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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Nazar Boncuğu Yapımı 

MODÜLÜN TANIMI 

Nazar Boncuğu yapımında kullanılan araç ve gereçler, 

geleneksel nazar boncuğu ve cam boncuk yapımı ile ilgili 

işlemlerin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir 

SÜRE  40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK Nazar boncuğu yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Uygun ortam ve araç gereç hazırlandığında gelenekselliğe 

uygun nazar boncuğu ve cam boncuk yapabileceksiniz.                          

Amaçlar 

1.Gelenekselliğe uygun olarak, Nazar boncuğu yapımına 

hazırlık yapabileceksiniz. 

2.Gelenekselliğe uygun olarak nazar boncuğu yapabileceksiniz. 

3.Tekniğe uygun olarak tavlama yapabileceksiniz.   

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Nazar boncuğu yapımında kullanılan ocak, kristal 

cam boncuklar, kazaki, medleke, asabe, renkli kum boncuklar, 

pürmüz ateşi, havalandırma borusu. 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

Türkiye'de, insanı nazar değmesine karşı koruduğuna inanılan en yaygın kullanım 

nesnesi mavi renkli nazar boncuğudur. Genellikle, parmakları açık bir el ya da göz biçiminde 

tasarlanan küçük nazar boncukları olarak üretilir. Nazar boncuklarını anahtarlıklarda, 

cüzdanlarda, kemerlerde, çantalarda veya kıyafetlerde asılı olarak görmek mümkündür. Daha 

büyük boyutlu olan nazar boncuklarını ise nazardan koruduğuna inandığımız için 

odalarımıza, apartman veya dükkân kapılarına, arabalarımıza asarız. 

 

Bugün tüketicinin artan talebi karşısında kimi fabrikaların işe el atmasıyla plastik, 

seramik ya da kurutulmuş hamur gibi malzemelerden seri biçimde üretilen nazarlıklar, 

kimilerince 'yapay' olarak nitelendiriliyor. Özgün ve 'doğal' nazar boncukları ise başta Ege 

Bölgesi olmak üzere Anadolu'nun kimi köylerinde hâlâ geleneksel yöntemlerle ve daha çok 

da bir el sanatı uğraşı olarak üretiliyor. Öyle ki bu köylerde babadan oğula geçerek 

sürdürülen nazar boncuğu üretimi, başta ABD olmak üzere, çeşitli Avrupa ülkelerinde ve 

uluslararası fuarlarda kendine geniş bir pazar buluyor. 

 

Bu modülde geleneksel nazar boncuğu ve özgün cam boncuk yapımında kullanılan 

araç gereçleri öğrenip, boncuk yapımını uygulayabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FALLİYETİ-1 

 
 

 

 

Gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun nazar boncuğu yapımına hazırlık 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Nazar boncuğunun tarihçesini araştırınız. 

 Nazar Köy hakkında bilgi toplayınız. 

 Atölyeler hakkında bilgi toplayınız. 

 Gezdiğiniz boncuk atölyelerinde kullanılan araç gereçlerin isimlerini ve 

işlevlerini sorarak öğreniniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız 

 

1. NAZAR BONCUĞU YAPIMINA 

HAZIRLIK YAPMAK 
1.1. Nazar Boncuğu 

 

Ağırlıklı olarak mavi renkte olan nazar boncuğu ve insanı kötü gözlerden koruduğuna 

inanılan nazar boncuğu inancının temeli, Türk geleneklerinden kalmadır. Genelde nazar 

boncukları göz şeklinde olur. Göze aynı zamanda boncuk da denmektedir. Bu bağlamda 

bakıldığında kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü, iyi ve kötü 

düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir.  

 

Bu yüzden bakışlardan, kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna 

inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri kullanıla gelmiştir.  Son halini günümüzdeki çeşit 

çeşit nazar boncukları olarak almıştır. Şu an, gerek inanç, gerek gelenek, gerekse de süs 

eşyası olarak pek çok kişi nazar boncuğunu günlük yaşantısında çok sık kullandığı yerlerde 

bulundurmaktadır.  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Resim 1.1: Nazar boncuğu 

  

Resim 1.2: Nazar boncuğu 

1.2. Tarihçesi 
 

Göz figürü; insanlık tarihi boyunca, her kültürde ve dinsel inançta, kötülükleri savan 

güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. 

 

Bu figüre; Musevi, Hıristiyan ve İslam kültürlerinin yanı sıra Budist ve Hindu 

toplumlarda da rastlıyoruz. Bu ortak gelenek Anadolu’nun 3000 yıl öncesine dayanan cam 

sanatında yeni bir kimlik kazanır. Anadolulu bir cam ustası, göz figürünün gücünü ateşin 

gücüyle birleştirerek yepyeni bir tılsım yaratır.  

 

O zamandan bu yana insanlar, kötülüklerden korunmak istedikleri her şeye, yeni 

doğmuş bebeklerden, bindikleri ata; hatta evlerinin kapılarına bile nazar boncuğu 

iliştirmiştir. Nazar Boncuğu geleneği Anadolu’da hâlâ yaşamaktadır. Sayıları giderek azalan 

nazar boncuğu ustalarının hünerli elleriyle biçimlendirdiği ışıltılı göz boncukları, 

Anadolu’dan dünyanın dört bucağına yayılmaktadır.  

 

Çeşitli nesnelerin, olumlu ya da olumsuz bir güç ile yüklü olduğuna ilişkin inanç, 

insanın yeryüzündeki tarihiyle neredeyse eş zamanlıdır. Bu inanç; insanı, zararlı ve tehlikeli 

kabul edilen nesnelerden kaçınmaya ya da savunmaya yöneltir. Aynı yaklaşım biçimi, yararlı 

olarak kabul edilen nesnelerin de sağlık, mutluluk ve başarı için kullanılabileceği 

düşüncesini doğurmuştur. 

 

Doğayı dolduran canlı ve cansız nesnelerin parlaklık, sağlamlık, kuvvet gibi çarpıcı 

nitelikleri karşısında kimi zaman şaşıran, kimi zaman da korkan ilkel insanlarda, felaketinin 
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ya da mutluluğunun bunların içinde olduğuna inanarak her zaman için onlarla barışık olmayı 

ve onları kendi hizmetinde kullanmayı düşündürmüştür. 

 

1.3. Cam Sanatı Hakkında Genel Bilgiler 
 

Camın gelişimine bakıldığında ilk olarak uygun kumun bol olduğu ve seramik 

yapımının geliştiği bölgelerde üretildiği görülmektedir. Seramik yapım tekniğinin gelişmiş 

olduğu uygarlıklarda, örneğin Mezopotamya' dan Mısır'a ve Doğu Akdeniz'den Anadolu’ya 

birçok yerde cam örnekleri bulunmuştur. İlk örnekler ortalama İ.Ö. 3000'li yıllara ait 

çalışmalardır. 

 

Cam, İslam mimarlığına "revzen" denilen alçı pencerelerle girmiş; kandil, bardak, 

sürahi ve tabak gibi günlük eşyalarda geniş ölçüde kullanılmıştır. Cam işleri yüzyıl 

sonlarında "Memluk" ve "Eyyubi" dönemlerinde en parlak düzeyine ulaşmıştır. "Selçuklu" 

ve "Artuklu" dönemlerinde ise "şemsiye" denilen bombeli camlar üretilmiştir. 

Selçuklulardaki cam işlerinin gelişmiş olduğu günümüze ulaşabilen örneklerinden 

anlaşılmaktadır. Konya Beyşehir Gölü kıyısında  Alaaddin Keykubat 'ın yaptırdığı 

"Kubadabad Sarayı" kazılarında mavi, yeşil, kahverengi, mor, sarı renkli yuvarlak veya 

bombeli pencere camları, renkli kadehler, şişe ve tabaklar bulunmuştur. Bu örneklerden 

Selçukluların cam işlerini, hem elde hem de çarkta yaptıkları anlaşılmaktadır. Oyma, kesme 

ve perdahlama teknikleriyle, camlarda desen vermişlerdir. 

 

Osmanlı döneminden kalan örneklerden de anlaşılabileceği gibi cam sanatı bu devirde 

oldukça ilerlemiştir. Cam endüstrisi özellikle İstanbul'un fethinden sonra bu şehirde gelişme 

göstermiştir.  

Araştırma sonuçları Osmanlı cam endüstrisinin İstanbul merkezli olarak geliştiğini 

göstermektedir. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre İstanbul'un Eğri kapı, Eyüp, Balat, 

Ayvansaray, Bakırköy, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu ve İncirköy mevkilerinde çok farklı 

tekniklerde cam üretimi yapan atölyelerinin bulunduğu görülmektedir. 

 

Cumhuriyet'in kuruluşu ile Türk cam endüstrisi yeni bir yön kazanmış ve 17 Şubat 

1934'te diğer cam atölyelerine çok yakın bir yerde, Paşabahçe'de, Boğaz'ın yamaçlarında 

Meclis'in onayıyla ilk ulusal fabrika kurulmuştur. Türkiye İş Bankası tarafından "Türkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş." adı ile kurulan bu fabrikayı çeşitli tarzlarda cam üretimi yapan 

birçok başka şirket takip etmiştir. 

 

1.4. Nazar Köy 

 

İzmir Kurudere’de (Nazar köy) bu işi bilen ustaları tarafından nazar boncukları yapılır. 

Köy halkının geçim kaynağı olarak hemen hemen bütün köy halkı boncuk üretimi ile 

uğraşmaktadır. Türkiye’nin her yerine, tek toplu olarak satışlar sadece bu köyde olup; yurt 

dışına da satışları olmaktadır. Köyün caddeleri, kapı numaraları, ağaçlar rengârenk nazar 

boncukları ile donatılarak nazardan korunma ve nazar boncuğunu simgeler durumdadır.  
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Resim 1.3: Nazar köyden görüntüler 

 

Resim 1.4: Nazar köyden görüntüler 

1.5. Atölyeler  

 

Köyde evlerin alt katları ya da bahçelerinin bir köşesi atölye olarak kullanılmaktadır. 

Kış aylarında boncuk üretimi sürekli yapılmaktadır. Yaz aylarında havanın sıcaklığı ve 

köyde tarımcılıkta yapıldığından boncuk üretimine ara verilmektedir. 

 

Resim 1.5: Nazar boncuğu atölyesi 

1.6. Ocağın Özellikleri 
 

Genellikle yuvarlak ya da oval şekildeki boncuk ocakları (furun-fırın), İzmir 

Kurudere’de (Nazar köy) bu işi bilen ustalar tarafından yapılır. Ocağın duvarları, düzeltilmiş 
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zemin üzerine 12 sıra ateş tuğlası, kil ve demir dökümünde kullanılan curuflar kullanılarak 

nal biçiminde örülür. Bu bölümün üzerinde yine ateş tuğlası ve diğer malzemeler yardımı ile 

eritme potası veya tava diye tabir edilen camların eridiği en az beş bölmeden oluşan odalar 

oluşturulur. Her odada ana malzeme olarak kullanılan mavi renkli camın eritildiği ana 

bölmenin yanında farklı renkte camların bulunduğu 2- 3 adet küçük bölme oluşturulur.  

Ocağın tamamı kil ile sıvanır. Her gün 800 – 1000 derecelik ısı ile çalışan ocaklar, en çok bir 

yıl dayanmaktadır.  

 

Resim 1.6: Ocak 

 

Resim 1.7: Ocağın bölümleri 
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Resim 1.8: Ocağın bölümleri 

1.6.1. Ocakta Bulunan Bölümler 
 

 Kapı (Cehennemlik): Ocağın istenilen sıcaklığa gelmesi amacıyla istenilen 

özelliklere sahip, çam odunu kullanılarak ocağın ateş yakılan bölümüne denir. 

 

Resim 1.9: Kapı 

 Tepe kapağı: Ocağın üstündeki yarım kubbe biçimli kısmına denir. 

 

Resim 1.10: Tepe kapağı 

 Pota (Pencere): Ocak içerisinde erimiş camın alınması için açılan deliğe denir. 

Bir ocakta üç ile beş arasında değişen Pota (pencere) bulunabilir.  Ocaktan 

randımanlı verim almak için mutlaka beş adet bulunması esastır. Bu potaların 

her birinde farklı renk ve boncuk çeşidi çalışılmaktadır.  
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Resim 1.11: Pota (Pencere) 

 Kavara: İşlendikten sonra boncğun soğumaya bırakıldığı bölüme denir.  

 

Resim 1.12: Kavara 

 Sındırgı demiri: Ocak üzerinde, ocağa yerleştirilmiş halde, pencere kenarında 

bulunur. Potalardaki erimiş camların ısısının dışarı çıkmasını engeller. Ayrıca 

ustalara gelen sıcaklığı da azalttığı için çalışma kolaylığı sağlamış olur.  

 

Resim 1.13: Sındırgı demiri 

 

Resim 1.14: Sındırgı demiri 

1.6.2. Ocağın Yakılması 
 

Ocağın yakılmasında özelliklerinden dolayı çam odunu kullanılmaktadır. Verimli 

boncuk yapılabilmesi için bir saat önceden yakılması, camların erimesi için de sıcaklığının 
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1000–1200 dereceye ulaşması gerekmektedir. Bu ısıya ulaştıktan sonra artık camlar ocağın 

potalarına atılarak eritilir. 

 

Resim 1.15: Ocağın yakılması 

 

Resim 1.16: Ocağın yakılması 

 

Resim 1.17: Ocağın yakılması 
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Resim 1.18: Ocağın yakılması 

1.7. Nazar Boncuğu Yapımında Kullanılan Araçlar 
 

Nazar boncuğu yapımında; ocak, Medleke, asabe, kazaki, ray demiri, soğutma kapları, 

Boncuk kalıpları, boncuk tasları kullanılır. 

 

 Ocak: Camları eritmeye yarayan tuğla, sarı toprak ve döküm artığından yapılan 

yer fırınıdır. 

 

Resim 1.19: Nazar boncuğu yapımında kullanılan araç gereçler 

 Kazaki: Ocağın potasından (gözlerinden) erimiş camı çıkarmaya yarayan, 

yaklaşık 50 – 60 cm uzunluğunda, uç bölümü inceltilmiş demir alettir.  

 

Resim 1.20: Kazaki 
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Resim 1.21: Kazaki 

 Asabe:Ana parçayı oluşturan camın sarıldığı ve cam eriğinin yapışmaması için 

üzerine özel bir toz sürülen çeşitli kalınlıklardaki çubuk. 

 

Resim 1.22: Asabe 

 Medleke ( merteke ): Ray demiri üzerinde boncuğu düzleştirmeye ve 

biçimlendirmeye yarayan 30 - 40 cm uzunluğunda, 2-3 cm genişliğinde, 

çelikten yapılmış yassı demir araçtır. Büyük ve küçük boncuk yapmaya yarayan 

boyları vardır. 

 

Resim 1.23: Medleke (merteke) 

 Merten: Biçimlendirilen boncuğa göz yerleştirmek ve şiş üzerindeki macuna 

şekilleri vermeye yarayan, “merdan” adı verilen, asabeden daha ince çelik 

çubuktur. 

 

Resim 1.24: Merten 

 Ray demiri: Asabeyi döndürme işleminde ve yapılan ürünün tekniğe uygun 

olması için kullanılır. 
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Resim 1.25: Ray demiri 

 Boncuk kalıpları: Boncukların boyutlarının eşit olması için metalden yapılmış 

el aletleri. 

  

 

Resim 1.26: Boncuk kalıpları 

 

Resim 1.27: Boncuk kalıpları 

 Soğutma kapları: Boncukları soğutmak için kullanılan su dolu kaptır. 

 

Resim 1.28: Soğutma kapları 
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 Boncuk tasları: Boncukları kırılmasını önlemek amacıyla kullanılan bitkisel 

sepetler. 

 

Resim 1.29: Boncuk tasları 

 

Resim 1.30: Boncuk tasları 

1.8. Nazar Boncuğu Yapımında Kullanılan Gereçler 
 

Cam boncuklar; odun, kibrit, kristal cam boncuklar, renkli kum boncuklar, kırık cam 

parçaları, bakır oksit, kobalt, opal, keçek, kurşun, metal, çinko, boya kullanılarak üretilir. 

 Odun: Ocak yakmak için kullanılan çam odunu. 

 

Resim 1.31: Odun 

 Kibrit: Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek bir maddeyle kaplı olan küçük 

tahta veya karton parçası. 

 Kristal Cam Boncuklar: Kendine özgü renkleri olan boncuklar (renksiz 

boncuklar renklendirilir). 
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Resim 1.32: Kristal cam boncuklar 

 Renkli kum boncuklar: Eritilerek istenilen renk ve şekil verilen boncuklar. 

 

Resim 1.33: Renkli kum boncuklar 

 Kırık cam parçaları: Kullanılmış cam parçalarının renkleri ayırılarak boncuk 

yapımında kullanılır. 

 

Resim 1.34: Kırık cam parçaları 
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Resim 1.35: Kırık cam parçaları 

 Bakır oksit: Bakır oksit kırmızı (ithal) renk vererek cam işlemeciliğinde 

kullanılır. 

 

Resim 1.36: Bakır oksit 

 Kobalt: Oksitten yapılan bir boyadır. Farklı renklerle karışmasında iyi sonuç 

veren gök mavisi rengindedir. 

 

Resim 1.37: Kobalt 

 Opal: Opal, Silis grubundan inorganik madde. Silisin hidratlı ve jelâtinli bütün 

çeşitlerini kapsar. 

 

Opal bir koloittir. Bileşiminde %3 ile %13 su bulunur. Görünümü yağsı veya 

camsıdır. Kırık yüzeyleri kavkıya benzer. Birçok çeşidi vardır. Bunlar arasında en tanınmışı 

asil opaldir. Çok güzel yanar döner parıltılar verdiğinden mücevhercilikte değerli taş olarak 

kullanılır. En güzel türleri Macaristan'da çıkarılır. Çok çeşitli ve parlak renklerde bulunduğu 

için alevli opal, pullu opal, şark opali gibi adlar alır. Meksika'da bulunan bir türü, ticarette 

ateş opali, ballı opal, alev opali adıyla bilinir. Kırmızı, turuncu ve bazen yeşilimsi sarı renkte 

olan bu opal, ateş kırmızısı tonlarında parıltılar yapar. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Silis
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0norganik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Madde
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Koloit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Macaristan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Renk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turuncu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1
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Diğer opal türleri şunlardır: Saydam, yanar döner olmayan ve yumrulu yapıda hiyalin; 

bileşimindeki hidrokarbonlar sebebiyle çeşitli renklerde bulunan çakmaktaşı; yumru veya 

kabuk şeklinde bulunan kaşolon; hidrofan, menilit, gayzerit veya gayzer silisleri vb. 

 

Resim 1.38: Opal 

 

Resim 1.39: Opal 

 Kurşun: Mavi-gümüş rengi karışımı bir elementtir. 

 Metal: Metaller birbirleriyle bileşik yapmaz. Ancak birbiri içinde eritilerek 

karıştırılabilirler ve alaşım oluştururlar. 

 Çinko: Mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik 

tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat 

çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir 

etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C de şekillendirilebilir. 

 Boyalar: Koruyucu bir film oluşturur ve boya içinde renk, örtme, kıvamlılık, 

yoğunluk, dayanıklılık gibi özellikler taşıyan pigment, katkı ve dolgu maddeleri 

ile diğer kimyasal maddeleri bir arada tutmaya yararlar. Bağlayıcılar boyalara 

önemli özellikler verdiklerinden kullanım yerlerine göre değişik bağlayıcı 

sistemleri kullanılmaktadır. Beyaz camları renklendirmede kullanılır. 

 

Resim 1.40: Boyalar 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9F%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirometalurji
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Resim 1.41: Boyalar 

 

Resim 1.42: Boyalar 

 

Resim 1.43: Boyalar 

1.9. Pazarlama 
 

Yurt içinde ve yurt dışına satış yapılmaktadır. Atölyelerin yan odalarına küçük satış 

alanları bulunmaktadır. Ayrıca köy içinde pazar günleri turistler için pazaryeri 

kurulmaktadır.  

 

 



 

 19 

Resim 1.44: Pazarlama yeri 

 

Resim 1.45: Pazarlama yeri 

 

Resim 1.46: Pazarlama yeri 

 

Resim 1.47: Pazarlama yeri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda nazar boncuğu yapımında kullanılan 

malzemeleri araştırınız ve dosya hazırlayınız. 

İşlem basamakları Öneriler 

 Nazar boncuğu üretilen yerleri 

araştırınız. 
 Basılı yayınlardan faydalanabilirsiniz. 

 Atölyeleri ve özelliklerini 

araştırınız. 
 Boncuk üreten atölyelerden faydalanabilirsiniz 

 Nazar boncuk yapımında 

kullanılan araç ve gereçleri 

araştırınız. 

 Basılı yayınlardan faydalanabilirsiniz. 

 Boncuk ustalarından faydalanınız. 

 Nazar boncuğunun nasıl 

yapıldığını araştırınız. 

 Boncuk üreten atölyelerden faydalanabilirsiniz. 

 Yapım aşamalarını resimleyiniz. 

 Nazar boncuğu çeşitlerini 

araştırınız. 

 Boncuk üreten atölyelerden faydalanabilirsiniz 

 Basılı ve görsel yayınlardan faydalanabilirsiniz. 

 Nazar boncuklarını, 

yapımında kullanılan araç 

gereçleri ve boncuk ocaklarını 

resimleyiniz. 

 Çekimlerinizi anında kontrol edebilmek için dijital 

makine kullanınız. 

 Resimlerinizin net olması için ışık ve çekim 

mesafesini iyi ayarlayınız. 

 Çok yakın çekimlerde makro ayarını kullanınız.  

 Araştırma sonuçlarınızı 

kartelâya dönüştürünüz. 

 İşlem sıralamasına dikkat ediniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Resimlerin altlarına mutlaka isimlerini yazınız. 

 

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. (   ) Ocağın duvarları, düzeltilmiş zemin üzerine 12 sıra ateş tuğlası, kil ve demir 

dökümünde kullanılan curuflar kullanılarak nal biçiminde örülür. 

2. (   ) Ocağın tamamı kil ile sıvanır. Her gün 800 – 1000 derecelik ısı ile çalışan ocaklar, 

en çok bir yıl dayanmaktadır. 

3. (   ) Ocağın üstündeki yarım kubbe biçimli kısmına Tepe Kapağı denir. 

4. (   ) Boncuk işlendikten sonra soğumaya bırakıldığı bölüme Sındırgı Demiri denir. 

5. (   ) Merten asabeyi döndürme işleminde ve yapılan ürünün tekniğe uygun olması için 

kullanılır. 

6. (   ) Medleke( Merteke ): Ray demiri üzerinde boncuğu düzleştirmeye ve 

biçimlendirmeye yarayan 30 - 40 cm uzunluğunda, 2-3 cm genişliğinde, çelikten 

yapılmış yassı demir araçtır. 

7. (   ) Bakır oksit, kırmızı (ithal) renk vererek cam işlemeciliğinde kullanılır. 

8. (   ) Çinko; mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. 

9. (   ) Kobalt; Oksitten yapılan bir boyadır. Farklı renklerle karışmasında iyi sonuç veren 

gök mavisi rengindedir. 

10. (   ) Metaller; dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C de şekillendirilebilir. 

 

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 

 
 

 

Nazar boncuğu yapımı konusunda bilgi sahibi olabilecek uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Nazar boncuğu ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Göz boncukları ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Çevrenizde bulunan boncuk atölyelerini inceleyiniz. 

 Atölyelerde boncuk yapım aşamalarını inceleyiniz. 

 Nazar boncuğu örnekleri ve fotoğrafları bulunuz. 

 Bulduğunuz dokümanları arkadaşlarınızla paylaşınız.  

2. NAZAR BONCUĞU YAPMAK  
2.1. Nazar Boncuğu  

 

Anadolu'da camın ilk kez boncuk tasarımı içerisinde kullanımı, Mısır'dan İzmir'e 

gelen ustaların Kemer altı’ndaki Arap Hanı'nda Halhal ve boncuk bilezikler yapmalarıyla 

başlamıştır. Bu ustalardan öğrenilen boncuk üretimini Türkler, kendi gereksinimleri 

doğrultusunda katır boncuğu tasarımıyla geliştirmişlerdir. Renkli camların ortaya çıkmasıyla 

da boncuğa göz koyulmaya başlanmıştır. Nazar boncuğu ocakları günümüzde Menderes 

ilçesi Görece köyünde ve Kemalpaşa ilçesi Kurudere köyünde çalışır durumdadır. 

 

3 bin 500 yıllık geçmişi bulunan nazar boncuğu ve göz figürü, insanlık tarihi boyunca  

her kültürde ve dini inançta kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul ediliyor. 

 

Bu figüre; Musevi, Hıristiyan ve İslam kültürlerinin yanı sıra, Budist ve Hindu 

toplumlarda da rastlanıyor.  

 

Bu ortak gelenek Anadolu’nun 3 bin 500 yıl öncesine dayanan cam sanatına da yeni 

bir kimlik kazandırdı. Bu gelenek şu anda 30 ülkede kullanılıyor. 

 

2.2. Göz Yapma 
 

Nazara karşı kullanılan göz boncuklarının doğum yeri Anadolu’dur. Bugün gerçek göz 

boncukları sadece Türkiye’de, İzmir'e bağlı Görece ve Kurudere köylerinde bu işe gönül 

vermiş son bir kaç usta tarafından yapılmaktadır. Bu sanat, binlerce yıllık süreç içinde, çok 

az değişime uğramıştır. 3000 yıllık Antik Akdeniz Cam Sanatı tüm incelikleriyle Anadolu 

göz boncuğu fırınlarında yaşamaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bugün bu geleneği yaşatan az sayıdaki boncuk ustasının kökeni, 19. yüzyılın 

sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun dağılmaya başlamasıyla İzmir ve çevresine yerleşen 

Arap asıllı cam ustalarına dayanmaktadır. Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş olan cam 

işleme tekniği, bu tarihten sonra göz sembolüyle birleşerek yeniden hayat bulur. Önceleri 

Araphan ve Kemeraltı’nda ocak kurup hal hal ve göz boncuğu yapan ustalar, fırınların 

çıkardığı dumanın çevre sakinlerini rahatsız etmesi ve yangın tehlikesi yaratması üzerine bu 

bölgeden sürülürler. 1930'larda, büyük miktarlarda tükettikleri çam odununun bol olduğu 

Görece'ye, 1950'lerde ise Kuru dere köyüne yerleşirler.  

 

Günümüzde kullanılan fırınların yapısı ve çalışma tekniği eskisiyle bire bir aynıdır. 

Sabahın erken saatlerinde çam odunuyla yakılan fırın, atık camların ve özel olarak hazırlanan 

renklendirici kimyasalların fırın içindeki gözlere yerleştirilmesinin ardından, çok kısa sürede 

900°C  derecelik bir sıcaklığa ulaşır. 

 

Her gün inanılmaz bir ısı düzeyine yükselip soğuyan fırınların üzerindeki samanla 

karıştırılan kil sıva, hem ideal bir ısı yalıtımı sağlamakta hem de dağılıp parçalanmasını 

önlemektedir. Çam odunu ise yandığında yüksek ısı vermesi, çok az kül bırakması, cama 

parlaklık ve şeffaflık kazandırması nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. 

 

Boncuğun yapılma tekniği ilkel bir tekniktir ve tamamen el sanatıdır. Ustaların elinde 

bir ince (merdan) ve bir kalın demir (asabe) vardır ve boncuk yapımında ağırlıklı olarak bu 

iki demir kullanılır. Önce kalın demire boncuğun ana zeminini sararlar. Daha sonra diğer 

ince demirle ana zeminin üstüne beyaz ve mavi gözleri koyarlar. Renk tonları ustadan 

ustaya, fırından fırına, karışımdan karışıma değişmektedir. Her ustanın, uzun yıllar sonunda 

edindiği, renklere ilişkin çok özel, gizli sırları da vardır.  

 

Göz boncuğunda, ilginç isimleri olan klasikleşmiş temel figürler vardır. Örneğin 

küçük dana göz; sadece bir yüzünde gözü olan üzerinde sarı renk bulunmayan bir boncuk 

türüdür. Silindir biçiminde olan ve üzerinde üç gözün bulunduğu boncuğun adı karagözdür. 

Ayrıca yapımı özel ustalık isteyen sarıgöz, yumurta biçiminde olan ve adını üzerindeki göz 

sayısından alan yedi göz gibi çeşitler de vardır. 

 

Yüreği ısıtan, gözleri okşayan bu boncuklar; sevgiyle biçimlendirip renklendiren usta 

ellerin cama duydukları sevdayı anlatır. Bu binlerce yılın tılsımı, Anadolu’da kem gözlere 

karşı yaptığı mücadeleyi, dünyanın dört bucağında da sürdürmektedir. 

 

2.3. Nazar boncuğu örnekleri 

 

Resim 2.1: Nazar boncukları 
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Resim 2.2: Nazar boncukları 

 

Resim 2.3: Nazar boncukları 

 

Resim 2.4: Nazar boncukları 

 

Resim 2.5: Nazar boncukları 
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Resim 2.6: Nazar boncukları 

 

Resim 2.7: Nazar boncukları 

 

Resim 2.8: Nazar boncukları 

 

Resim 2.9: Nazar boncukları 
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Resim 2.10: Nazar boncuğu aksesuarlar 

 

Resim 2.11: Nazar boncuğu aksesuarlar  

 

 

Resim 2.12: Nazar boncuğu aksesuarlar 
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Resim 2.13: Nazar boncuğu aksesuarlar  

 

Resim 2.14: Nazar boncuğu bileklikler 

 

Resim 2.15: Nazar boncuğu kolyeler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 Aşağıdaki işlem basamaklarını öneriler doğrultusunda takip ederek geleneksel nazar 

boncuğu yapınız. 

 

İşlem Basamakları  Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayınız. 
 Havadar, geniş, temiz ve aydınlık bir atölye ortamı 

olmasına özen gösteriniz. 

 Ocağı yakınız 

 

  ham odunu kullanınız. 

 Isının, camları eritme 

kıvamına gelmesi için ocağı 

yakmaya devam ediniz. 

 

 Çalışma için gerekli araç ve 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 

 

 Renkli camlarınızı modele uygun hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Pota (pencere) içersine 

kullanılacak renkli camları 

yerleştirin. 

 

 Renklerin yerlerini ayarlayınız. 

 Mavi, beyaz ve sarı renklerin 

erimesini bekleyin. 

 

 Renklerin yerlerini karıştırmayınız. 

 Asabe ile mavi cam alınız. 

 

 İstenilen boyuta gelene kadar 

cam sarınız. 

 

 Medleke ile şeklini veriniz. 
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 Beyaz renk cam alınız. 

 

 Beyaz rengi önyüzüne yer   

leştiriniz. 

 

 Medleke ile şeklini veriniz 

 Küçük parça sarı alınız. 

 

 Medleke ile şeklini veriniz 

 Sarı rengin ortasına mavi renk 

koyunuz. 

 

 Boncuk yapımını 

tamamlayınız. 
 Boyutlarının uygun olmasına dikkat ediniz. 

 İşi biten boncukları Kavarada 

dinlenmeye alınız. 
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 Soğumadan yerinden 

kaldırmayınız. 

 

 Kavaradan çıkartıp toprak 

üzerinde iyice soğumasını 

bekleyin. 

 

 İstenilen boyutta ve renkte 

çalışabilirsiniz. 

 

 Boncukları kırılmaması için 

gruplandırarak kaplarda 

saklayın. 
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Aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurarak işlem basamaklarını takip ettiğinizde 

cam nazarlık yapmış olacaksınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayın. 
 Havadar, temiz ve aydınlık bir atölye ortamı 

hazırlayın. 

 Ocağı yakınız 

 

 Çam odunu kullanınız. 

 Camlar erime kıvamına 

gelecek şekilde hazırlayınız. 

 

 Renklerine göre camları 

yerleştiriniz. 

 

 İstenilen boyuta uygun cam 

parçası alınız 

 

 

 Yanmalara karşı dikkatli olunuz 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 33 

 Metal masa üzerine dökünüz 

ve kesiniz. 

 

 Renklerine uygun olarak 

ortasına camları yerleştirerek 

birleştirin. 

 

           

 Camların soğumadan hızlı çalışınız. 

 Cam soğumadan asmak için 

delik açınız. 

 

 Değişik renk ve modellerde 

çalışabilir, farklı 

süslemelerde 

kullanabilirsiniz. 
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Aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurarak işlem basamaklarını takip ettiğinizde 

nazar boncuğu yapım tekniği ile papatya yapmış olacaksınız 

 

İşlem Basamakları  Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayın. 
 Havadar, temiz ve aydınlık bir atölye ortamı 

hazırlayın. 

 Ocağı yakınız. 

 

 Çam odunu kullanınız. 

 Camların erime kıvamına 

gelecek şekilde hazırlayınız. 

 

 Çalışma için gerekli araç ve 

gereçlerinizi hazırlayınız. 

 

 Pota (pencere) içersine 

kullanılacak renkli camı 

yerleştirin. 

 

 Boncuk renklerini karıştırmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İstenilen rengin erimesini 

bekleyin. 

 

 Yuvarlatarak camı asabeye 

alınız. 

 

 İstenilen boyuta getiriniz. 

 Ray demirinin üzerine alınız. 

 

 Camlar donmadan hızlı yapınız. 

 Kalıp ile beş parçaya ayrı-   

lacak şekilde bölümlere ayırınız. 

 

 Camlar donmadan hızlı yapınız. 

 Papatya şeklinde bölünüz. 

 

 İstenilen modelde hazırlayınız 
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 Medleke ile bastırarak şekil 

veriniz. 

 

 Papatya şeklini veriniz. 

 

 Kavarada dinlenmeye bırakınız 

 

 İstenilen renklerde çalışınız. 

 

 İstenilen renklerde ve boyutlarda 

çalışınız. 

 

 Değişik süslemelerde 

kullanınız. 
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Aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurarak işlem basamaklarını takip ettiğinizde 

nazar boncuğu yapım tekniği ile balık yapmış olacaksınız  

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamını hazırlayın. 
 Havadar, temiz ve aydınlık bir atölye ortamı 

hazırlayın. 

 Ocağı yakınız. 

 

 Çam odunu kullanınız. 

 İstenilen renkte camları 

hazırlayınız. 

 

 Camların erime kıvamına gelecek 

şekilde hazırlayınız.  

 

 Yuvarlatarak erimiş camı asabeye 

alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ray demiri üzerinde yuvarlatarak 

şekil veriniz. 

 

 Medleke ile şekil veriniz. 

 

 Medleke ile balık şeklinde eziniz. 

 

 Ocakta tekrar ısıtınız. 

 

 Asabe ile uç kısmından çekerek 

ağız şeklini veriniz. 

 

 Ağız kısmını tamamlayınız. 
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 Tekrar ısıtmak için fırına koyunuz. 

 

 Gözü koyunuz. 

 

 Medleke ile yerleştiriniz. 

 

 Tekrar ısıtarak kuyruk kısmını 

yapınız. 

 

 Medleke ile şeklini veriniz. 
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 Medleke ile yüzgeç şeklini üzerine 

ince aralıklarla bastırarak yapınız. 

 

 Şeklinin bozulmaması için 

Kavaraya dinlenmeye alınız. 

 

 Toprak üzerine soğumaya 

bırakınız. 

 

 İstediğiniz renklerde ve boyutlarda 

yapabilirsiniz. 
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 Süslemede kullanmak için değişik 

figürlerde delikler yapabilirsiniz. 

 

 

 Süslemelerde kullanabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Anadolu'da camın ilk kez boncuk tasarımı içerisinde kullanımı, Mısır'dan İzmir'e 

gelen ustaların Kemer altı’ndaki Arap Hanı'nda Halhal ve boncuk bilezikler 

yapmalarıyla başlamıştır. 

 

2. (   ) 3 bin 500 yıllık geçmişi bulunan nazar boncuğu, insanlık tarihi boyunca, her 

kültürde ve dini inançta göz figürü, kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul 

ediliyor. 

 
 

3. (   ) Boncuğun yapılma tekniği ilkel bir tekniktir ve tamamen el sanatıdır. Ustaların 

elinde bir ince (merdan) ve bir kalın demir (asabe) vardır ve boncuk yapımında 

ağırlıklı olarak bu iki demir kullanılır. 

 

4. (   ) Nazara karşı kullanılan göz boncuklarının doğum yeri Avrupa’dır. 

 

5. (   ) Göz boncuğunda, ilginç isimleri olan klasikleşmiş temel figürler vardır. Örneğin 

küçük dana göz, sadece bir yüzünde gözü olan üzerinde sarı renk bulunmayan bir 

boncuk türüdür. 

 

 

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 



 

 43 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Nazar boncuğunda tavlama işlemi ile ilgili bilgi sahibi olabilecek ve 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tavlama ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Tavlama işlemleri ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Tavlama fırınlarını araştırınız.  

3. TAVLAMA YAPMAK 
3.1.Tavlama 

 

Boncuğun daha sonradan kırılmaması için kuvvetlendirme işlemine Tavlama denir. 

Aynı zamanda tavlama işlemi boncuğun parlamasını da sağlar. 

 

3.2.Tavlama işlemleri 
 

Tavlama işlemi boncuğun yapımındaki bütün adımları aynı dereceye getirme amacı ile 

yapılmaktadır. Yapılan boncuğun büyüklüğüne göre tavlama işlemleri ikiye ayrılır: 

 

 Küçük boncuklarda tavlama işlemi oksijen kapatılıp, sadece gazla 

yapılmaktadır. Boncuk elle gazın karşısında bir süre çevrilir. Daha sonra oksijen 

açılır, boncuğun üzerindeki isler oksijen sayesinde kaybolur ve boncuk parlar. 

 

Resim 3.1: Elle Tavlama 

 Büyük boncuklarda ise tavlama işlemi tavlama fırınında yapılamaktadır. 

Boncuklar fırında 500 derece ısıda iki saat kadar tutularak tavlanır. Daha sonra 

fırın soğurken boncuk da soğumaya bırakılır. Birkaç saat sonra soğumuş boncuk 

fırından alınarak kullanılabilir. 

3.3. Tavlama Fırınları 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tavlama(soğutma) fırınları az miktardaki üretim için ya da özel ürünler için kullanılır.  
Tavlama fırınları için özel bir büyüklük yoktur. Ancak fırınlarda şu özellikler bulunmalıdır: 

 Gereken sıcaklığa çıkabilmeli, 

 Ürünler için yeterli büyüklükte olmalı, 
 Ürünün girmesi için açıklık bulunmalıdır. 
 Sıcaklığa dayanıklı malzemeden inşa edilmiş olmalıdır. 
 Bazı sıcaklık ölçüm yöntemlerine sahiptir. 

 Sıcaklık kaybı en az olacak şekilde yeterince izole edilmiş olmalıdır. 
 Hava dolaşımı en iyi şekilde olmalıdır. 
 Bazı sabit tavlama fırınlarında ürünle birlikte ısıtıcı veya alevle baca gazları 

aynı bölmededir. Bazılarında ise ayrı cam ürün kabı fırının içine ayrıca konur. 

Fırın enerji kaynakları gaz, sıvı yakıt veya elektrik olabilir. 

 

Tavlama sırasında fırın cam boncuklarla doldurulur. Tavlama işlemi bitince boşaltma 

yapılır. Sıcaklık kontrolü el ile azaltılarak ya da elektronik olarak bir programla ayarlanıp 

yapılır. Bazı ürünlerin tavlaması uzun sürebilir. Bir ay süren tavlamalar da olmuştur. 

 

Resim 3.2: Tavlama fırını 
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Resim 3.3: Tavlama fırını 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda tavlama işlemi ile ilgili dosya hazırlayınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Tavlama ile ilgili bilgi 

toplayınız.  

 Basılı yayınlardan ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Tavlama işlemleri ile ilgili bilgi 

toplayınız. 

  Basılı yayınlardan ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Tavlama fırını ile ilgili bilgi 

toplayınız. 

 Basılı yayınlardan ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

  Çevrenizde tavlama işlemi 

yapılan atölyeleri araştırınız. 

 Boncuk üreten atölyelerden faydalanabilirsiniz. 

 Basılı yayınlardan ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Tavlama fırınının fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Boncuk üreten atölyelerden faydalanabilirsiniz 

 Basılı ve görsel yayınlardan faydalanabilirsiniz. 

  Tavlama işlemi yapım 

aşamalarını araştırınız ve 

fotoğraflar çekiniz. 

 Çekimlerinizi anında kontrol edebilmek için 

dijital makine kullanınız. 

 Resimlerinizin net olması için ışık ve çekim 

mesafesini iyi ayarlayınız. 

 Çok yakın çekimlerde makro ayarını kullanınız.  

 Araştırma sonuçlarınızı dosya 

haline dönüştürünüz. 

 İşlem sıralamasına dikkat ediniz. 

 Temiz ve düzenli çalışınız. 

 Resimlerin altlarına mutlaka isimlerini yazınız. 

 

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. (   ) Boncuğun daha sonradan kırılmaması için kuvvetlendirme işlemine Tavlama denir.    

 

2. (   ) Tavlama işlemi boncuğun yapımındaki bütün adımları aynı dereceye getirme 

amacı ile yapılmaktadır.    

 

3. (   ) Tavlama fırını sıcaklığa dayanıklı malzemeden inşa edilmiş olmalıdır.   
 

4. (   ) Büyük boncuklarda tavlama işlemi elle yapılamaktadır.   
 

5. (   ) Boncuklar fırında 500 derece ısıda bir saat kadar tutularak tavlanır.    

 

6. (   ) Küçük boncuklarda tavlama işlemi oksijen kapatılıp, sadece gazla yapılmaktadır.    

 

 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. İnsanlık tarihi boyunca, her kültürde ve dinsel inançta, …………..  figürü kötülükleri 

savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir.  

 

2. Camları eritmeye yarayan tuğla, sarı toprak ve döküm artığından yapılan yer 

fırınına ……………...denir. 

 

3. Ana parçayı oluşturan camın sarıldığı ve cam eriğinin yapışmaması için üzerine özel 

bir toz sürülen çeşitli kalınlıklardaki çubuğa ………………….. denir. 
 

4. Ocağın potasından (gözlerinden) erimiş camı çıkarmaya yarayan, yaklaşık 50 – 60cm. 

uzunluğunda, uç bölümü inceltilmiş demir alete ……………................ denir. 
 

5. Nazara karşı kullanılan göz boncuklarının doğum yeri Anadolu’dur. 

 

6. Her gün inanılmaz bir ısı düzeyine yükselip soğuyan fırınların üzerindeki 

samanla karıştırılan …………… sıva, hem ideal bir ısı yalıtımı sağlamakta 

hem de dağılıp parçalanmasını önlemektedir. 
 

7. …………….. odunu yandığında yüksek ısı vermesi, çok az kül bırakması, cama 

parlaklık ve şeffaflık kazandırması nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. 

 

8. Yapılan boncuğun büyüklüğüne göre tavlama işlemleri ………………….. ayrılır 

 

9. Tavlama fırınlarında ……………..  dolaşımı en iyi şekilde olmalıdır. 
 

10. Küçük boncuklarda tavlama işlemi oksijen kapatılıp, sadece ………………….. ile 

yapılmaktadır.    

 

 

 

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. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Göz 

2 Ocak 

3 Asabe 

4 Kazaki 

5 Anadolu 

6 Kil 

7 Çam 

8 İkiye 

9 Hava 

10 Gaz 
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KAYNAKÇA 
 

KAYNAKÇA 


