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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB071

ALAN İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK Restorasyon

MODÜLÜN ADI Taş Oyma

MODÜLÜN TANIMI

Taş oyma araç gereçlerinin tanıtıldığı, taş oyma yapılacak
şekillerin belirlenerek çizimlerinin yapıldığı, taş oyma
yapılması ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapılmalı )
ÖNKOŞUL

YETERLİK Taş oyma restorasyonu yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında restorasyon
kurallarına uygun olarak taş oyma işlemlerini
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Taş oyma aletlerini kurallara uygun olarak

kullanabileceksiniz.
2. Taşı işleyebilecek ve oyma işlemini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, sınıf
Donanım: Kurşun kalem, gönye, silgi, metre, oyma
kalemleri, çalışma tezgâhı, madırga, balyoz, külünk,
mucarta, tarak, ahşap tokmak, elektrikli spiral taşı,
matkap, işkence, oymaya uygun taş, ip, mastar, murç,
çekiç, çivi-kama, manivela, oyma sehpası, dişli kalem,
keski, eskiz kâğıdı

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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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Meslek tanımının değişmekte olduğu ve meslek dallarının çeşitlendiği bir dönemi
yaşamaktayız. Günümüzde eskiden var olan birçok meslek ortadan kalkmakta ya da istihdam
şansı azalmaktadır. Bunun yanında bazı mesleklerde istihdam artarken birçok yeni meslek de
ortaya çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz inşaat sektörü de bu durumdan en çok etkilenenlerin başında
gelmektedir. Eskiden “Mesleğin nedir?” diye sorulduğunda inşaatçıyım, yapıcıyım, yapı
teknisyeniyim vb. tanımlar yeterliyken günümüzde bu tür tanımlar yetersiz kalmaktadır.
Çünkü bu kavramların çok geniş bir alanı tarif ettiği ve bunun onlarca ustalık ve uzmanlık
(duvarcılık, betonarme demirciliği, boyacılık, ahşap doğramacılığı, plastik doğramacılığı, taş
oymacılığı vb.) dalının olduğu bir gerçektir.

Sektörün ihtiyacı daha çok sınırları belli ve uzmanlık isteyen mesleklerdir. Örneğin bir
işveren işe alacağı kişide birçok alanda genel bilgisi olmasını değil istediği alanda uzmanlık
derecesinde bilgisi olmasını tercih etmektedir.

Bu modülle edineceğiniz bilgi ve beceri ile sektörde tanımlanmış istihdam şansı
yüksek olan restorasyon teknisyenliğinin mesleğine giriş yapmış olacaksınız.

Restorasyon teknisyenliği, geçmişi eski olmakla beraber istihdam şansı artan bir
meslektir. Restorasyon teknisyenliği unvanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili
birimlerinde, belediyelerde çeşitli kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabileceksiniz.

Sizler, restorasyon teknisyenliği mesleğinde kazanacağınız bilgi ve beceriyle istihdam
imkânı yüksek bir mesleğe sahip olmakla kalmayıp ilerde tarihimize kültürümüze katkıda
bulunmanın manevi hazzını da tadacaksınız.

Yine bu taş oymacılığı mesleğinin önemini, günümüz teknolojileri ile birleştirerek
geçerliliğini görmekteyiz. Bugün en ilkel uygulamalardan başlayarak lazer teknolojisini
kullanarak taş oymacılığı yapılmaktadır. İnşaat sektörünün vazgeçilmez dallarından biri
olmayı hâlâ korumaktadır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kurallarına uygun olarak taş oyma aletlerini
kullanabileceksiniz.

 Yakındaki bir taş oyma atölyesine giderek taş oyma araç gereçleri hakkında

bilgi alınız.

 Taş oyma işleminde kullanılan araç ve gereçleri maddeler hâlinde yazınız. Her

birinin ne işe yaradığını sınıfta açıklayınız.

 Çevrenizdeki atölye, kütüphane veya taş oyma eserlerinin bulunduğu mekânlara

giderek taş oyma teknikleri hakkında araştırma yapınız. Yaptığınız bu

araştırmayı sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

1. TAŞ OYMA ALETLERİNİ KULLANMAK

1.1. Taş Oyma Aletleri

Taş oyma aletleri olarak; madırga, ahşap tokmak, balyoz, mucarta, düz (yassı) kalem,
dişli kalem, sivri kalem (murç) külünk, çarpacak, duvarcı gönyesi, zımpara makinesi,
taşlama makinesi (spiral), matkap, kompresör vb. aletler kullanılabilir.

1.1.1. Madırga

0.25, 0.50, 1,0, 1,5 ve 2,0 kg olmak üzere çeşitli ağırlıklarda bulunur. Meşe, gürgen
vb. sert ağaçtan yapılan sapları, rahat bir kullanım sağlayacak uzunlukta olup 15–30 cm’dir
(Resim 1.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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.

Resim 1.1: Madırga

1.1.2. Ahşap Tokmak

Sert ağaçtan torna edilerek yapılan tokmak, madırga gibi kalemlere darbe yapmada
kullanılır (Resim 1.2).

Resim 1.2: Ahşap tokmak

1.1.3. Balyoz

Genellikle iri taşların parçalanmasında kullanılan balyoz, iri çekice benzer. 3 kg’dan
10 kg’a kadar çeşitli ağırlıklarda bulunur (Resim 1.3).

Resim 1.3: Balyoz
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1.1.4. Mucarta

Madırgaya benzer ağırlıklarda olup iki şekilde bulunur. Biraz daha uzunca yapılmış
madırganın bir tarafına ince, diğer tarafına ise iri dişler açılmış ve su verilmiştir. Dişler
kırıldıkça veya aşındıkça mucarta yüzeyine yeniden diş açılır.

Özel olarak hazırlanmış çeşitli iriliklerdeki dişli başlıklar, gene özel olarak yapılmış
madırgalara takılır. Başlık dişleri kırıldığında veya aşındığında değiştirilir.

Mucarta, düz veya eğri taş yüzeylerinin düzgün ve güzel görünümlü olarak
açılmalarında kullanılır (Resim 1.4).

Resim 1.4: Mucarta

1.1.5. Düz (Yassı) Kalem

0.5 cm’den 10 cm’ye kadar çeşitli genişliklerde yapılır. Kesitleri, dar ağızlılarda
yuvarlak ve çokgen, geniş ağızlılarda ise lama demirinden yapılıp dikdörtgendir.

Genellikle yazı yazma veya motif işleme gibi işlerde kullanılan dar ağızlı düz
kalemlerin ağız kısmı, taş ve mermer için özel olarak yapılmış elmas uç pirinç kaynağı ile
kalem sapına kaynatılmak ve ağzı elmas zımpara taşında açılmak suretiyle yapılmaktadır
(Resim 1.5).

Resim 1.5: Düz (yassı) kalem
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1.1.6. Dişli Kalem

Çeşitli genişlikteki düz kalemlere su verilmeden önce istenilen irilikte diş açılmak ve
sonra da su verilmek suretiyle yapılır. Düz veya eğri yüzeylerin düzgün ve güzel görünümlü
hâle getirilmesinde ve taşın kabaca düzeltilmesinde kullanılır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Dişli kalem

1.1.7. Sivri Kalem (Murç)

Genellikle 8 mm’den 20 mm’ye kadar çaplarda olan yuvarlak veya çokgen kesitli
çelikten yapılmıştır. Ucu kare kesitli ve sivri olur. İşlenecek taşın cinsine verilecek şekle ve
işleme şekline göre seçilerek kullanılacak olan düz ve dişli kalemlerin dar ağızlı olanları da
kullanılmaktadır (Resim 1.7).

Resim 1.7: Sivri kalem

1.1.8. Külünk

Genellikle yumuşak ve ocaktan yeni çıkan taşların kabaca düzeltilmesinde kullanılan
külünk; iki ucu sivri, kazmaya benzeyen ve kazma gibi kullanılan bir araçtır. Bir ucu yassı
olanları da vardır (Resim 1.8).

Resim 1.8: Külünk
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1.1.9. Çarpacak

Taşın fazlalıklarının çarpılarak alınmasında kullanılan çarpacak, genellikle 20-30 mm
çapında yuvarlak veya çokgen kesitli olarak yapılır (Resim 1.9).

Resim 1.9: Çarpacak

1.1.10. Duvarcı Gönyesi

Çelikten yapılan duvarcı gönyelerinin genişlikleri 3-4 cm ve uzun kol boyu 75 cm’ye
kadar çeşitli boylarda olmaktadır. Gönye kısmında 5 mm’ye kadar olan kalınlık, kol uçlarına
doğru incelir. Taş köşelerinin dik olarak işlenmesinde kullanılan gönyeler, mastar olarak su
yolu ve yüzey düzgünlüklerinin kontrolünde ve peş almada da kullanılmaktadır (Resim
1.10).

Resim 1.10: Gönye

1.1.11. Zımpara Makinesi

Henüz suyu verilmemiş takımların ağızlarının açılmasında kullanılır. Su verilmiş
takımların ağızlarının açılmasında veya bilenmesinde kullanılması, suyun kaçmasına neden
olacağından doğru değildir. Her türlü metal kesici ağızların kama, oyma kalemleri, külünk ve
bıçakların kaba bileme işlerinde kullanılan elektrikli makinelerdir. Ayaklı ve tezgâh üstü
şeklinde olan çeşitleri vardır (Resim 1.11).



8

Resim 1.11: Zımpara makinesi

1.1.12. Taşlama Makinesi (Spiral)

Baş kısmına çeşitli çaplarda kesiciler takılmak suretiyle mermer plakaların
kesilmesinde; özel zımpara taşı, keçesi ve kâğıdı takılmak suretiyle de taş ve mermer
yüzeylerin perdah ve cilalanmasında kullanılan, elektrikli çalışan bir alettir (Resim 1.12).

Resim 1.12: Spiral

1.1.13. Matkap

Plaka ve blok taşlar üzerindeki kenet demirlerinin gireceği deliklerin veya başkaca
deliklerin delinmesinde kullanılan elektrikle çalışan aletlerdir (Resim 1.13).

Resim 1.13: Matkap

1.1.14. Kompresör

Serbest havayı depo ederek basınçlı duruma getiren makineler olup hava
tabancalarının çalıştırılmasını sağlar. Elektrik veya içten yanmalı (benzin veya mazot)
motorlarıyla çalışanları vardır. Deposundaki hava, hava tabancalarına özel ve basınçlı
havaya dayanıklı hortumlarla iletilir (Resim 1.14).
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Resim 1.14: Kompresör

1.2. Oyma Aletlerini Bilemek

Tüm kesici aletleri kolayca kullanabilmek ve gereği gibi bir iş yapabilmek için aletin
kesici kısmının her zaman bilenmiş vaziyette hazır bulunması gereklidir. Kör bir takım ile iş
yapmak oldukça güçtür ve aynı zamanda sıkıcıdır. Tüm murçların, tarakların, kamaların ve
kalemlerin bilenmesi aynı işlem basamaklarını kapsamaktadır.

1.2.1. Zımpara Taşında Bileme

Aşağıdaki işlemlerde ve şekillerde gösterildiği gibi önce kaba bileme diye adlandırılan
zımpara taşındaki bileme yapılır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, kesicinin bileme
açısı istenilen şekilde olup gereği gibi bilenmesidir. Bu arada kesicinin yanmaması için sık
sık suya daldırılması gereklidir. Ayrıca kesicinin 90 derecelik gönye ile düzgünlüğünün
kontrolü yapılmalıdır. Zımpara taşından fırlayan taneciklerin göze girmemesi için taşın
koruyucu siperi varsa takılmalı, yoksa bileme gözlüğü kullanılmalıdır. Bileme yapılırken
dikkati, yapılan iş üzerinde toplamalı; başka işlerle meşgul olmamalıdır (Resim 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19).

Resim 1.15: Oyma aleti ucunun kontrolü Resim 1.16: Bileme makinesinin ayarlanması
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Resim 1.17: Oyma aletinin bilenmesi Resim 1.18: Oyma aletinin düzeltilmesi

Resim 1.19: Ucunun yanmaması için suya sokulması

1.2.2.Yağ Taşında Bileme

Zımpara taşında bileme yapıldıktan sonra yağ taşında ince bileme işlemine geçilir.
Bileme makinelerinde kaba bilemesi yapılan kesici ağızların ince bilemelerinin yapıldığı bu
taş, piyasada Girit taşı diye de bilinir. Yağ taşının ince bileme sırasında hareket etmemesi ve
taşın parçalanıp dağılmaması için ahşap kutu içerisine alınması iyi olur (Resim 1.20).

Kesicinin kaba bilemesi yapıldıktan sonra mutlaka ince bilemesi yapılmalıdır. İnce
bileme işlemi, yağ taşında yapılır. Yalnız yağ taşının yüzeyinin düzgün olmasına dikkat
edilmelidir. Kesicinin taşın tüm yüzeyinde hareket ettirilmesi, taş yüzeyinin çabuk
bozulmamasını sağlar. Taşın yüzeyi düzgün değilse düzgün yapılmış bir betonun üzerine
ince kum dökülür ve taş, bu kumun üzerinde ileri geri hareketle sürtülerek veya zımpara taşı
ile düzeltilir. Yağ taşında bileme işlemi üç şekilde yapılabilir. Bunlar kesici ağzı taşa kuru
sürterek, taşın üzerine su dökerek veya bileme işleminin daha kolay olması için ince makine
yağına bir miktar mazot karıştırılarak yapılır. Yağ, kaymayı; mazot ise tutmayı sağlar. Kesici
taşın yüzeyinde yuvarlak veya sekiz rakamı şeklindeki hareketlerle gezdirilmelidir. Kılağı
kesicinin ayna kısmına doğru döner. Kesici ters çevrilerek ayna kısmı taşa temas ettirilir ve
kesici, geriye çekilerek kılağının düşmesi sağlanır.

Kesici ağızların ince bilemelerinin daha iyi olması için piyasada bulunan bileme
macunu ve bileme kayışları da kullanılabilir.
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Resim 1.20: Yağ taşı

1.3. Çalışma ve Bakım Düzeni Sağlama

Taş oyma araç gereç ve takımı hazırlanarak tezgâh üzerine dizilir. Kesme ve oyma
kalemlerinin miktarı belirlenerek kontrolü yapılır. Keskinliğini kaybetmiş kalemler, zımpara
ve yağ taşında tekrar bilenir.

Gönye, metre ve benzeri diğer aletlerin kontrolü yapılır. Temizlenerek yerlerine
konur.

Resim 1.21: Taş oyma aletlerinin dizilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yassı taş oyma kalemleri

Verilenler: Yassı taş oyma kalemleri
Yassı kalemlerin bileme işlemini yapınız.
Çalışma ve bakım düzenini sağlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Oyma sehpasını hazırlayınız.

 Taş oyma araç gereç ve ekipmanını
hazırlayınız.

 Oyma kalemlerini bileyiniz.

 Oyma aletlerini çalışma tezgâhı üzerinde
düzenleyiniz.

 Oyma kalemlerini kullanınız.

 Gönye ile markalama yapınız.

 Çalışma tezgâhı ve oyma aletlerini
temizleyiniz.

 Oyma aletlerini yerine koyunuz.

 Oyma sehpasını, sağlam bir zemine
oynamayacak şekilde oturtunuz.

 Bileme için lüzumlu araç ve gereçleri
işlem yerine getiriniz.

 Zımpara taşı bileme tablasını zımpara
taşı ekseni doğrultusunda taştan 5 mm
geride olacak şekilde ayarlayınız.

 Zımpara taşı makinesini çalıştırınız.

 Bozuk oyma aletlerinin ucunu kenarı ile
90°lik açı yapacak şekilde düzeltiniz.

 Bilenen aleti dayama tablasına yatırarak
90°lik ağzını sağa sola hareket ettirerek
bileyiniz.

 Sık sık bilenmekte olan aletlerin ağzını
suya sokunuz.

 Bileme işi bitince makineyi durdurunuz.

 Oyma aletlerini kullanım sırasına göre

UYGULAMA FAALİYETİ
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tezgâh üzerine sıralayınız.

 Oyma kalemlerinin oyma çeşidine göre
büyüklüğünü ve çeşidini seçiniz.

 Fazla bastırmayınız.

 Bilenen aletlerde 90°lik kontrolünü
yapınız.

 Açının doğru olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Araç ve gereçleri temizlerken
yaralanmalardan korunmak için önlem
alınız. Güvenlik kurallarına uyunuz.

 Araç ve gereçleri yerlerine düzgün bir
şekilde koyunuz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Taş oyma aletlerini öğrendiniz mi?
2. Taş oyma aletlerini bilemeyi öğrendiniz mi?
3. Markalamayı öğrendiniz mi?
4. Çalışma ve bakım düzeni sağlamayı öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçmede kullanılır?

A) Gönye
B) Metre
C) İskarpela
D) İşkence

2. Aşağıdakilerden hangisi taş oymacılığında kullanılan elemanlarından değildir?

A) Rende
B) Murç
C) Madırga
D) Mucarta

3. Aşağıdaki araçlardan hangisi motifi taş üzerine aktarmada kullanılmaz?

A) Kalem
B) Şablon
C) Karbon kâğıdı
D) Sivri kalem

4. Aşağıdakilerden hangisi bileme işlem sırası değildir?

A) Bileme
B) Uç kontrolü
C) Ölçme
D) Temizleme

5. Oyma aletlerini bilemede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spiral
B) Zımpara makinesi
C) Kompresör
D) Külünk

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

Uygun ortam sağlandığında taşı işleyebilecek ve oyma işlemini yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan taş oyma atölyelerini ve taş ustalarını gezerek bilgi alınız.

 Çevrenizdeki tarihî yapıları gezerek taş oyma örneklerini inceleyiniz

2. TAŞI İŞLEMEK VE OYMA YAPMAK

2.1. Taşın Oyma İşlemine Hazırlanması

Taşın oyma işlemine hazırlanması; yüzey temizleme, markalama ve motifin yüzeye
aktarılması şeklinde aşamalandırılabilir.

2.1.1. Yüzey Temizleme

Oyma işlemi yapılacak taş; araziden, taş ocaklarından veya istiflendiği yerden getirilir.
Daha sonra üzerinde bulunan yabancı maddelerden (bitki, toprak vb.) tel fırçalarla veya diğer
temizleme gereçleri ile temizlenerek oyma işlemine hazır hâle getirilir.

Resim 2.1:Taşın temizlenmesi

2.1.2. Markalama

Tespit edilen motiflerin kâğıt üzerinden çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak
oyulacak parça üzerine aktarılmasına markalama denir. Markalama; ahşap malzemelerde
olduğu gibi şablon hazırlama, eskiz kâğıtlarından kopyalama ve taş üzerine çizimle
yapılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Markalama

2.1.3. Motifi Yüzeye Aktarma

Kâğıt üzerine çizilen motiflerin oyma yapılacak olan taşın üzerine aktarılması gerekir.
Motiflerin taşın üzerine aktarılmasında genellikle şu yöntemler uygulanır:

 Kalem ve cetvel kullanılarak motif aşağıda anlatılan çizim yöntemleri ile
doğrudan taş üzerine çizilir.

 Başka bir kâğıda çizilmiş olan motif, karbon kâğıdı kullanılarak veya şablon
kullanılarak taş üzerine aktarılır.

 Yine kurşun kalem ile çizilmiş olan motif, taş üzerine ustanın serbest elle çizim
mahareti ile aktarılır.

Resim 2.3: Motifi yüzeye aktarma

2.2. Oyma Uygulaması

Oyma uygulamaları farklı şekillerde yapılmaktadır.

2.2.1. Çeşitleri

2.2.1.1. Kaba Yonu

Kaba yonu taşlar, genellikle bina dış duvarları ile bahçe, istinat duvarları, tünel ve
köprülerin yapılmasında kullanılır. Genel olarak sert taşlar, kaba yonu olarak madırga, murç,
külünk, düz ve dişli taraklar vb. araçlarla işlemek mümkündür.
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Şekil 2.1: Kaba yonu

2.2.1.2. İnce Yonu

Kaba oyma işlemi tamamlanmış taşları, istenilen ölçüde ve istenilen şekle getirmek
için yapılan oyma işlemine denir.

Resim 2.4: Keski ile ince yonu
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2.2.1.3. Kesme Oyma

Taşın bütün yüzeyleri tamamen işlenirse buna kesme oyma denir. Kesme oyma taşlar,
genellikle duvar örme işlerinde kullanılırdı. Zamanımızda yapılarda iktisadi düşüncelerin rol
oynaması yüzünden kesme oymalı taşlar, yerini daha az zaman alan ve daha ucuza mal olan
yapı usullerine terk etmektedir. Bununla beraber abide ve mabet inşaatında yine de kesme
oyma taş kullanılmaktadır. Taşın yüzü tamamen düz olarak işlenebileceği gibi taş
kenarlarına çeşitli profiller vermek de mümkündür.

2.2.1.4. Yüzey Oymacılığı

Yüzeyleri zenginleştirmek, estetik bir görünüm ve hareket vermek için yapılan fazla
derin olmayan bir oyma türüdür. Bu oymanın yapımında kullanılan oyma kalemleri
çeşitlidir. Yüzeyde uygulanan motifin özelliğine göre seçilerek kullanılır.

Oyma derinlikleri 10 mm’den fazla olan oymalara derin oyma da denir. Genellikle düz
yüzeyli derin oyma ve kabartmalı derin oyma tekniği şeklinde uygulanır. Özellikle
kitabelerde, yazılarda, arabesklerde çok zengin bir görünüş veren ve en çok kullanılan bu taş
oymacılığı tekniğinde rölyefler engebeli yuvarlak bir yüzey meydana getirmek üzere
işlenmiştir. Bazı örneklerde kabartmalar çok yüksektir ve ajur tekniği etkisini verir.

Yüzeysel (derinlik 5-10 mm) olarak süslemelerin ve resimlerin işlendiği oyma biçimi
olarak tanımlanabilir. Yapılacak motif, ana hatlarıyla aslına uygun olur. İşlenmesi ve
temizlenmesi kolaydır. Zarif uygulanışı ve görünüşünden dolayı oldukça kullanışlıdır. Motif;
şablonla, serbest elle veya ahşap oymacılığında kullanılan diğer motif çizme yöntemleriyle
taş üzerine aktarılır.

Resim 2.5: Motifin şablonla ve serbest elle çizilmesi

Resim 2.6: Serbest çizim Resim 2.7:Ana hatların belirlenmesi
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Resim 2.8: Motifin kabartılarının Resim 2.9: Motifin ince rötuşlarının
oluşturulması yapılması

2.2.1.5. Üç Boyutlu Oyma

Basit geometrik şekiller, heykel vb. bütün üç boyutlu cisimlerin oyması daha önce
bahsettiğimiz gibi kaba yonu, ince yonu gibi yöntemler kullanılarak yapılabilir. Buna derin
oyma da diyebiliriz.

Resim 2.10: Spiralle üç boyutlu çalışma

2.2.2. Uygulamalar

 Seçilen taşın geniş yüzeylerine madırga, mucarta, çarpacak ve keski ile küçük
darbeler yapınız.

Resim 2.11: Mucarta ile kenarlarının alınması
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 Madırga ve çarpacak ile çarpacağın alabileceği fazlalıkları çarparak alınız.

 Madırga, keski ve murç ile taşın bütün yüzeylerindeki fazla kısımları alınız.

Resim 2.12: Çarpacak ile kaba yonu Resim 2.13: Keski ile kaba yonu

 Taşın kaba oyma işlemi bittikten sonra suyolu açma işlemine geçilir. Bunun için
suyolu açacağınız kenarın uzun yan yüzünü sırasıyla murç, dişli kalem ve düz
kalem kullanarak çizgi çizilebilecek düzgünlüğe getiriniz.

Resim 2.14: Murç ile çalışma Resim 2.15: Dişli kalem ile düzgünlük
çalışması

 Taşın yüz açacağınız yüzeyindeki çukurluk ve fazlalıkları da dikkate alarak
taşın, kabaca düzelttiğiniz yan ve uzun yüzeylerinin mastarla kontrolünü
yapınız.

Resim 2.18: Mastar kontrolü Resim 2.19: Mastar kontrolü
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 Kurşun kalemi mastarın alt kenarından bir kez ve dikkatlice çekerek suyolu
çizgisini çiziniz.

Resim 2.20: Suyolu çizgisinin çizilmesi

 Çarpacak ile suyolu üzerindeki fazlalıkları keski ile alınız. Gerekiyorsa suyolu
üzerindeki düz kaleme zorluk verecek fazlalıkları murç ile alınız.

Resim 2.21: Fazlalıkların alınması

 Düz kalemi, suyolu çizgisi üzerinde götürerek açılacak yüzeyin düzlemine
yaklaşık 45 ° açı ile bir işleme yapınız.

 Düz kalemi, suyolu çizgisi üzerinde götürerek ve kalem ağzını açılacak yüzey
düzlemine paralel tutarak suyolunu 25-30 mm genişliğinde veya daha geniş bir
yüzeyde açınız.

Resim 2.22: Suyolunun belirlenmesi

 Suyolunun düzgünlüğünü tekrar mastar ile kontrol ediniz. İşaretlediğiniz yüksek
kalan yerleri, düz kalem ile alınız.
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 Suyolu açarak motifi çevreleme işleminden sonra yüzeyi tam olarak düzeltiniz
ve oymaya hazır hâle getiriniz.

 Sonra taşın yüzeyine motif aktarınız. Daha sonra sivri kalemle yaprakların
oyma işlemine başlayınız.

Resim 2.23: Motifin elle taş üzerine
çizilmesi

Resim 2.24: Sivri kalem ile çiçek
yapraklarının yonusu

 Sivri kalemle yaprak yonusunu tamamlayarak yassı kalemle detay yonusuna
geçiniz.

Resim 2.25: Çiçeğin detaylarının yonusu Resim 2.26: Yassı kalemle detay yonusu

 Oyma işlemini tamamladıktan sonra zımparalayarak taş oymanın daha düzgün
olmasını sağlayınız.

Resim 2.27: Zımparalama
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UYGULAMA FAALİYETİ

Verilenler: 30x50x25 ebatlarında oymaya uygun taş

 Taş yüzeyini temizleyiniz.
 Markalama işlemini yapınız.
 Motifi yüzeye aktarınız.
 Çeşitli tekniklerle oyma uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Oymaya uygun taş seçimini yapınız.

 Taşın yüzeyini temizleyiniz.

 Kaba yonu ve suyolu açılacak kısımları
markalayınız.

 Suyolu açarak kaba yonu yapınız.

 Taş yüzeyini düzelterek motif aktarmaya
hazır hâle getiriniz.

 Çeşitli teknikler uygulayarak motiflerin
oyma işlemini yapınız.

 Oyma işlemi biten motifin son bakım ve
zımparalama işlemini yapınız.

 Tüm araç ve gereçleri tezgâh üzerine
diziniz.

 Kesici ve oyma kalemlerini çalışmaya
uygun duruma getiriniz.

 İş gözlüğünüzü takınız, başlığınızı
giyiniz.

 Çarpacağı koparacağınız parçanın
yüzeyine dik olarak tutup taşa dayayınız.

 Madırga ile mümkünse bir kez ve
kuvvetlice çarpacağa darbe yapıp fazla
parçayı koparınız.

 Görünen yüzeydeki kabarıklık en çok 3
cm olacak ve kenarlarda çukur kısımlar
kalmayacak şekilde alınız.

 Görünen yüzey kenarlarını aynı düzleme
gelinceye kadar alınız.

 Yatak ve yan yüzlerin de 15 cm
derinliğe kadar kesit daralması
olmayacak şekilde düzgün bir durum
almasını sağlayınız.

 Motifi kaba yonusu bitmiş taş üzerine
aktarınız.

 Motif çerçevesi oluşturunuz.
 Motif içi zemin çıkarınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İşaretlediğiniz yüksek kalan yerleri, düz
kalem ile alınız.

 Dişli kalemleri, motifin ilgili yerlerinde
kullanınız.

 Düz kalemi elinizde fazla sıkmayınız,
fazla serbest de bırakmayınız.

 Tarak çekiniz.
 Kabartma oluşturunuz.
 Motifler belirginleşince zımpara yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kaba yonuyu öğrendiniz mi?
2. İnce yonuyu öğrendiniz mi?
3. Suyolu açmayı öğrendiniz mi?
4. Kesme oymayı öğrendiniz mi?
5. Yüzey oymacılığını öğrendiniz mi?
6. Üç boyutlu oymayı öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kaba yonu yapılacak parçayı ölçüsüne getirmek ve aynı zamanda kabaca düzgün
yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külünk
B) Metre
C) Dişli kalem
D) Çarpacak

2. Taş parçalarının yontma işi aşağıdaki araçlardan hangisinin üzerinde yapılır?

A) Araba
B) Taşçı sehpası
C) Tirfil
D) Manivela

3. İnce yonu yapılırken ilk işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Markalama
B) Oyma
C) Zımparalama
D) Kesme

4. Aşağıdakilerden hangisi suyolu kontrolü yapılırken kullanılan alettir?

A) Külünk
B) Metre
C) Mastar
D) Terazi

5. Aşağıdaki araçlardan hangisi ince oyma yapımında kullanılır?

A) Mucarta
B) Sivri kalem
C) Külünk
D) Balyoz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi oymacılıkta kullanılan taş çeşitlerinden değildir?

A) Mermer
B) Granit
C) Çakıl
D) Bazalt

7. Aşağıdakilerden hangisi oyma çeşitlerinden değildir?

A) Kesme Oyma
B) Yüzey oyma
C) Üç boyutlu oyma
D) Düşey oyma

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Verilenler: 30x50x25 ebatlarında oymaya uygun taş

 Taş oyma aletlerini hazırlayınız
 Kesici aletlerin kolayca kullanılabilmesi için kesici kısımlarını bileyiniz.
 Taş yüzeyini temizleyiniz.
 Markalama işlemini yapınız.
 Motifi yüzeye aktarınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Çalışma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?
2. Araç ve gereçlerin kontrolünü yaptınız mı?
3. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?
4. Gerekli olan araç ve gereçlerin tümünü tezgâhın üzerine koydunuz

mu?
5. Taşın yapısını incelediniz mi?
6. Taşın cinsini kontrol ettiniz mi?
7. Taşın oymaya uygun olup olmadığını incelediniz mi?
8. Oyma aletlerinin bileme ve bakımlarının tam olduğundan emin

misiniz?
9. Kaba yonu kurallarına uydunuz mu?
10. İnce yonu kurallarına uydunuz mu?
11. Teknik bilgiye göre taş oyması yaptınız mı?
12. Düzenli ve kurallara uygun çalıştınız mı?
13. Önlük ve eldiven giydiniz mi?
14. Gözlük taktınız mı?
15. Başlık taktınız mı?
16. Uygun araç gereç kullandınız mı?
17. Zamanı iyi kullandınız mı?
18. Çalışma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?
19. İş bitiminde kullandığınız aletleri temizleyip yerlerine koydunuz mu?

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. B

2. A
3. D

4. C
5. B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. B
3. A

4. C
5. B

6. C
7. D

CEVAP ANAHTARLARI
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