1.2: Gravür makinesi 

Gravür makinesi mandrenine oyma kabartma Ģekline ve mermer sertliğine uygun uçlar 

takılarak iĢlem gerçekleĢtirilir. Uçlar aĢındırıcı zımpara taneciklerinin çeĢitli birleĢtiriciler 

vasıtası ile birleĢtirilip preslenmesi ile oluĢturulur (Resim 1.3). 

  

Resim 1.3: Gravür makinesi uçları 

Oyma ve kabartma iĢlemlerinde sert maden uçlu kalemler veya keskiler de kullanılır. 

Kalemlerin ağız kısımlarına sert maden uçlar kaynatılıp belli bir açıda bilenir. Keski ve 

kalemlerle iĢlem yapılırken çekiç kullanılır (Resim 1.4). 

 

Resim 1.4: Oyma kabartma kalemi 

Oyma kabartma iĢlemlerinde sıkça kullanılan makinelerden biri de spirallerdir. 

Kesilecek kısmın fazla olması durumunda spirallerden faydalanılarak kaba talaĢ kaldırma 

iĢlemlerinin kısa sürede bitirilmesi sağlanmaktadır. Spirallerle çalıĢırken muhafazalarının 

takılması unutulmamalıdır. Resim 1.5’te oyma kabartma iĢleminde kaba talaĢ iĢlemi için 

kullanılmak üzere spirale takılmıĢ silindirik zımpara taĢı görülmektedir.  
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Resim 1.5: Spirale takılmıĢ silindirik zımpara taĢı 

1.1.2. Hava Tabancaları 
 

Hava tabancaları kompresörler yardımıyla kullanılır. Hava tabancaları basınçlı havayı 

kullanarak vurma hareketi (doğrusal hareket) yapar (Resim 1.6). 

   

Resim 1.6: Hava tabancası, ucu ve parçaları 

Hava tabancaları oyma iĢlemlerinde hem zamandan tasarruf sağlar hem de çalıĢanın 

fazla güç sarf ederek yorulmasını önler. Kompresörün verdiği hava ile çalıĢan tabancalar çok 

hızlı ve kontrollü çalıĢma imkânı sağlamaktadır. 

 

1.1.3. Kompresörler 
 

Büyük ölçekli sanayi kuruluĢlarından, atölyelere kadar iĢletmeler basınçlı hava 

ihtiyaçlarını kompresörler ile karĢılamaktadır. Basınçlı havayı sıkıĢtırmaya yarayan en 

önemli sistemlerden biri kompresörlerdir. Günümüz endüstrisinde pistonlu, paletli, döner, 

vidalı gibi birçok kompresör çeĢidi kullanılmaktadır. Kompresörler mekanik enerjiyi basınç 

enerjisine dönüĢtürür. Paletli kompresörler, endüstrinin çeĢitli kademelerinde geniĢçe 

kullanılmaktadır (Resim 1.7). 
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Resim 1.7: Kompresör  

1.2. Mermer Dokuları Yontma ĠliĢkisi 
 

TaĢın seçimi ilk önce estetik açıdan yapılır. TaĢ; türüne, özelliklerine göre farklı 

plastik ve estetik değerler taĢır. Konumuza ve estetik düĢüncelerimize en doğru imaj verecek 

taĢ seçilir. Bu değerleri elde etmek için taĢın teknik özelliklerini veya yapısını tanımak 

gerekir. Teknik açıdan taĢın kristal yapısı önemlidir. Ġnce kristalli taĢ yontmaya daha 

elveriĢlidir. TaĢlar cinsine, iç yapısına, yoğunluğuna göre sert ve yumuĢak türlere 

ayrılmaktadır. TaĢın türüne ve özellikte göre teknik, araç ve gereç belirlenir. Mermer kristal 

yapılı bir malzemedir. Kristal büyüklüğü mermerin cinsine göre değiĢmektedir. Muğla 

mermeri daha büyük kristal yapıya sahipken Afyon mermeri daha küçük ve sık kristal 

dokuya sahiptir. Bu durum mermerin iĢlenmesini ve dayanımını etkilemektedir. 

 

Mermerin doku inceliği ile oyma kabartma iĢlemi arasında doğrusal bir iliĢki vardır. 

Doku inceldiği oranda iĢleme daha kolay, hassas ve ince olabilmektedir. Ġri dokulu 

mermerlerde iĢlem sırasında istenmeyen parça kopmaları olabilmektedir.  

 

1.3. Mermer Üzerine Desen Çizim Teknikleri 
 

GeniĢ anlamda etüt ön araĢtırma, ön hazırlık ve model hazırlama gibi kavramları 

kapsar. Yontmada etüt, bir eser küçük veya tam ölçekli model gibi algılanırken resimde eskiz 

ve taslak, mimaride proje ve maket bu kavramın karĢılığı gibidir. Etüt belli bir konuyu 

inceleyen, araĢtıran ön çalıĢma veya eserdir. Klasik rölyeflerden kopya veya etüt yapmak, 

sanat ve tasarım eğitiminin bir basamağıdır. Kabartma çalıĢmalarında evrensel eserlerden 

yararlanılır. Ġlk çağlardan baĢlayan, Sümer ve Mısır, Eski Yunan, Roma, Rönesans, Modern, 

Türk ve Ġslam sanatlarının eserlerinden Ģekillendirmeler yapılır. 

 

TaĢ yontma iĢlemlerinde bitki motifli rölyefler kullanılmaktadır. Bitki motifli rölyefin 

kullanımı; Orta Asya’ya ve Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklular dönemine kadar uzanır. 

Bitkisel kompozisyon araĢtırmaları ile Türk-Ġslam sanatını ve Anadolu’da kurulan eski 

kültürleri tanıma fırsatı bulunur. Özellikle de mimaride gelenek ve yeniliği içinde taĢıyan bir 

üslup birliğine eriĢilir. Bu dönemlerde özellikle mimari eserlerde yapılmıĢ olan oymacılık 

eserleri ve taĢ kabartmalar eĢsiz kaynaklardır (Resim 1.8). 
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Resim 1.8: Bitkisel rölyef kompozisyon (Bursa YeĢil Camii, pencere üstü rölyefi) 

Bitki motif çeĢitleri taĢ oymacılıkta, seramikte, dekoratif panolarda kullanılır. Bir 

motifin oymacılıkta ve seramik süslemesinde kullanımı farklıdır. Özellikle geleneksel 

motifler seçildiğinde tekniğe göre uyarlamak gerekir. 

 

Dekoratif oymacılık içinde bitkisel kompozisyonların yanı sıra harfler ve yazılar da 

yer almıĢtır. Bitkilerin içinde yazılar da kaynaĢtırılarak taĢ oymacıkta sık kullanılan bir 

yöntem oluĢturulmuĢtur (Resim 1.9). 
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Resim 1.9: Bitki ve harflerle rölyef kompozisyon (Bursa YeĢil Camii, pencere üstü rölyefi) 

 

Bitkisel rölyef uygulamalarında bir ornament (bütünden ayrıntı) seçilerek kopyası 

gerçekleĢtirilir. Orijinal desene sadık kalınarak aynı ölçüde, büyüterek veya küçülterek etüt 

yapılır. Birçok değerli eserden konuya uygun örnek seçilerek uygulama gerçekleĢtirilir. Bu 

uygulama bir grupta veya gruplar oluĢturarak gerçekleĢtirilebilir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Bitkisel rölyef kompozisyon ornamenti (Bursa YeĢil Camii, duvar rölyefi) 
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Oyma kabartmada desen seçimi çok önemlidir. ĠĢlenen parçanın kullanılacağı yerde 

estetik görüntüyü bozmamasına dikkat edilmelidir. Desen kullanılacağı ortama uyum 

sağlamalı ve estetik görüntüyü güçlendirmelidir. Geleneksel olarak kullanılan motif çeĢitleri 

ve analizi aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1.3.1. Geleneksel Motiflerin Analizi 
 

Geleneksel motiflerin arasında en çok kullanılan motifler aĢağıda yer alır. 
 

 Rumi motifler 
 

Rumi, "Anadolulu" demektir. Bunun yerine "Selçuki" sözcüğü de kullanılır. Rumi 

motifler; daha çok çinilerde, taĢ ve ahĢap oymacılığında, el yazma ve kumaĢlarda 

kullanılmıĢtır. Rumi motifler, 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Orta Asya'nın geleneksel "hayvan üslubu", kendine özgü bir stilizasyonla tüm 

süsleme sanatını etkilemiĢtir. TavĢan, balık, kurt, kuĢ gibi hayvanlar stilize edilmiĢtir. 

BaĢlangıç döneminde, hayvan figürlerinin tanınması için gerçeklikleri korunmuĢtur. Daha 

sonra çeĢitli detayları atarak klasik Rumi üslubu ortaya çıkmıĢtır. 11. yüzyıldan sonra hayvan 

motiflerinden vazgeçilerek tamamen geometrik, bitkisel ve yazı motiflerine ağırlık 

verilmiĢtir. 

 

Rumi motiflerle yapılan eserlere "Rumi üslup" eserleri denir. Rumi motifler, çizim 

özelliklerine ve kullanıldıkları yerlere göre değiĢik isimlerle anılır. Sarılma rumi, sencide 

rumi, hurda rumi, ortabağ rumi, ayırma rumi, üç iplik rumi, tepelik rumi, iĢlemeli rumi 

isimleri verilir. Bitki motiflerin dıĢında hayvan ve insan figürleri motifleri de kullanılır. 

(ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: Rumi motiflerden seçmeler 

Rumi motifleri kullanarak kompozisyonlar elde edilir. Günümüzde de motiflere sadık 

kalınarak kompozisyonlar yapılır. Kompozisyonlar friz, elips veya daire, kareler ve 

dikdörtgenler içine yerleĢtirilebilir. Kompozisyonun geliĢimine göre açık ve kapalı çeĢitleri 

yapılır (ġekil 1.2). Açık kompozisyon her yöne geliĢir. Kapalı ise kendi içinde bağlı, daire 

veya kareler içinde geliĢir. 
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ġekil 1.2: Rumi motifli kompozisyon 

 Hatayi motifler 

 

Kaynağı belli olmayacak Ģekilde stilize edilen çiçek ve yapraklardan oluĢan desene 

denir. Kaynağı Orta Asya olup Çin sanatı etkisiyle geliĢen süsleme tarzıdır. Çiçek ve 

yapraklar alttan, üstten ve yandan çizilerek türleri kesin olarak belli olmayan motifler 

kullanılır. Bir, iki ve çok yapraklı çiçek motifleri, ortası göbekli beĢ yapraklı, tekerlek 

görünümünde olan çiçek motifleri olarak görünür (ġekil 1.3). 

 

ġekil 1.3: Hatayi motiflerden kompozisyon 
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 Münhaniler 

 

Eğri anlamına da gelen bu motifler el yazma kitaplarında kullanılır. Detayların iri 

olmaları rölyef uygulamalarında tercih edilir (ġekil 1.4). 

 

ġekil 1.4: Münhani motifleri 

 Türk rokokosu tarzı motifleri 

 

Türk rokokosu tarzı motifler tamamen çiçek ve yaprak motifleri ağırlıklıdır. Bunlar 

buket hâlinde, sepet içinde, vazoda düzenlenmiĢ Ģekilde kullanılmıĢtır. ÇeĢitli geometrik 

formların içine yerleĢtirilen motifler içinde zencerek (ġekil 1.5) ve minber örnekleri (ġekil 

1.6) biçimlendirmeye çok elveriĢlidir. 

 

ġekil 1.5: Zencerek kompozisyon 
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ġekil 1.6: Minber örneğinden beĢgen içinde bitkisel kompozisyon 

 ġemseler ve rozetler 
 

Oval formlar içinde oluĢan motiflere Ģemse ve daire Ģeklinde olan motiflere ise rozet 

denir. Her çeĢit süslemelerde kullanılır (ġekil 1.7). 

 

ġekil 1.7: Rozet kompozisyon 

Motifleri inceledikten sonra kompozisyon oluĢturma iĢine geçilir. Hazır bir 

kompozisyon da kullanılabilir. Ġstenilirse motiflerden yararlanılarak yeni kompozisyonlar 

üretebilir. Kompozisyonda; denge, ritm, simetri ve asimetri dikkat edilecek hususlardır. 
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Kompozisyonlar; kare, dikdörtgen, oval veya daire Ģekilleri içinde yer alabilir. 

Bunların yanı sıra diğer beĢgen, altıgen, friz veya özgün Ģekillerin içine de kompozisyonlar 

yapılabilir (ġekil 1.8). 

 

ġekil 1.8: Özgün Ģekiller içinde bitkisel kompozisyonlar 

Oyma kabartma iĢleminde seçilen desen kullanılacağı yerin ebatlarına göre 

büyütülmelidir. Desen orijinal ölçülerinde iĢ üzerine aktarılmalıdır. Bunun için uygun 

büyütme aracı kullanılmalıdır. 

 

Gravürde deseni mermer üzerine aktarmada genellikle karbon kâğıdı kullanılmaktadır. 

Beyaz mermerde siyah; siyah ve renkli mermerlerde beyaz karbon kâğıdı kullanılmalıdır. 

Desenin mermer üzerine aktarılması Resim 1.11’de gösterilmiĢtir. 

 

Resim 1.11: Desen Ģablonları ve mermer üzerine aktarılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġstenilen rölyefin yapım resmini hazırlayıp mermer üzerine doğru olarak aktarınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Desen ve resim çizim hazırlığı 

yapınız. 

 Desen seçeneklerini çoğaltmaya çalıĢınız. 

 Geleneksel bitkisel motiflerden 

kompozisyon örnekleri seçiniz. 

 Resim gereçlerini hazırlayınız. 

 Çizilecek desen veya resmi seçiniz. 

 Desen seçerken kullanım alanını göz 

önünde bulundurunuz. 

 Desen veya resmi mermer boyutuna göre 

büyütünüz. 

 Deseni mermer üzerine aktarınız. 

 Siyah mermerde beyaz karbon kâğıdı, 

beyaz mermerde siyah karbon kâğıdı 

kullanmaya özen gösteriniz. 

 Deseni mermer üzerine yapıĢtırınız. 

 Deseni mermer üzerine aktarınız. 

 Asit indirme yapılacaksa asit ulaĢmasını 

istemediğiniz kısımları uygun araçla 

kapatınız. 
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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. Mermerin yüzeyini parlattınız mı?   

2. Mermer nemli ise kuruttunuz mu?   

3. Deseni veya yazıyı seçtiniz mi?   

4. Mermer rengine göre karbon seçtiniz mi?   

5. Deseni mermer üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

6. Desenin altına karbon kâğıdı koydunuz mu?   

7. Deseni mermer üzerine sabitlediniz mi?   

8. Desenin üzerinden kalemle geçtiniz mi?   

9. Desenin bir tarafından kaldırıp kontrol ettiniz mi?    

10. Desen ve karbon kâğıdını aldınız mı?   

11. Çizilen deseni tekrar kontrol ettiniz mi?   

 

 

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 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Mermer üzerine çizilen desen ve yazıyı iĢlemeye ………….. ………  denir. 

 

2. Oyma iĢlemi ……… …….. ve ……… yapılır. 

 

3. Hava tabancasına gücü ………….. verir. 

 

4. Gravür desen veya resmin ………… üzerine aktarılmasıdır. 

 

5. Deseni mermer üzerine aktarırken ………. …….. kullanırız.  

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Kompresör sisteme hava verir. 

 

7. (   ) Asit indirme mermer iĢleme iĢlemidir. 

 

8. (   ) Su jeti suyun içine kum karıĢtırılarak iĢleme yapar.  

 

9. (   ) Oyma kabartma kalemleriyle gravür iĢleriz. 

 

10. (   ) El taĢlamasıyla (spiral) oyma yaparız.  

 

11. (   ) Oyma taĢları küçük parçaların iĢlenmesinde kolaylık sağlamaz.  

 

12.  (   ) CNC freze ile oyma kabartma iĢlemi yapamayız.  

 

13. (   ) Lazerle gravür iĢleyebiliriz. 

 

14. (   ) Pantografta Ģablonlarla çalıĢırız. 

 

15. (   ) Hava tabancaları darbeli çalıĢır. 

 

 

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 FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda ve donanımlı mermer iĢleme atölyesi 

ortamı sağlandığında mermer üzerine çizilmiĢ olan yapım resmini analiz ederek mermer 

yontma iĢlemini doğru olarak uygulayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından ve arkeoloji 

müzelerinden taĢ oyma kavramlarını araĢtırınız. 

 TaĢ oyma ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

2. OYMA KABARTMA YAPMAK 
 

2.1. Mermer Yontma 
 

TaĢ, tarih öncesi keĢfedilen ve asırlar boyunca inĢaat, süs ve özgün oymacılık için 

kullanılan bir malzemedir. Doğadan elde edilen bu malzeme teknik ve teknolojik seviyeye 

göre medeniyetler tarafından iĢlenerek mimari yapılarda, heykelde ve süsleme sanatlarında 

kullanılmaktadır. Antik sanatta taĢ sanatı, yapı süsleme ve heykelde en önemli örneklerini 

vermiĢtir (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Hitit kabartması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Geleneksel Osmanlı sanatında taĢ; camilerde, köprülerde, saraylarda ve mezar 

taĢlarında ana inĢaat veya süs malzemesidir (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Osmanlı mezar taĢları 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün simgesi Anıtkabir’in 

inĢaasında da taĢ, temel yapı malzemesi olarak kullanılmıĢtır (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Anıtkabir 

Mermer kristal yapılı bir malzemedir. Mermer cinsine göre kristal yapı değiĢmektedir. 

Oyma kabartma iĢlemlerinde sık kristal dokulu mermerler kullanılmaktadır. En yaygın 

kullanılan mermer çeĢitleri Afyon beyazı ile oniks mermerdir.  
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2.2. TaĢ ĠĢleme Teknikleri 
 

Yontma iĢleri kapalı mekânda-atölyede ve açık alanda yapılmaktadır. Yontma; ağır ve 

sağlam ahĢap takozlar, sehpalar üzerinde gerçekleĢir. ġekillendirme iĢlerinde el aletleri veya 

makineler kullanılmaktadır. 

 

Klasik elle taĢ yontma tekniği, değiĢik boyda murçlar, keski ve çekiç vb. aletlerle 

gerçekleĢir. ÇalıĢma büyüklüğüne göre aletlerin büyüklüğü belirlenir. Yapılacak iĢleme göre 

aracın türü seçilir. Malzemenin sertliğine göre ucun açısı belirlenir. Aletlerin kalitesi 

kullanılan malzemenin kalitesine ve tavına bağlıdır. Ġyi tavlanmıĢ alet aĢınmadan yontma 

iĢlerini kolaylaĢtırır. Yontma tekniği, çelik alet ve gereçlerin dıĢında çevik bilek gerektirir. 

 

Günümüzde yontma iĢlerinde kompresörle çalıĢan hava tabancaları, spiral taĢlama, 

cilalama makineleri vb. kullanılmaktadır. Makineler çalıĢana zaman kazandırır ve enerji 

tasarrufu sağlar. 

 

Estetik ve teknik açıdan taĢın seçimi önemlidir. Örneğin Michelangelo Bounnarotti 

karara ocaklarında taĢın çıkarılmasından taĢınmasına kadar bizzat kendisi ilgilenirdi. Üstat, 

kanaradan çıkaracağı taĢın yerini belirler ve iĢçilerin yardımıyla taĢı çıkarırdı. TaĢın temiz, 

damarsız olduğundan emin olmak amacıyla da sabah güneĢinin ters ıĢığında (kontrajurunda) 

içini inceledikten sonra kesin seçimini yapardı. 

 

TaĢın seçimi ilk önce estetik açıdan yapılır. TaĢ; türüne, özelliklerine göre farklı 

plastik ve estetik değerler taĢır. Konumuza ve estetik düĢüncelerimize en doğru imaj verecek 

taĢ seçilir. Bu değerleri elde etmek için taĢın teknik özelliklerini veya yapısını tanımak 

gerekir. Teknik açıdan taĢın kristal yapısı önemlidir. Ġnce kristalli taĢ, yontmaya daha 

elveriĢlidir. TaĢlar cinsine, iç yapısına, yoğunluğuna göre sert ve yumuĢak türlere 

ayrılmaktadır (ġema 1). TaĢın türüne ve özelliğine göre teknik, araç ve gereç belirlenir. 

  

ġema 2.1: TaĢın özellikleri 

2.2.1. Gravür ĠĢleme 
 

Gravür mermer üzerine bir resmin veya desenin aktarılmasıdır. Aktarma iĢlemi gravür 

tabancası veya gravür kalemiyle yapılır. Gravür iĢlemede oyma iĢlemi noktalama Ģeklinde 

yapılır. Gravür iĢlemeye geçmeden önce gravür iĢlenecek yüzey parlatılmalıdır. 

 

Desen mermer üzerine karbon kâğıdıyla aktarılır. Beyaz mermere siyah karbon kâğıdı, 

siyah mermere beyaz karbon kâğıdı kullanılmalıdır. Desen mermer üzerine bir tarafından 

yapıĢtırılmalıdır. Mermerle desen kâğıdı arasına karbon yerleĢtirilir. Daha sonra diğer taraf 

yapıĢtırılarak sabitlenir. Kalemle desen üzerinden geçilerek desen, mermer üzerine aktarılır. 



 

 22 

Bazen de yapıĢtırılan desen üzerinden iĢleme yapılır. Bu durumlarda desenin fotokopisinin 

alınmasında fayda vardır. Resim 2.4’te gravür iĢleme örnekleri görülmektedir. 

  

Resim 2.4: Gravür iĢleme örnekleri 

Gravür iĢlenirken önce çizgiler iĢlenmelidir. Çizgilerin önce iĢlenmesindeki amaç 

desenin silinmemesidir. Daha sonra desenin içi iĢlenerek bitirilmelidir. Dolgu iĢleminde 

noktalar arasındaki boĢluklar orantılı olmalıdır. Noktalar üst üste vurulmamalıdır. Elde 

kalemle iĢleniyorsa darbe Ģiddetinin eĢit olmasına dikkat edilmelidir. Mermerde oluĢabilecek 

çıtlamalara dikkat edilmelidir. Nokta sıklığı desenin durumuna göre ayarlanmalıdır (Resim 

2.5). 

 

   

Resim 2.5: Gravür makinesi ve kalemle gravür iĢleme 
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2.2.2. Oyma Tabancasıyla Oyma  
 

Oyma kabarma tabancası kompresörden sağlanan basınçlı hava vasıtası ile çalıĢır. 

Hava basıncı hava tabancası içindeki mekanizmayı ileri geri doğrusal hareket ettirerek 

kalemin titreĢim ve darbesiyle taĢ üzerinden parça kopartılması esasına göre çalıĢır.  

ĠĢlenecek desen resme veya örneğe göre mermer üzerine aktarılır. Bazen resim yerine 

sadece ölçüler aktarılmaktadır. Gerekirse tornada veya baĢka bir tezgâhta kabaca iĢlenir. 

Bazen de el taĢlama (spiralleri) makineleri kullanılır. Spiralle çalıĢırken emniyetli çalıĢma 

kurallarına mutlaka uyunuz. 

 

Oyma tabancası ile oyma iĢlemi yaparken tabanca kalem uç açısına göre açılı 

tutulmalıdır. Kompresörünüz çalıĢır durumda olmalıdır. Bu Ģekilde sürekli basınç elde 

ederek zaman kaybetmemelisiniz. Darbe sayısı yüksek olduğundan tabanca sıkı 

kavranmalıdır. Ġnce yüzeylerde kırılma riskine karĢı fazla basınç uygulanmamalıdır (Resim 

2.6). 

   

Resim 2.6: Hava tabancası ile oyma iĢlemi yapma 

 

2.2.3. Elle Yontma ve Pantografla Yazı Yazma 
 

Taslağa göre uygun taĢ seçilir. TaĢın teknik özelikleri analiz edilir ve buna göre de 

uygun araç gereç seçimi yapılır. Malzemeye uygun teknik yöntemlerle belirli iĢlem sırası 

takip edilir. Yontma tekniği, zanaatkâr titizliği ile iĢlem sırası takibi gerektiren iĢlemler 

bütünüdür (Resim 2.7). 

 

Resim 2.7: Klasik yontu aletleri 
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Keski ile koparma, biçimin kaba ana hatları ve oranları ile kaba bir Ģekilde planlarını 

belirleme iĢlemidir. Murçla indirme, ana planlar ve oranlar üzerinden, ara planlar ve Ģekiller 

yardımıyla biçim detaylarının belirlemesini içerir (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Murçla indirme 

DiĢli iskarpelalarla tarama, indirmeden sonra biçimin yüzeyinde daha duyarlı 

Ģekillendirmedir (Resim 2.9). 

 

Resim 2.9: DiĢli iskarpelalarla tarama 
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Düz iskarpelalarla düzleme, yüzeyin dokusunu minimuma indirme iĢlemidir (Resim 

2.10). 

 

Resim 2.10: Düz iskarpelalarla düzleme 

 

Zımparalama, iskarpela ile yapılan düzlemelerden sonra farklı numaralı su zımparaları 

ile yüzey pürüzleri sıfıra indirmektir (Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: Zımparalama 

Polisaj, su ortamında değiĢik parlatıcı maddelerin keçe ile parlaklık kazandırma 

iĢlemidir (Resim 2.12). 
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Resim 2.12: Polisaj 

Mermer iĢleme tekniklerinden biri de yazı yazma iĢlemidir. TaĢ üzerine yazı yazma 

iĢlemi uçları çeĢitli geniĢliklerde olan yontma kalemleriyle el ile yapılabildiği gibi pantograf 

adı verilen makinelerle de yapılabilmektedir (Resim 2.13). 

 

  

Resim 2.13: Elde mermere yazı yazma 

 

Pantografın kılavuz kısmına Ģablon veya harfler yerleĢtirilir. Tezgâh miline ise kalem 

takılır. Kılavuz uç Ģablon üzerinde gezdirilirken kesici uç ise mermer üzerinde gezerek 

Ģablondaki yazıyı mermer üzerine iĢlemektedir (Resim 2.14). 
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Resim 2.14: Pantografla yazı yazma iĢlemi  

2.2.4. Cnc Freze ve Su Jeti ile Oyma ĠĢlemi 
 

CNC freze oyma iĢlemi yaparken program kodlamasına dikkat edilmelidir. Kodlama 

desen Ģekli ve derinliği tam olarak kodlanmalıdır. Desene uygun ölçülerde kesiciler 

kullanılmalıdır (Resim 2.15). 

  

Resim 2.15: CNC freze ile oyma kabartma iĢlemi 

Su jetinin çalıĢma prensibi ise basıncı ve hızı artırılmıĢ suyun püskürtülürken içine 

kum taneciklerinin katılması ile çalıĢmaktadır. Su basıncı ile kum tanecikleri, mermeri 

oyarak istenilen kesme veya kabartma iĢlemini yapmaktadır (Resim 2.16).  

 

Resim 2.16: Su jeti uygulamaları 
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2.2.5. Asit Ġndirme ile Oyma Kabartma Yapmak 
 

Asitler mermerle reaksiyona girerek mermerin içerisine nüfuz ederek oyar. Bu 

reaksiyon kullanılarak oyma kabartma iĢlemleri yapılmaktadır. Oyma kabartma iĢlemi 

sırasında havalandırma mutlaka çalıĢtırılmalıdır. Üzerinize koruyucu giysiler giymeyi ve 

maske takmayı unutmayınız. 
 

Asit indirme ile oyma kabartma yapmak için öncelikle yazı veya desen 

hazırlanmalıdır. Mermerin uygulama yapılacak yüzeyi parlatılmalıdır. Mermer ıslak veya 

nemliyse kurutulmalıdır. Desen veya yazının oyma kabartma yapılacak kısımları 

çıkarılmalıdır. Hazır hâle gelen Ģablon, mermer üzerine kaplanır. Üzerine asit uygulanır. 

Yeterli derinliğe ulaĢıldığı zaman, mermer yıkanarak asit uzaklaĢtırılır. Mermer yıkanırken 

eldiven giyilmelidir. ġablon sökülerek oyulan kısımlar yağlı boya ile boyanır. Su bazlı 

boyalar ve mürekkepler boyamada kullanılmamalıdır. Resim 2.17’den 2.22’ye kadar asit 

indirmede iĢlem sırası verilmiĢtir. 

 

Resim 2.17: ġablonun yapıĢtırılması 

 

Resim 2.18: Asidin uygulanması 

 

Resim 2.19: Asidin mermerle reaksiyona girmesi 
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Resim 2.20: Asidin yıkanarak uzaklaĢtırılması 

 

Resim 2.21: ġablonun sökülmesi 

 

 

Resim 2.22: Yazının boyanması 
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2.1.6. Asitler 
 

Mermer oyma-kabartmada, mermerle reaksiyona girebilen asitler kullanılmaktadır. 

Bunlar tuz ruhu (sülfürik asit), kireç çözücüler, nitrik asitler ve fosforik asitlerdir. Solunması 

ve cilde teması tehlikelidir. Cilde yanıklara sebep olmaktadır. Asitlerle çalıĢırken güvenlik 

tedbirleri mutlaka alınmalı ve havalandırma çalıĢtırılmalıdır. 

 

2.3. Havalandırma Sistemleri 
 

Havalandırma sistemleri iĢ yerindeki zararlı maddeleri ve tozları çalıĢma ortamından 

çıkarmak amacıyla kullanılır. ĠĢletmelerin özelliklerine göre havalandırma sistemlerinin tipi 

ve büyüklüğü değiĢebilmektedir. Özellikle yapıĢtırma ve asit indirme gibi iĢlemlerin 

yapıldığı alanlarda havalandırma sistemleri mutlaka kurulmalıdır (2.23). 

 

Resim 2.23: Havalandırma sistemleri ve fan 

Çıkan mermer tozları, zararlı gazlar ve diğer yabancı maddelerin uzaklaĢtırılması 

insan sağlığı için çok önemlidir. ĠĢletmeler kanun gereği havalandırma sistemlerini kurmak 

zorundadır. 

 

2.3.1. Zehirlenmelere KarĢı Yapılacak Ġlk Yardım 
 

Mermercilikte polyesterle yapılan yapıĢtırma iĢlemelerinde, asit indirme iĢlemlerinde 

ve değiĢik kimyasallarla yapılan iĢlemlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde 

istenmeyen zehirlenme vakaları meydana gelmektedir. Bu iĢlemlerin yapıldığı alanların 

yeterince havalandırılmaması zehirlenmelere sebep olan en büyük etkendir. 

 

Zehirlenmelerde, zehirlenme belirtileri görülen kiĢi, açık havaya çıkarılmalı ve hareket 

ettirilmemelidir. Mutlaka sağlık kuruluĢuna haber verilmelidir. Varsa oksijen uygulaması 

yapılmalıdır.  

 

Asitlerin cilde sıçraması durumunda ise cilt bol suyla yıkanmalıdır. Asit sıçrayan kiĢi 

sağlık kuruluĢuna sevk edilmelidir. Asidin özelliğini öğrenip sağlık kuruluĢuna 

bildirilmelidir.  

 

Bu ortamda çalıĢan kiĢilere zehirlenme ve asit yanıklarına karĢı ilk yardım bilgileri 

mutlaka verilmelidir. 
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2.3.2. Koruyucu Malzemeler 
 

Korucuyu malzemeler insan sağlığını korumak amacıyla tasarlanmıĢtır. Meydana 

gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek veya en aza indirmek amacıyla yapılmıĢlardır. 

Koruyucu malzemeler konusu “Ġmalat Ölçüsü Alma” modülünde geniĢ Ģekilde verilmiĢtir. 

Burada birkaçının isimleri verilecektir. 

 

 Maskeler 

 Tulumlar ve önlükler 

 Gözlükler 

 Kulaklıklar  

 Eldivenler 

 Çizmeler  

 

2.3.3. Koruyucu Güvenlik Tedbirlerini Alma 
 

Sağlığınızın korunması için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Her türlü iĢ 

ortamında tehlikeler vardır. Bu tehlikeleri azaltmak veya yok etmek için güvenlik tedbirlerini 

bilip uygulamanız gerekmektedir. Mermer iĢleme sektöründe alınabilecek güvenlik 

tedbirlerinden bazılarını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Tozlu ortamlarda mutlaka maskenizi takınız. 

 Islak çalıĢma ortamlarında tulum, önlük ve çizme giyiniz. 

 Ağır mermer parçalarını kaldırırken burunları korumalı bot ve eldiven giyiniz. 

Mümkünse vinçle kaldırınız. 

 Asit indirme yaparken eldiven, tulum, çizme ve gaz maskesi kullanınız. 

 Havalandırma sistemini mutlaka çalıĢtırınız. 

 YapıĢtırma, asit indirme ünitelerini ayırınız ve havalandırma sistemini 

güçlendiriniz. 

 Oyma kabartma iĢlemlerinde sıçrayabilecek parçalar için önlem alınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mevlana Celaledin-i Rumi’nin “Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.” 

sözünü 20x80 cm ölçüsündeki Afyon beyaz mermer üzerine oyma Ģeklinde yazınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢlem için hazırlık yapınız. 
 Kompresör basıncını kontrol ediniz. 

 Uygun tabanca uçlarını seçiniz. 

 Kompresörü ve tabancayı hazırlayınız. 
 Hortum bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Tabancanın çalıĢmasını kontrol ediniz. 

 Emniyet tedbirlerini alınız. 

 Parça sıçramalarına karĢı önlem alınız. 

 Ağır parçaların düĢmesine karĢı önlem 

alınız.  

 Oyma/kabartma iĢlemini yapınız. 

 Desen çizgilerinin dıĢına taĢmayınız. 

 Tabancaya fazla basınç uygulamayınız. 

 Aceleci davranmayınız. 

 Kabartma alanını düzeltiniz. 
 ĠĢlenen mermerleri yerlerine yerleĢtiriniz. 

 Tabancayı yerine alınız.  

 Oyma/kabartma alanını temizleyiniz. 
 Oyma kabartma alanındaki atıkları atınız. 

 Alandaki tozları süpürünüz.  

 Alanın havalandırılmasını sağlayınız. 
 Havalandırma sistemini kontrol ediniz. 

 Havalandırmayı mutlaka çalıĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Kompresörü ve hava tabancasını hazırladınız mı?   

2. Yazıyı mermer üzerine aktardınız mı?   

3. Oyma kalemlerini hazırladınız mı?   

4. Oyma kalemini hava tabancasına bağladınız mı?   

5. Kalemi açılı olarak iĢ parçasına uyguladınız mı?   

6. Yazı derinliklerine dikkat ettiniz mi?   

7. Yazı iĢlemeyi bitirdiniz mi?   

8. Yüzeyi temizlediniz mi?   

9. Yazıyı yağlı boya ile boyadınız mı?   

10. Asidi hazırladınız mı?   

11. Koruyucu elbiselerinizi ve maskenizi taktınız mı?   

12. Havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?   

13. Mermeri kapladınız mı?   

14. Asidi uyguladınız mı?   

15. Yeterli derinliğin oluĢtuğunu tespit ettiniz mi?   

16. Asidi yıkayarak mermerden uzaklaĢtırdınız mı?   

17. Mermeri kuruttunuz mu?   

18. Yazıyı yağlı boya ile boyadınız 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Tabancanın ucuna oyma kabartma kalemi bağlanır.  

2. (   ) Kalem, iĢ parçasına açılı uygulanır. 

3. (   ) Tuz ruhu, asit değildir. 

4. (   ) Gravür iĢlemede, gravür kalemi kullanılır. 

5. (   ) Desen üzerinden gravür iĢlenebilir. 

6. (   ) CNC freze ile oyma kabartma iĢlemi yapılabilir. 

7. (   ) Su jeti basınçlı su ve kum abrasiv karıĢımı ile iĢleme yapar. 

8. (   ) Asitle çalıĢırken havalandırma açılmamalıdır. 

9. (   ) Asitle oluĢabilecek kazalarda, ilk yardım yapılmalıdır. 

10. (   ) Havalandırma sistemi, çalıĢma ortamından zararlı maddeleri ve tozları 

uzaklaĢtırır. 

11. (   ) Fan, havalandırma sisteminin parçası değildir. 

12. (   ) Zararlı gazların bulunduğu ortamda, gaz maskesi kullanılır. 

13. (   ) Eldiven ve gözlükler koruyucu güvenlik malzemeleridir. 

14. (   ) Pantograf, Ģablondaki deseni mermere aktaran makinedir. 

15. (   ) Spiraller, oyma kabartma iĢlemlerinde kullanılabilir. 

16. (   ) Asit zehirlenmelerinde kiĢi temiz havaya çıkarılmalıdır. 

17. (   ) Asitle zehirlenen kiĢiye oksijen verilmelidir. 

18. (   ) Asit yutan kiĢiye bol su içirilmelidir. 

19. (   ) Asit için kiĢi kusturulmamalıdır. 

20. (   ) Zehirlenmelerde sağlık kuruluĢuna götürmeye gerek yoktur. 
 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki deseni 50 x 50 x 3 cm ebatındaki traverten üzerine iĢleyiniz.  

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢlem için hazırlık yapınız. 
 Kompresör basıncını kontrol ediniz. 

 Uygun tabanca uçlarını seçiniz. 

 Kompresörü ve tabancayı hazırlayınız. 
 Hortum bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Tabancanın çalıĢmasını kontrol ediniz. 

 Emniyet tedbirlerini alınız. 

 Parça sıçramalarına karĢı önlem alınız. 

 Ağır parçaların düĢmesine karĢı önlem 

alınız.  

 Oyma/kabartma iĢlemini yapınız. 

 Desen çizgilerinin dıĢına taĢmayınız. 

 Tabancaya fazla basınç uygulamayınız. 

 Aceleci davranmayınız. 

 Kabartma alanını düzeltiniz. 
 ĠĢlenen mermerleri yerlerine yerleĢtiriniz. 

 Tabancayı yerine alınız.  

 Oyma/kabartma alanını temizleyiniz. 
 Oyma kabartma alanındaki atıkları atınız. 

 Alandaki tozları süpürünüz.  

 Alanın havalandırılmasını sağlayınız. 
 Havalandırma sistemini kontrol ediniz. 

 Havalandırmayı mutlaka çalıĢtırınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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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. Kompresörü ve hava tabancasını hazırladınız mı?   

2. Deseni mermer üzerine aktardınız mı?   

3. Oyma kalemlerini hazırladınız mı?   

4. Oyma kalemini hava tabancasına bağladınız mı?   

5. Kalemi açılı olarak iĢ parçasına uyguladınız mı?   

6. Desen derinliklerine dikkat ettiniz mi?   

7. Desen iĢlemeyi bitirdiniz mi?   

8. Yüzeyi temizlediniz mi?   

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1. oyma kabartma 

2. 
hava tabancası – 

kalemle 

3. kompresör 

4. mermer 

5. karbon kâğıdı 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. YanlıĢ 

10. Doğru 

11. YanlıĢ 

12. YanlıĢ 

13. Doğru 

14. Doğru 

15. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. YanlıĢ 

9. Doğru 

10. Doğru 

11. YanlıĢ 

12. Doğru 

13. Doğru 

14. Doğru 

15. Doğru 

16. Doğru 

17. Doğru 

18. Doğru 

19. Doğru 

20. YanlıĢ 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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