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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI678 

ALAN Metal Teknolojisi  

DAL/MESLEK Isıl iĢlem / Isıl iĢlemci 

MODÜLÜN ADI Süsleme Demirciliği 

MODÜLÜN TANIMI 

Metallere izleme, eğme-bükme, yarma-burma iĢlemleri 

uygulayarak motif yapma tekniklerinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Malzemeleri sıcak olarak izleyerek, bükerek, burarak ve 

yararak motifler yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında sac ve dolu 

malzemelere izleme yapabilecek, parçaları sıcak olarak -

S- ve -C- Ģeklinde bükebilecek, burma-yarma ile motif 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Malzemeleri izleme için uygun sıcaklıkta tavlayıp 

izleme zımbalarına dik kuvvet uygulayarak izleme 

yapabileceksiniz.  

2. Motif için Ģablon ve çatal ayak hazırlayıp homojen 

olarak tavladığınız malzemeyi çatal ayak örs ve delikli 

pleyt üzerinde kuvvet uygulayarak istenilen formda 

bükmesini yapabileceksiniz. 

3. Yarılarak-burularak Ģekillendirilecek bölgeyi homojen 

olarak tavlayarak yarma burma yöntemleri ile motif 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Metal teknolojisi atölyesi sıcak Ģekillendirme 

ünitesi 

Donanım: Isı kaynağı, yakacak, sıcak Ģekillendirme 

takımları, örs, çekiç, çizilmiĢ Ģablon, çatal ayak, dolu 

malzemeler  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile sıcak Ģekillendirme dersi modüllerinden biri olan süsleme demirciliğini 

öğreneceksiniz. Mesleki bilgilerin, geçmiĢten günümüze doğru hep geliĢme içerisinde olması 

gerekir. Sizler de bu alanda mesleki bilgilerinizi artırıp geliĢtirmelisiniz. Bu modülle 

malzemeleri izleme için uygun sıcaklıkta tavlayıp tavladığınız malzemeye izleme zımbaları 

ile dik kuvvet uygulayarak izleme yapacaksınız. Motif için Ģablon ve çatal ayak 

hazırlayabileceksiniz. Homojen olarak tavladığınız malzemeye çatal ayak, örs ve delikli 

pleyt üzerinde kuvvet uygulayarak istenilen formda bükme yöntemleri ile motifler 

yapabileceksiniz. 
 

Bu modülü aldığınızda süsleme demirciliğin tarihçesini, sanat ile ilgisini, süslemede 

kullanılan motiflerin el iĢçiliğini veya sıcak iĢ takımlarıyla izlemeyi, resimlerinin çizilmesi 

ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenip uygulayabileceksiniz. 
 

Bu yüzden süsleme demirciliği modülü, sıcak Ģekillendirme dersinin de bir parçası 

olmasından dolayı bu alandaki bilgi ve becerileri bilmeniz gerekir. 
 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Malzemeleri izleme için uygun sıcaklıkta tavlayıp izleme zımbalarına dik kuvvet 

uygulayarak izleme yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin izlenmesinde kullanılan takımları araĢtırarak 

not ediniz.  

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin izlenmesindeki iĢlem basamaklarını 

araĢtırarak rapor ediniz.  

 Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, süsleme demirciliği ile ilgili 

uygulamalar yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki 

öğretim veren ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet 

ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

1. MALZEMELERE ĠZLEME YAPMA 
 

1.1. Süsleme ĠĢleri 
 

Ġnsanlar; yaĢadıkları ev, iĢyeri ve diğer alanları kullanma ihtiyaçları doğrultusunda 

göze güzel gelen malzemelerle süslerler. 
 

Özellikle ferforje olarak da belirtilen süsleme demirciliği; kapı, pencere ve bahçe 

duvarı parmaklıkları,  duvar ve masa Ģamdanlıkları, masa, sehpa, ara bölme ile çiçek saksısı 

iĢlerinde kullanılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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A. Bahçe kapısı yapımı 

  

B. Bahçe parmaklığı yapımı 

 

C. Bina giriĢ kapısı yapımı 

Resim 1.1: Süsleme demirciliği kullanım alanları 
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1.2. Süsleme Demirciliğinin Tarihçesi 
 

TaĢ devri ve bronz çağını takip eden yıllar demir çağının baĢlangıcı olarak bilinir. 

Demir, Roma devrinde endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve eski çağlardan 

bugüne kadar insanoğlu bu yeteneği geliĢtirerek günümüze ulaĢtırmıĢtır. 
 

11.  yüzyıldan itibaren demirden süslü silahlar, kapı menteĢeleri ve kilitler yapılmıĢtır. 

12. yüzyıldan sonrada kalıp kullanılarak süsleme demirciliği devam etmiĢtir. Süsleme 

demirciliğinin sanatsal açıdan en fazla geliĢtiği dönem olarak Orta Çağ (M.S. 276-1453 

yılları arasında) görülmektedir. 
 

Süsleme demirciliğinin yapılıĢında genellikle insan gücü kullanılmıĢtır. Günümüzde 

ise makine gücü ile kalıp kullanılarak hem döküm ve hem de parça malzemelerin seri üretimi 

yapılmaktadır.     

 

Resim 1.2: Eski çağlarda demircilik  

1.2.1. Avrupa’da Süslü Demir Sanat ĠĢleri 
 

Avrupa’da bilim ve sanata yön veren kültürlerin süsleme demirciliği üzerinde önemli 

bir etkisi olmuĢtur. Özellikle Roma sanatının daha geliĢmiĢ stilleri ortaya çıkmıĢtır. 

Avrupa’da süsleme demirciliğinin geliĢimine etki eden stiller Ģunlardır. 
 

 Gotik stil (süsleme): Ölçü ve zarafet en önemli özellikleridir. Fransa’da ortaya 

çıkmıĢtır. 
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Resim 1.3: Gotik stilde süsleme motifi 

 Rönesans stil: Eski motifleri sık aralıklı kullanmak ve gösteriĢli olması en 

önemli özellikleridir. Ġtalya’da ortaya çıkmıĢtır. 

 

Resim 1.4: Rönesans stilde süsleme motifi 

 Barok stil: Deniz ürünlerini kullanan özellikle deniz kabuğu ve inciye benzeyen 

süsleme özellikleridir. Ġtalya’da ortaya çıkmıĢtır. 
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Resim 1.5: Barok stilde süsleme motifi 

 Rokoko stil: Süslemelerin, renklerin ve asimetrik eğrilerin toplanmasına önem 

veren sanat akımıdır. 

 

Resim 1.6: Rokoko stilde süsleme motifi 

 Ampir stil: Klasik süslemeye insan ve hayvan resimlerini taĢıyan sanat akımıdır. 

Fransa’dan yayılmıĢtır 

 

Resim 1.7: Ampir stilde süsleme motifi 

 Modern stil: Hayal etme gücünü ve gerçek üstü sanatı iĢleyen sanat akımıdır. 
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Resim 1.8: Modern stilde süsleme motifi 

1.2.2. Türklerde Süslü Demir Sanat ĠĢleri 
 

Anadolu’da demir sanat iĢlerinin tarihi Avrupa’dan daha eskidir. Roma, Asurî ve 

Selçuklulardan günümüze kalan birçok eserde (kapı halka ve tokmakları, kilitler vs.) demiri 

Ģekillendirme sanatını kullandıklarını göstermektedir.   
 

Osmanlı da süsleme iĢleri ile uğraĢmıĢtır. Osmanlı kültüründeki süsleme iĢleri daha 

çok pencere parmaklıkları alanında görülmektedir. 12. yüzyıldan günümüze kadar süsleme 

demirciliğinin birçok alanında S ve C- motifli parmaklıklar, sac iĢlemeli kapı kilidi ve kapı 

tokmağı vs. iĢleri yapmıĢlardır.  Günümüzde ise geliĢen teknoloji ile dökme motif ve izli 

malzemeler kullanılarak daha geniĢ alanlarda süsleme iĢleri yapılmaktadır.  

                   

A. 13.yüzyılda süsleme motifi               B. 19. yüzyılda süsleme motifi 

Resim 1.9: Anadolu’da süsleme demirciliği  

1.3. Ġzleme ile Elde Edilen Motifler 
 

Süsleme demirciliğinde motif elde etmenin bir yöntemi de izleme yöntemidir.  Ġzleme 

yöntemi ile süsleme iĢçiliğinde değiĢik ve birbirinden farklı motifler elde edilebilir.   
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A. Ġzleme ile elde edilen motifler 

            

B. ĠzlenmiĢ motiflerin birlikte kullanımı 

Resim 1.10: Ġzli dolu silme ve lama malzemelerinden oluĢan motifler 
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Resim 1.11: Ġzli dolu silme, lama, sac ve boru malzemelerinden oluĢan motifler 

 

1.4. Ġzlemenin Süsleme Demirciliğindeki Yeri 
 

Hazırlanacak olan motifin daha güzel veya farklı görünmesini sağlamak için demir 

malzeme yüzeylerine çeĢitli Ģekil ve biçimlerde izleme yapılır. 
 

Yapılan bu izleme motife ayrı bir güzellik ve görünüm katar. Dolu malzeme 

yüzeylerine, malzemelerin uç kısımlarına ve sac malzemelere değiĢik Ģekillerde izleme 

yöntemleri uygulanır.  
 

1.5. Malzemeleri Ġzlemede Kullanılan Takımlar 
 

Malzemeleri izlemede kullanılan takımlar; çekiç, izleme çekiçleri, keski, nokta, 

varyos, kısaç, mengene, örs, demirci ocağı ve süsleme baskı zımbaları kullanılmaktadır.  

                            

A. Ġzleme kalemi          B. Ġzleme takımları          C. Kısaçlar             D. Çiçek ve yaprak kalıpları 

                                                                       

E. Varyos                      F. Yarma çekici                G. Boğma iz çekici         H. Boncuk Ġz çekici  

Resim 1.12: Malzemeleri izlemede kullanılan takımlar 
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Süsleme demirciliği için en önemli araç gereç ısı kaynağı ve baskı zımbasıdır. 

Genelde dolu malzemeleri kolay izlemek için en uygun sıcaklıkta tavlanması (850°-950°) 

gerekir. Bunun için ısı kaynağı olarak demirci ocağı kullanılır. Malzeme yüzeyine veya 

ucuna istenilen Ģekil ve biçimin verilmesi için uygun baskı zımbası seçilir ve ayarlanır. ĠĢ 

güvenliği tedbirlerine göre iĢlem basamakları uygulanır. 
  

1.6. Malzemeleri Ġzleme 
 

Süsleme demirciliğinde kolay biçimlendirilebilen, özlü ve dövülebilme yeteneğine 

sahip malzemelerin kullanılması gereklidir. 
 

Ġzleme yapılacak malzemelere göre izleme araçları hazırlanmalıdır.  Malzemeler 

ısıtılarak veya soğuk olarak izlenir. Ġzleme uygulama yöntemleri; elde ve makinede önceden 

hazırlanan kalıplarla yapılır.  
 

1.6.1. Dolu Malzemeleri Ġzleme 
 

Herhangi bir dolu malzemeye izleme yapmak için öncelikle izleme takımları 

belirlenir. Daha sonra iĢlem yapılacak malzemeler ocakta ısıtılarak istenilen formda izlenir. 
 

Dolu malzemelere izleme yapmak günümüzde geliĢen teknolojiyle birlikte makineler 

kullanılarak çok daha kolay ve seri hâle gelmiĢtir.   
  

Elde yaptığımız zımba yerine izleme kalıplarından faydalanılır. Ġzleme kalıbı 

makinedeki yerine takılır. Malzemenin izleme yapılacak kısmı tavlanır ve makinedeki kalıp 

üzerine yerleĢtirilir. Makinenin malzemeye uygulamıĢ olduğu kuvvet ve hareket etkisi ile 

malzemenin istenilen yüzeyine istenilen görünümde izlemesi yapılır. 
 

Ġzleme iĢlemi dolu malzeme baĢlarına veya bütün gövdeye yapılır.  Malzeme baĢlarına 

yapılan izleme parmaklıktaki mızrak ucu vb. süslemelere uygulanır. 

      

Resim 1.13: Dolu malzeme baĢlarına izleme 

Malzeme gövdesine ise parmaklık ve kapı kasası ile kanat motif süslemeleri için 

uygulanır. 
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Resim 1.14: Dolu malzeme gövdelerine izleme 

1.6.2. Sac Malzemeleri Ġzleme 
 

Sac malzemelere ocakta tavlayarak veya soğuk olarak izleme yapılır.  
 

Herhangi bir sac malzemeye izleme yapmak için aĢağıdaki iĢlemleri yapmanız gerekir. 

Bu iĢlemler: 
 

 Ġzleme yapılacak sac malzeme kalınlığı fazla ise daha kolay izlenmesi için 

tavlanması (ısıtılması) gerekir.  

 Kalın sac malzemelerin tavlanmasında, mümkün olduğunca çarpılmanın 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Ġzleme yapılacak sac, izlemede kullanılacak baskı çekici, sac makası, ucu 

hazırlanmıĢ keski ve metal kalem hazırlanmalıdır.  

 

 

Resim 1.15: Elde sac izleme takımları 

 Sac malzeme üzerine Ģekil çizilir. 
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Resim 1.16: Elde sac malzemeye Ģekil çizimi  

 Gerekiyorsa sac altına altlık konulur. 

 Kalın izleme keskisi ile gövde hatlara izleme yapılır. 

 

Resim 1.17: Elde sac malzemeye izleme keskisiyle izleme  

 Ġnce izleme çekici ile diğer hatlara izleme yapılır. 

 

Resim 1.18: Diğer hatlara yapılmıĢ izleme  

 Sac tersi çevrilerek izleme aralarına vurma iĢlemi yapılır. 

 

Resim 1.19:Aralara yapılmıĢ izleme  
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 Ġzleme oluĢana kadar düz ve ters izleme iĢlemleri uygulanır. 

 

Resim 1.20: Elde sac malzemeye yapılmıĢ izleme  

Sac malzemelere yukarıda anlatıldığı Ģekilde izleme yapmak günümüzde geliĢen 

teknoloji ile birlikte makineler yardımı ile çok daha kolay ve seri hâle gelmiĢtir.   
  

Makinede ise izleme kalıplarından faydalanılır.  Bunun için önce: 
 

 Alt ve üst izleme kalıpları makinedeki yerine takılır.  

 

Resim 1.21: Makinede yaprak izleme kalıbı 

 

 Malzemenin izleme yapılacak kısmı tavlanır ve makinedeki kalıp üzerine 

yerleĢtirilir.  

 Makinenin malzemeye uygulamıĢ olduğu kuvvet (baskı) etkisi ile malzemenin 

istenilen yüzeyine, istenilen formda izleme yapılır. 
 

1.6.3. Boru Malzemeleri Ġzleme 
 

ĠzlenmiĢ profil boru malzemeler kapı ve parmaklıkların kasa ile kanat doğramalarında 

kullanılır.  Profil boru malzemelere izleme yapmak, dolu malzemelere göre zordur. Bu 

yüzden profil boru malzemelere makinede izleme iĢlemi tercih edilir. 
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Resim 1.22: Boru malzemeye makinede yapılmıĢ izleme 

1.6.4. Ġnce Parçalara Soğuk Ġzleme 
 

Metal doğrama kapıların gövde sacları üzerine soğuk izleme yapılmıĢ kabartmalı 

motifler kullanılır. 
 

Genellikle çiçekler ve yaprakların Ģekillendirilmesi için ince sac parçalara soğuk 

izleme yapılabilir. Bunun için aĢağıdaki iĢlemler uygulanmaktadır:  
 

 Makinede izleme yapılacak biçime ve Ģekle göre alt ve üst kalıplar seçilip  

hazırlanır. 

 Soğuk izleme yapılacak parça yüzeyine dik olacak Ģekilde baskı kuvveti 

uygulanır. 
 

Ġnce saclara yapılan soğuk izleme motifleri kapı saclarının ortasına ve kenarlarına 

kaynak ile birleĢtirilir.  
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Resim 1.23: Kapı gövde saclarının ortasına konulan motifler 

        

Resim 1.24: Kapı gövde saclarının kenarlarına konulan motifler 

1.7. ĠzlenmiĢ ĠĢ (malzemelerin) Resimlerinin Çizilmesi 
 

Özellikle farklı mimari yapıların koruma yerlerine ferforje çalıĢması olan izli 

parmaklıklar, Ģamdanlık, kapı, masa ve sandalye iĢleri kullanılır.  
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ġekil 1.1: Masa Ģamdanının ön görünüĢü 
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ġekil 1.2: ġamdanlık alt oturma sacının görünüĢleri 
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ġekil 1.3: Bahçe kapı kanadının izometrik perspektifi 

 

 ġekil 1.4: Bahçe kapı kanadının ön görünüĢü (Ölçek:1/20) 
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A-Detay açıklaması (Ölçek:1/10)                        B-Detay açıklaması (Ölçek:1/10) 

 

C-Detay açıklaması (Ölçek:1/10) 

ġekil 1.5: ĠzlenmiĢ malzemelerden oluĢan bahçe kapısı detayları 
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ġekil 1.6: Bahçe duvarı parmaklığının ön görünüĢü (Ölçek:1/10) 
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A. Detay Açıklaması (Ölçek:1/1)  

 

B. Detay Açıklaması (Ölçek:1/1)  

ġekil 1.7: Bahçe duvarı parmaklığının detayları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda ölçüleri verilen malzemeye sıcak olarak izleme yapınız. 

 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġzlemede kullanılacak zımbayı elde 

edilmek istenen Ģekle göre seçiniz. 

 

 

 Tavlamada kullanılacak ısı kaynağını 

hazırlayınız. 
 

 Ġzleme iĢlemi yapılacak olan parçayı 

tavlayınız. 
 

 Tavlanan parçayı demirci ocağından/tav 

aracından çıkartınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız ve 

uygulayınız. 
 

 Yanmalara karĢı tedbirli olunuz. 

 ĠĢ önlüğü, gözlük, iĢ ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 
 

 Ġzlenecek parçayı ve zımbayı uygun 

takımlarla tutunuz. 
 

 

 

 Balyozu kullanan kiĢiyi yönlendiriniz. 
 

 

 

 

 Parça fırlamalarına karĢı önlem alınız. 
 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġzleme yapılacak olan parçayı örs/altlık 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik 

olacak Ģekilde tutunuz. 

 Çekiçle zımba üzerine dik vurma kuvveti 

uygulayınız. 

 

 

 Parça yüzeyine istenilen Ģekilde izleme 

yapınız. 

 

 Ġzleme sonrası meydana gelen biçim 

değiĢikliklerini düzeltiniz. 
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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. Ġzlemede kullanılacak zımbayı elde edilmek istenen Ģekle göre 

seçtiniz mi? 
  

2. Tavlamada kullanılacak ısı kaynağını hazırladınız mı?   

3. Ġzleme iĢlemi yapılacak olan parçayı tavladınız mı?   

4. Tavlanan parçayı demirci ocağından/tav aracından çıkardınız mı?   

5. Ġzleme yapılacak olan parçayı örs/altlık üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

6. Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik olacak Ģekilde tuttunuz mu?   

7. Çekiçle zımba üzerine dik vurma kuvveti uyguladınız mı?   

8. Parça yüzeyine istenilen formatta izleme yaptınız mı?   

9. Ġzleme sonrası meydana gelen biçim değiĢikliklerini düzelttiniz 

mi? 
  

10. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti ” ne geçiniz. 
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AĢağıda ölçüleri verilmiĢ resme göre □30x5 silme malzemeye Boğma ve Yarma 

ĠĢlemini Uygulayarak Ġzleme Motifini yapınız? 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġzlemede kullanılacak zımbayı elde 

edilmek istenen Ģekle göre seçiniz. 

 

 

 

 Tavlamada kullanılacak ısı kaynağını 

 Güvenlik tedbirlerini alınız ve 

uygulayınız. 
 

 

 ĠĢ önlüğü, gözlük, iĢ ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 
 

 

 Ġzlenecek parçayı ve zımbayı uygun 

takımlarla tutunuz. 
 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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hazırlayınız. 

 

 

 

 

 Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik 

olacak Ģekilde tutunuz. 

 

 Çekiçle zımba üzerine dik vurma kuvveti 

uygulayınız. 

 

 Parça yüzeyine istenilen Ģekilde izleme 

yapınız. 

 

 Ġzleme sonrası meydana gelen biçim 

değiĢikliklerini düzeltiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balyozu kullanan kiĢiyi yönlendiriniz. 

 

 

 

 

 Parça fırlamalarına karĢı önlem alınız. 
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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. Ġzleme araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Ġzleme yapılacak sacı çizime ve ölçülendirmeye göre 

ayarladınız mı? 

  

3. Ġzlemenin iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

4. Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik olacak Ģekilde tuttunuz 

mu?  

  

5. Ġzlemenin yönlerini kontrol ettiniz mi?   

6. Saca izleme iĢlemini tam yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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AĢağıda ölçülendirilmiĢ resme göre S=1mm Sac Malzemeden Kapı Tokmak 

(Tabak) Motifini izleme oluĢturarak yapınız? 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Ġzlemede kullanılacak araç ve gereçler ile 

zımbayı elde edilmek istenen Ģekle göre 

ayarlayınız. 

 Malzemeyi ölçülere göre markalayınız ve sac 

makası ile Ģekle göre kesiniz. 

 

 

 Temiz ve düzenli olunuz. 

 Yapacağınız iĢlemler için 

öncelikle bir iĢlem sırası 

belirlerseniz izlemeyi daha basit 

yapabilirsiniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine göre 

çalıĢınız. 

 Uygun araç ve takımlarla 

çalıĢınız. 
 

 S=100x100x1mm DKP sac izleme 

için önce markalanır sonra boğma 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġzleme yapılacak olan parçayı örs/altlık üzerine 

yerleĢtiriniz.  
 

 Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik olacak 

Ģekilde tutunuz. 

 Çekiçle zımba üzerine dik vurma kuvveti 

uygulayınız. 

 Parça yüzeyine istenilen Ģekilde izleme yapınız. 

 
 

 Önlü ve arkalı izlemeleri tamamlayınız. 
 

 Ġzleme sonrası meydana gelen biçim 

değiĢikliklerini düzeltiniz. 

 

 

keski ile kenarları izleme yapılır. 
 

 

 

 

 

 Delikli pleyt üzerindeki uygun 

altlıkta boncuk çekiç ile bombe 

izleme oluĢturulur. 
 

 

 

 

 Parça kenarlarına boğma keski ile 

önlü-arkalı izleme oluĢturulur. 
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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. Ġzleme araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Ġzleme yapılacak sacı çizime ve ölçülendirmeye göre ayarladınız 

mı? 

  

3. Ġzlemenin iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

4. Ġzleme zımbasını parça yüzeyine dik olacak Ģekilde tuttunuz mu?    

5. Ġzlemenin yönlerinin kontrol ettiniz mi?   

6. Saca izleme iĢlemini tam yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında bitirdiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz 
 

1. Süsleme demirciliğini aĢağıdakilerden hangisi en doğru biçimde ifade eder?  

A)  Koruma amacı ile yapılan süsleme demir iĢleridir.  

B)  Sadece süsleme iĢleridir.  

C)  Kullanma ihtiyaçları doğrultusunda göze güzel gelen malzemelerin seçilmesidir.  

D)  Hiçbiri  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi süsleme demirciliğinin sanatsal açıdan en fazla geliĢtiği 

dönemdir? 

A)  Ġlk çağ B)  Orta çağ C)  Yeni çağ D)  Demir çağ  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi izleme ile motif yapmayı en doğru Ģekilde açıklar?  

A)  Malzeme yüzeyini çizerek elde edilen motif çeĢididir.  

B)  Malzemeyi burarak oluĢturulan motif çeĢididir.  

C)  Yapılacak motifin daha güzel görünmesi için malzeme yüzeyinin çeĢitli Ģekillerde 

izlenmesi ile oluĢturulan motif çeĢididir.  

D)  Malzeme yüzeyini eğeleyerek elde edilen motif çeĢididir.  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi izleme yaparken uyulması gereken hususlardan biri değildir?  

A)  Parça üzerine varyos ile vurularak izleme yapılmalıdır.  

B)  Ġzlemede kalın malzemelerin izleme yapılacak kısmı tavlanmalıdır.  

C)  Ġzleme yapmak için izleme zımbası kullanılmalıdır.  

D)  Ġzleme sonrası meydana gelen çarpılmalar düzeltilmelidir. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa’da süsleme demirciliğinin geliĢimine etki eden 

stillerden değildir? 

A)  Gotik stil B)  Rönesans stil C)  Barok stil D)  Moda stil  
 

6. AĢağıdakilerden hangisi metal doğrama kapıların gövde sacları üzerine kabartma 

özelliğini veren izleme motifleridir?  

A)  Dolu izli motif 

B)  Ġnce parçaya soğuk izli motif  

C)  Sac izli motif  

D) Boru izli motif 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

7. (   ) Sac malzemeleri izlemede sıcak Ģekillendirmede kullanılan takımların hiçbiri 

kullanılmaz.  

8. (   ) Ġzleme yapılacak biçime göre baskı zımbası seçilir ve malzeme yüzeyine 

konularak izleme yapılır.  

9. (   ) Kalın malzemelerin izleme yapılacak kısmı tavlanmalıdır.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. (   ) Malzemelerin tavlanmasında mümkün olduğunca çarpılmaların olmamasına 

dikkat edilir.  

11. (   )  Ġnce sac malzemeler örs üzerinde kesme yapılarak izlenebilir.  

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Motif için Ģablon ve çatal ayak hazırlayıp homojen olarak tavladığınız malzemeyi; çatal 

ayak, örs ve delikli pleyt üzerinde kuvvet uygulayarak istenilen formda eğebilecek ve 

bükebileceksiniz. 
 

 

 

 

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin eğme-bükme iĢleminde kullanılan takımları 

araĢtırarak not ediniz.  

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin eğme-bükmesindeki iĢlem basamaklarını 

araĢtırarak rapor ediniz.  

 Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, süsleme demirciliği ile ilgili 

uygulamalar yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki 

öğretim veren ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet 

ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

2. EĞME-BÜKME ĠLE MOTĠF YAPMA 
 

2.1. Motiflerin Süsleme Demirciliğindeki Yeri ve Önemi 
 

Motiflerin çeĢitli yöntemlerle elde edilmesi, çok farklı alanlarda kullanılması, motif 

çeĢitliliğini de ortaya çıkarmıĢtır.  
 

Süsleme demirciliğinde motiflerin en önemli özellikleri, çok çeĢitlilik ve kullanılma 

alanları olarak söyleyebiliriz. 
 

2.2. Motif Yapma Yöntemleri ve ÇeĢitleri 
 

Herhangi bir süsleme iĢi birden fazla motifin birleĢmesi ile oluĢmaktadır. Önemli olan 

yapılacak motifin biçimi ve yapılma Ģeklidir. 
 

Süsleme demirciliğinde çeĢitli motif yapma yöntemleri kullanılmaktadır. Motif yapma 

yöntemleri aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir:  
  

 Eğme-bükme yoluyla elde edilen motifler   

 Serbest geometrik formda elde edilen motifler  

 Yayma-yığma yoluyla elde edilen motifler 

 Burma-yarma yoluyla elde edilen motifler 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2.1. C Motifler 
 

C- motifi, adından da anlaĢılacağı gibi “C” Ģeklinde yapılan motif çeĢididir. Kolay 

Ģekillerin elde edilmesinde tercih edilir. Bu iĢlem, genellikle basit bir kalıp yardımı ile elde 

veya kalıplarla makinede yapılır. Elde bükülecek malzemenin kalınlığı az olmalıdır. 

      

Resim 2.1: C motifi kullanılmıĢ parmaklık ve sandalye 

Elde C motifi yapımı, aĢağıdaki iĢlem basamakları uygulanarak elde edilir: 
 

 C motifinin Ģablonu (benzeri sac üzerine çizilir) yapılır. 

 

Resim 2.2: C motifi Ģablonu 

 Yapılacak olan C motifinin açınım boyuna göre malzeme kesilir. 

  

Resim 2.3: C motifi malzemesinin ölçüsü 

  Kesilen parçanın uçları ocakta ısıtılır kazayağı olarak biçimlendirilir.  Malzeme 

cinsine göre soğuk olarak da biçimlendirilebilir. 

   

Resim 2.4: C motifin ucuna kazayağı yapma 
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 C motifin kavisini oluĢturmada kullanılacak kalıp, mengeneye bağlanır. 

 

Resim 2.5: C motif ucunu bükme 

 Önce motifin uçları eğme-bükmesi yapılır sonra gövde kısmı ayarlanır. 

 

Resim 2.6: C motifi oluĢturma 

 Yapılan motif daha önce yapılan Ģablondan eğme-bükmesine bakılarak kontrol 

edilir. 

      

Resim 2.7: C- motifin kontrolü 

 Motifin pleyt üzerinde son düzeltmeleri yapılarak iĢlem tamamlanır. 
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Resim 2.8: C motifin düzeltilmesi ve oluĢturulması 

GeliĢen teknoloji ile birlikte motif yapma, motif yapma makinelerinden faydalanılarak 

çok daha kolay ve seri hâle gelmiĢtir. Çünkü C motifin yapımında, zamandan ve iĢçilikten 

tasarruf sağlamak ancak makine kalıplarıyla mümkün olur. 
 

Makinede C motifi imalatı, aĢağıdaki iĢlemlere göre yapılır: 

  

Resim 2.9: C motifi yapma makinesi 

 Motif yapma kalıbı makine üzerine takılır.  

 

Resim 2.10: Makinede C motifi kalıbı 

 TavlanmıĢ veya soğuk olarak bükülecek malzeme kalıba bağlanır.  
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Resim 2.11: Makinede C motifini bağlama  

 Makinenin döndürme kuvveti ile istenilen C motifi elde edilir. 

 

Resim 2.12: Makinede C motifini yapma  

 Bir makinede hazırlanan kalıpta motif kontrolü de yapılır. 
 

2.2.2. S Motifler 
 

S motifi, adından da anlaĢılacağı gibi “S” Ģeklinde yapılan motif çeĢididir. Kolay 

Ģekillerin elde edilmesinde tercih edilir. Bu iĢlem de C motifi gibi genellikle basit bir kalıp 

yardımı ile elde veya kalıplarla makinede yapılır. 

        

Resim 2.13: S motifi kullanılmıĢ parmaklık ve sandalye 
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Elde S motifi yapımı, aĢağıdaki iĢlem basamakları uygulanarak elde edilir:  
 

 S motifinin Ģablonu (benzeri sac üzerine çizilir) yapılır. 

 

Resim 2.14: S motifi Ģablonu 

 Yapılacak olan S- motifinin açınım boyuna göre malzeme kesilir. 

  

Resim 2.15: S motifi malzemesi 

 Gerekirse malzemenin ucuna kazayağı motifi yapılır. 

 S motifin kavisini oluĢturmada kullanılacak kalıp mengeneye bağlanır ve ucun 

eğme-bükmesi yapılır. 

 

Resim 2.16: S motif ucunun eğilmesi 

 Kesilen parçanın uçları ocakta ısıtılır ve biçimlendirilir.  Malzeme yapısına göre 

soğuk olarak ta biçimlendirilebilir. 

 

Resim 2.17: S motifi diğer ucunun eğilmesi 
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 Yapılan motif daha önce yapılan Ģablondan eğme-bükmesine bakılır. 
 

    

Resim 2.18: S motifin kontrolü 

 

 Motifin pleyt üzerinde son düzeltmeleri yapılarak iĢlem tamamlanır. 

    

Resim 2.19: S motifin düzeltilmesi ve oluĢturulması 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte motif yapma, motif yapma makinelerinden faydalanılarak 

çok daha kolay ve seri olarak üretilmektedir. Çünkü S motifin yapımında zamandan ve 

iĢçilikten tasarruf sağlamak ancak makine kalıplarıyla mümkün olur.   
 

Makinede S-motifi imalatı, aĢağıdaki iĢlemlere göre yapılır: 

 

Resim 2.20: S motifi yapma makinesi 

 Motif yapma kalıbı makine üzerine takılır.  
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Resim 2.21: Makinede S motif kalıbını bağlama 

 TavlanmıĢ veya soğuk olarak, bükülecek malzeme kalıba bağlanır.  

  

Resim 2.22: Makinede S motifin ucunu eğme-bükme 

 Makinenin döndürme kuvveti ile istenilen S motifi elde edilir. 

 

Resim 2.23: Makinede S motifin diğer ucunu eğme-bükme 

 Bir makinede hazırlanan kalıpta motif kontrolü de yapılır. 

 Makinede “S” motifin oluĢturulması. 
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Resim 2.24: Makinede S motifi  

 

2.2.3. Serbest Geometrik Formda Motifler 
 

Süsleme demirciliğinde kullanılan motifler geometrik bir formda imal edilirler. 

Geometrik motiflerin kullanılan pencere, kapı ve parmaklık alan ölçülerine uygun yapılması 

için serbest geometrik bir form verilmesi gerekir.   
 

Serbest geometrik formda motif resimleri aĢağıda verilmiĢtir. 

                          

A. Kapı parmaklığı motifi                             B. Pencere parmaklığı motifi 

             

C. Lamba aplik motifi                                       D. Balkon duvarı parmaklık motifi 

Resim 2.25: Serbest geometrik formda motifler 
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2.3. Motiflerin Ġmalatı 
 

Süsleme demirciliğinde motiflerin imalatı, motiflerin kullanım yerine göre 

değiĢmektedir. Kullanım yerini belirleyen nedenlerden biri maddi (parasal) olarak 

bakılmasıdır. 

Motiflerin imalatı iki türlüdür. Bunlar; el iĢçiliği motifler ve makinede sıcak iĢ 

kalıpları ile yapılan motiflerdir. 
 

2.3.1. El ĠĢçiliği Motifler 
 

El iĢçiliği motifler kullanıcı bakımından basit-ucuz ve süslü-pahalı olarak 

görülmektedir.  
 

Bu bakımdan piyasadaki küçük doğrama iĢletmeleri az maliyet ile basit motifler 

yapmaktadır. Süslemeli iĢler ise özel istek ile belirlenen motifler ile yapılır.  
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Resim 2.26: El iĢçiliği motifler 
 

 

2.3.2. Sıcak ĠĢ Kalıplarında Üretilen Motifler (Fabrikasyon Motifler) 
 

Günümüzde motifler sıcak iĢ kalıplarında fabrikasyon olarak seri üretimle üretilirler. 

Üretilen bu motifler piyasaya hazır olarak verilir. Ferforje iĢçileri yapacağı ürünleri 

oluĢturmak için piyasadaki hazır halde bulunan bu ürünlerden yararlanır.    
 

2.4. Elde Bükerek Motif Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Elde bükerek motif yapmak için basit kalıplar kullanılmadır. Kalıplar kullanılan motif 

malzemesine göre değiĢmektedir. 
 

Elde bükerek motif yaparken dikkat edilecek hususlar Ģunlardır: 
 

 Elde bükmede kullanılacak araç ve gereçler hazırlanmalı, 

 Kullanılacak malzemeye göre motif eğme-bükme kalıpları hazırlanmalı, 

 Motifin Ģablon resmi saca çizilmeli,  

 Malzemeye bükmeden önce markalama yapılmalı, 

 Kalın gereçler bükülmeden önce tavlanmalı, 

 Bükülen parça motifler Ģablondan kontrolü yapılmalı, 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini iĢ öncesi, sırasında ve sonrasında uygulanmalıdır.  
 

2.5. Bükerek Elde Edilen Motif ve Kalıp Resimleri 
 

Genellikle silme ve yuvarlak malzemeler kullanılarak motifler oluĢturulur. Bu 

malzemelerin kolay bükülmesi için küçük çaplı ve dar kesitli olanlar tercih edilmelidir. 
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Resim 2.27: Farklı bükme ile elde edilen motifler 

     

Resim 2.28: Bükerek elde edilen motif kalıpları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda resmi verilen Masa ġamdanlığını, süsleme demirciliği motiflerini kullanarak 

imalatını yapınız?  

  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bükülecek motifin resmini bir sac parçasının 

üzerine çizerek Ģablonunu hazırlayınız. 

 

 Motifin kavisini oluĢturmada kullanılacak 

çatal ayağı malzeme ölçüsüne göre 

ayarlayınız. 

 Motifin kavisini oluĢturmada kullanılacak 

kalıbı mengeneye bağlayınız. 

 Motifin açınım boyuna göre malzemeyi 

kesiniz.  (Hazırlanacak motif küçük ise 

istenilen ölçüde motifi hazırlandıktan sonra 

kesme iĢlemi yapınız.) 

 

 Kesilen malzemenin uçlarını düzeltiniz.              

( Ġsteniyorsa malzemeyi sıcak veya soğuk 

olarak izleyiniz.)  
 

 Parçayı tavlayınız.  

 

 Çatal ayak ve örs yardımıyla bükerek Motifi 

yapınız. 

  
 Parçanın ölçülerini hazırlanan Ģablondan 

kontrol ediniz. 

 Temiz ve düzenli olunuz. 
 

 Yapacağınız iĢlemler için öncelikle 

bir iĢlem sırası belirlerseniz izlemeyi 

daha basit yapabilirsiniz. 
 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine göre 

çalıĢınız. 
 

 Uygun araç ve takımlarla çalıĢınız. 
 

 ĠĢ önlüğü, gözlük, iĢ ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yanmalara karĢı tedbirli olunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bükülecek parçayı uygun takımlarla 

tutunuz. 
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 Pleyt üzerinde son kontrolünü yapınız. 

 Bir önceki uygulama faaliyetindeki sac tabak 

iĢlemlerini uygulayınız. Hazırlanan parçayı 

“S” motifin altında kullanınız.   

 

 Sac tabak parçasını “S” motifi ile gönyede 

olacak Ģekilde kaynatınız. 

 

 Yatay ve dikey gönye kontrollerini düz bir 

zeminde yaparak iĢlemi bitiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvvet uygulamaları sırasında 

dengeli durunuz. 
 

 Parça fırlamalarına karĢı önlem 

alınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Küçük parçaları tutmak için pense 

veya kısaç kullanınız. 
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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. “S” büküm araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Bükümü yapılacak motifin boyunu hesapladınız mı?   

3. Mumluk sacı ve altlık sacı ölçüye göre markaladınız mı?   

4. Ġzleme zımbasını parça yüzeylerine dik olacak Ģekilde tuttunuz 

mu?  

  

5. Ġzleme sonucunu kontrol ettiniz mi?   

6. Parçaların birbirine kaynak iĢlemini tam yaptınız mı?   

7. ĠĢi zamanında bitirdiniz 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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
  

1. (   ) El ile bükme yöntemi genelde kalıp ile bükmenin ihtiyaç olmadığı durumlarda 

yapılır.   
  

2. (   ) Elde bükülecek malzemenin kalınlığı çok yüksek olmalıdır.  
  

3. (   )Kalıp yardımı ile C motifi yapmadan önce, yapılacak motifin sac parça üzerine 

çizilerek Ģablonu hazırlanır.  
  

4. (   ) Yapılacak olan C  motifinin açınım boyuna göre parça kesilir.  
  

5. (   ) C motifi yapmak için hiçbir zaman malzemeyi tavlamaya gerek yoktur.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6.  S motifinin tasarımı yapıldıktan sonra motif Ģablonu …..…. parçası üzerine çizilir.  
  

7. S motifin kavisini oluĢturmada kullanılacak …………. mengeneye bağlanır ve 

üzerinde iĢlem yapılır.   
  

8. Bükümün kolay olması için malzeme ocakta ……………  
  

9. Elde edilen S motifin ………………… üzerinde son kontrolü yapıldıktan sonra iĢlem 

tamamlanmalıdır.   
  

10. ÇalıĢma sırasında bütün iĢ ………………….. kurallarına uymak gerekir.   
 

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-3 
 

 

 

Yarılacak-burulacak bölgeyi homojen olarak tavlayıp yarma-burma yöntemleri ile 

motif yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin burma-yarma iĢleminde kullanılan takımları 

araĢtırarak not ediniz.  

 ÇeĢitli profil kesitli malzemelerin burma-yarmasındaki iĢlem basamaklarını 

araĢtırarak rapor ediniz.  

 Bu araĢtırmaları yapmak için çevrenizde, süsleme demirciliği ile ilgili 

uygulamalar yapan iĢletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve mesleki 

öğretim veren ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet 

ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

3. BURMA-YARMA ĠLE MOTĠF YAPMA 
 

3.1. Burarak ve Yararak Motif Yapma Teknikleri 
 

Burarak motif yapma tekniklerini çoklu burma ve malzemeyi ekseni etrafında burma 

(tekli burma) diye iki Ģekilde inceleyebiliriz.  
 

3.2. Malzemeyi Ekseni Etrafında Tekli Burma 
 

Malzemeyi ekseni etrafında burma (tekli burma), değiĢik tiplerdeki malzemelerin 

ekseni etrafında elle veya makine ile belirli sayıda döndürülmesi ile yapılan iĢlemlerdir. 

Bunlara kare veya lama burmaları örnek verebiliriz. Kare burmaların homojen tavlanması ve 

güzel görünüm kazandırılması için makinede yapılması tavsiye edilir.  

 

Resim 3.1: Makinede burma ile motifin hazırlanması 

 

  

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

AMAÇ 
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Lama malzemelerin kolay Ģekillendirilmesinden dolayı soğuk olarak bükülmesi tercih 

edilir. 
 

Lama malzemeyi soğuk olarak burma aĢağıda belirtilen iĢlemlere göre yapılır: 
 

 Ġçinde burma yapılacak boru ve diğer takımlar hazırlanır. 

 Lama malzemenin bir ucu boru içinden geçirilerek mengeneye bağlanır. 

 Kısaç ve benzeri takım ile sıkıca tutulup burma iĢlemi için çevrilir. 

 

Resim 3.2: Elde burma motifin hazırlanması 

 Burma iĢlemi bittiğinde fazlalıkları kesilir ve iĢlemi bitirilir. 

 

Resim 3.3: Elde burma motifi 

3.3. Çoklu (Kozalak vb.) Burma 
 

Çoklu burma (kozalak) yapımında uygulanacak iĢlemler Ģunlardır: 
 

 Kozalak, birden fazla malzemenin uçlarından kaynak ile birleĢtirilip 

tavlandıktan sonra her iki ucundan vurmak suretiyle orta kısmından ĢiĢirilir.  

 

Resim 3.4: Bir parçalı kozalak motifini yarma 

 Ġki adet parça kaynak ile birleĢtirildikten sonra tavlanır ve ĢiĢirilen malzemeler 

bir ucundan mengeneye bağlanır. 
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Resim 3.5: Ġkili birleĢtirilmiĢ kozalak motifi tavlayarak burma 

 Diğer ucundan da anahtar yardımıyla istediğimiz kadar döndürerek kozalak 

iĢlemi yapılır. Motifin düzgünlüğü kontrol edilerek iĢlem bitirilir. 

 

Resim 3.6: Kozalak motifin eksen düzgünlüğünün kontrolü 

 

Resim 3.7: HazırlanmıĢ Kozalak motifi 

3.4. Malzemenin Ortasından Yarılması 
 

 Motifi hazırlamak için yapılacak iĢlemler Ģöyledir: 
 

 Malzemenin yarma bölgesi markalanır. 

 

Resim 3.8: Markalama 
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 Malzemenin yarma bölgesine oval olacak Ģekilde yayma uygulanır. 

  

Resim 3.9: Yayma 

 Tavlandıktan sonra yarma keskisi ile ortasından yarılır. 

 Yarılan kenarlar açılır. 

  

Resim 3.10: Yarma 

 Bir ucu mengeneye bağlanır ve diğer ucu kısaç ile belirli sayıda döndürülür. 

 

Resim 3.11: Döndürme 

 Pleyt üzerinde tahta altlık kullanılarak eksen düzgünlüğü kontrolü. 



 

 55 

 

Resim 3.12: Tekli yarma motife burma uygulama 

3.5. Malzemenin Kenarlarından Yarılması 
 

Motifi hazırlamak için yapılacak iĢlemler Ģöyledir: 
 

 Malzemenin yarma bölgesi markalanır ve ocakta tavlanır. 

       

Resim 3.13: Kenar yarma bölgesinin markalanması 

 Tavlandıktan sonra yarma çekici ile kenardan içeriye doğru yarılır. 

     

Resim 3.14: Kenardan içeriye doğru yarılması 

 Yarma çekici ile ölçüye kadar yarılır. 
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Resim 3.15: Kenar yarmanın tam yapılması 

 Bir ucu mengeneye bağlanır ve diğer ucu kısaç (pense) ile belirli bir sayıda 

döndürülür. 

     

Resim 3.16: Yarılan kenar parçaları burmak 

 Pleyt üzerinde tahta altlık kullanılarak eksen düzgünlüğü kontrol edilerek 

bitirilir. 
 

3.6. Malzemenin Uçlarından Yarılması 
 

Motifi hazırlamak için yapılacak iĢlemler Ģöyledir: 
 

 Malzemenin yarma bölgesi markalanır. 

 

Resim 3.17: Yarılacak uç bölgesini markalamak  

 Tavlandıktan sonra yarma çekici ile markalanan yerlerden yarılır. 
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Resim 3.18: Uç yarmanın tam yapılması 

 Bir ucu mengeneye bağlanır ve diğer ucu kısaç (pense) ile belirli sayıda 

döndürülür. 

      

Resim 3.19: Yarılan uç parçaları burmak 

 Kalan ucuna sivri formu vermek için yarma çekici ile kesilir. 

 

Resim 3.20: Uç motife sivrilik vermek  

 Pleyt üzerinde tahta altlık kullanılarak eksen düzgünlüğü kontrol edilerek 

bitirilir. 
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Resim 3.21: Uçta yarma ile motifi bitirmek 

3.7. Burarak ve Yararak Motif Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar  
 

Burarak ve yararak motif yaparken dikkat edilecek hususlar Ģunlardır:  
 

 Burma-yarmada kullanılacak demirci ocağı, kısaç gibi araçlar hazırlanmalı, 

 Kullanılacak malzemeye göre izleme ve baskı takımları hazırlanmalı, 

 Motifin iĢlem sırası tasarlanmalı ve ona göre uygulanmalı,  

 Malzemeye yarmadan önce markalama yapılmalı, 

 Yarma iĢleminden sonra malzemenin çarpılmaları düzeltilmeli, 

 Burulan motifin simetriği diğer kenara da yapılmalı ve kontrol edilmeli, 

 Burma iĢleminden sonra malzemenin eksen çarpılmaları düzeltilmeli, 

 ĠĢ güvenliği tedbirleri iĢ öncesinde, iĢ sırasında ve iĢ sonrasında uygulanmalıdır.  
 

3.8. Burarak ve Yarılarak Yapılan Motif Resimleri 
 

AĢağıda burarak yapılan motiflere örnekler verilmiĢtir.  
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Resim 3.22:Burularak ve yarılarak yapılan motif resimleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda ölçüleri verilmiĢ olan Kozalak Dikmesinin imalatını yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kare gerecin yarılacak bölgesini 

tavlayınız. 

 

 Malzemeyi ortasından yarınız ve gövde 

üzerinde iki ayrı parça meydana getiriniz. 

 

 OluĢturulan parçaları çekme iĢlemi ile 

kare haline getiriniz. 

 Yarılarak oluĢturulmuĢ iki ayrı parçayı 

tekrar kare haline getiriniz. 

  Parçayı çevirerek diğer yüzeyini ortadan 

uçları kapalı Ģekilde yarınız ve dört ayrı 

parça oluĢturunuz. 

 Yarılarak oluĢturulmuĢ dört ayrı parçayı 

tekrar kare haline getiriniz. 

 Parçayı dik konuma getirip üstüne 

vurarak kavisli biçimde açılmasını 

sağlayınız. 

 Parçanın her tarafını homojen olarak 

tavlayınız ve istenmeyen tavlı yerleri 

soğutunuz. 

  Bir ucunu mengeneye bağlayarak 

sabitleyip diğer ucuna burma anahtarını 

geçiriniz. 

  Burma anahtarı ile parçayı kendi ekseni 

etrafında burunuz. 

 Temiz ve düzenli olunuz. 

 

 Yapacağınız iĢlemler için öncelikle             

bir iĢlem sırası belirlerseniz izlemeyi 

daha basit yapabilirsiniz. 
 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerine göre çalıĢınız. 
 

 Uygun araç ve takımlarla çalıĢınız. 
 

 Parçayı uygun takımlarla tutunuz. 
 

 Balyozu kullanan kiĢiyi yönlendiriniz. 
 

 Yanmalara karĢı tedbirli olunuz. 
 

 ĠĢ önlüğü, gözlük, iĢ ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 
 

 Parça fırlamalarına karĢı önlem alınız. 
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 Varsa eksensel kaçıklığı düzeltiniz.  

 OluĢan kozalağın düzgünlüğünü ve 

ölçülerini kontrol ediniz. 

 Her iki uca aynı kesitteki malzemeyi 

kaynatınız. 

 BirleĢme yerlerinin çapaklarını 

temizleyiniz. 

 Bilezik için sac malzemeye izleme 

yapınız. 

 BirleĢme yeri üzerini sac malzemeden 

hazırladığınız bilezik ile kapatınız. 

 Parçayı temizledikten sonra soğutarak 

iĢlemi bitiriniz. 
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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. Yarma-burma araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Yarma yapılacak yeri markaladınız mı?   

3. Yarma iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

4. Yarma yapılan malzemeleri kaynakla birleĢtirdiniz mi?    

5. Burma iĢlem için parçayı tavladınız mı?   

6. Burma iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

7. Yarma yapılan parçayı diğer parçalar ile kaynakla birleĢtirdiniz mi?   

8. Bilezik saca izleme iĢlemini yaptınız mı?   

9. Bilezik sacı kozalak parçasına bağlama iĢlemini tam yaptınız mı?   

10. ĠĢi zamanında bitirdiniz 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki malzemelerden hangisine burma iĢlemi uygulanmaz?  

A) Kare 

B) Lama  

C) Yuvarlak 

D)Sac 
  

2. AĢağıdakilerden hangisi ortadan, kenardan ve ucundan yarma uygulanan malzemedir?   

A) Kare 

B) Lama  

C) Yuvarlak  

D) Sac  
  

3. AĢağıdakilerden hangisi burma çeĢitlerinden çoklu burmaya örnektir?  

A) Lama burma  

B) Kare burma  

C) Kozalak  

D) Üçgen burma  
  

4. AĢağıdakilerden hangisinde yarma iĢlemi yapılmaktadır?  

A) S motifli burma    

B) C motifli burma  

C) Boru burma 

D) Çoklu burma     
  

5. AĢağıdakilerden hangisi ekseni etrafında burarak motif yapma tekniklerindendir?  

A) Kare Burmak     

B) C motifli burma  

C) S motifli burma    

D) KöĢebent burma 

 

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 
AĢağıda resmi verilen duvar Ģamdanlığının imalatını süsleme motiflerini kullanarak 

yapınız?  

  

2 Nu. Parça:1 adet 

         

1 Nu. Parça: 1 adet                                                           3 Nu. Parça:1 adet 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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   4 Nu. Parça:1 adet                                                        5 Nu. Parça:1 adet 
 

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. Yarma-burma araç ve gereçlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Yarma yapılacak yeri markaladınız mı?   

3. Yarma iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

4. Burma iĢlem sırasını belirlediniz mi?   

5. Burma iĢlem için parçayı tavladınız mı?   

6. Saca boncuk baskı ile izleme iĢlemini yaptınız mı?   

7. Yarma yapılan parçayı diğer parçalar ile kaynakla birleĢtirdiniz mi?   

8. Hazırladığınız parçaları uygun biçimde birleĢtirdiniz mi?   

9. BirleĢtirme sonrası temizleme iĢini yaptınız mı?   

10. ĠĢi zamanında bitirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 A 

5 D 

6 B 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Sac 

7 Kalıp 

8 Tavlanır 

9 Pleyt/örs 

10 Güvenliği 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 68 

KAYNAKÇA 
 ADSAN Kasım, Arif AKSOY, Ahmet YEġĠLMADEN,  Sıcak ĠĢlemeler, 

Ġstanbul, 1980.  

 ÇALIġKAN Hikmet, Süsleme Demirciliği, Ankara, 1969.  

 ÇALIġKAN Hikmet, Metal ĠĢleri Teknolojisi, Ankara, 1976.  

 ÖZLÜ Arif Hikmet, Metal ĠĢ ve ĠĢlem Yaprakları, Ankara, 1982.  

 SERFĠÇELĠ Y. Saip, Soğuk ve Sıcak ġekillendirme, Ankara,1997.  

 ġAHĠN Sami, Metal ĠĢleri Teknolojisi. 

 

KAYNAKÇA 


