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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB358
ALAN Müzik Aletleri Yapımı
DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı
MODÜLÜN ADI Akustik Gitar Ses Kutusu Hazırlığı

MODÜLÜN TANIMI
Akustik gitar ses kutusu hazırlığı ile ilgili gerekli bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Akustik gitar kalıp ve yanlıkları modülünü başarmış olmak.
YETERLİK Akustik gitar ses kutusunu hazırlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında
tekniğine uygun olarak akustik gitar ses kutusunu
hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Akustik gitar takozlarını yapabileceksiniz.
2. Akustik gitar mukavemet çıtalarını yapabileceksiniz.
3. Akustik gitar ses tablasını hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Enstrüman yapımı atölye ortamı
Donanım: Çeşitli akustik gitar resim ve görüntüleri,
akustik gitar yapım katalogları, takoz, mukavemet çıtaları
ve ses tablası için ağaç malzemeleri, el takımları ve diğer
araç gereçler.

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,

Bu modül, müzik aletleri yapımı alanında mızraplı Batı müziği enstrümanları dalına
ait akustik gitarın, ses kutusunun hazırlığını içermektedir.

Bu modül, sırasıyla yanlıklara takozların bağlanması, yanlıklara mukavemet
çıtalarının bağlanması ve ses tablasının birleştirilerek diğer işlemleri yapmaya hazır hâle
getirilmesi konularını içeriyor. Bu modülün içerdiği konular, ses kutusunun mukavemetini
sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden yapılacak işlemler itinayla yapılmalı, özellikle de ağaç
seçimi konusunda hassas olunmalıdır.

Modülümüzün son faaliyeti ses tablasının hazırlanması konusunu içerir. Ses tablası
bilindiği üzere gitarda ses özelliğini en çok etkileyen parçadır. Ses tablasının karakteri,
yapacağınız gitarın da karakterini büyük oranda belirleyecektir.

Bu yüzden ses tablasında kullanacağınız ağacı itinayla seçerek faaliyetteki işlem
basamaklarını titizlikle takip etmeniz, yaptığınız akustik gitarın kalitesini büyük oranda
yükseltecektir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
akustik gitar takozlarını yapabileceksiniz.

 Akustik gitarlarda kullanılan takoz biçim ve türlerini araştırınız.

 Takozların ne tür malzemelerden yapılabileceğini araştırınız.

 Takozların gitar mukavemetine etkilerini araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve
malzemecileri gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor
hâlinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TAKOZLARIN YAPIMI

1.1. Takoz

Takozlar, gitar yanlıklarının ön ve arka olmak üzere iki birleşme yerinde, yanlıkların
birbirine bağlantısını güçlendirmek ve gitarın mukavemetini arttırmak amacıyla yapılır.

Ön takozun amacı sapın ses kutusuna bağlantısını mümkün kılmak ve sap ile ses
kutusunun mukavemetini sağlamaktır. Arka takozun amacı ise gitar alt form şeklini sağlam
tutmaktır.

Takoz (ökçe) malzemesinin cinsi ve diğer özelikleri sap malzemesi ile aynı olmalıdır.

Takozlarda kullanılacak malzeme kuru ve düzgün lifli olmalıdır.

Gerektiği durumlarda ve yapımcının inisiyatifine bağlı olarak, kontra şekilde üst üste
yapıştırılmış bir ya da birkaç çeşit ağaç malzemeden de yapılabilir. Son dönem yapım
ustaları kontra olarak yaptıkları takozların içine abanoz gibi sert karakterli malzemeler
koyarak mukavemeti güçlendirmektedirler. Buna karşın takoz malzemesinin özkütlesi hafif
malzemeden olması gerekmektedir.

Takozlarda ıhlamur ve huş gibi sağlam ve aynı zamanda hafif özellikli ağaçlar en çok
kullanılan ağaçlardır. Bunun yanında, kayın ve lareks gibi ağaçlar da kullanılabilir.

Son dönemlerde gitarın sap dönmesi veya sap atması gibi tesviye gerektiren işlemlerin
çözümü amacıyla ön takozlarda cıvatalı sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikte ön
takoz ile sap birbirilerine iki adet cıvatayla bağlanır ve sonradan çıkacak sap arızalarında

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

sapın sökülmesine gerek bırakmaz. Gerektiğinde cıvatalardan ayar yapılarak arıza giderilir.
Resim 1.1’de cıvatalı takozların sap ile ilişkisini görmektesiniz.

Resim 1.1: Cıvata sistemli ön takoz örnekleri

Sap ön takoza bağlanacağı için takozun dış tarafına yani yanlıklara yapıştırılacak
yüzeyine, birleştirme için gereken işlem, takoz yanlıklara bağlanmadan önce yapılabildiği
gibi ses kutusu tamamlandıktan sonra da yapılabilir.

Sap ile takoz genellikle düz ya da üçgen kırlangıçkuyruğu birleştirme tekniği ile
birleştirilir. Buradaki amaç sap ile takozun tutkallama yüzeyini arttırarak mukavemeti
arttırmaktır.

1.2. Takozların Kesilmesi

Takozların kesimi diğer kesim işlemleri gibi önceden planlanması gerekir. Kesilecek
malzeme iyi bir kesim planıyla fire oranı oldukça düşürülebilir. Ağacın elyaf durumu da
dikkate alınmalıdır.

Takozların lif durumunu Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’de görebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Takozları yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ön ve arka takozları aşağıdaki
ölçülere göre kesiniz.

 Takozların elyaf durumunun şekildeki gibi
olmasına dikkat ediniz.

 Malzemenin kuru ve budaksız olmasına dikkat
ediniz.

Şekil 1.1: Arka takoz Şekil 1.2: Ön takoz

 Arka takozun makta kısmına verilecek
kavisi markalayınız.

 Yumuşak ve ince uçlu kalem kullanınız.
 Maktanın ortasını tespit ederek çiziniz.
 Kavis çizgisini kenardan 2 mm kalınlık

kalacak şekilde çiziniz.

Resim 1.2: Arka ve ön takozlar

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kavis çizgisini çiziniz.
 Kavisi kalıbın alt orta iç formundan

şekildeki gibi kopya ediniz.

Resim 1.3: Takoza kavisin markalanması

 Takozun kavisini makinede
zımparalayınız .

 Takozu bant zımparada 90 derece
tutmak için takoza destek takozu
bağlayınız.

 Zımparalama işleminde çizgiyi
geçmeyiniz.

 Titrememesi için takozu sıkı kavrayınız.

Resim 1.4: Arka takozun zımparalanması

 Kavisin doğruluğunu kalıpta test ediniz.
 Takozun kavisli yüzeyini tutkallayınız.

 Takozun kavisinin kalıp kavisine tam
çakışmasına dikkat ediniz.

 Tutkallama işleminde yüzeyin tamamına
tutkalı yayınız.

Resim 1.5: Arka takozun kontrolü ve tutkallanması
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 Takozu yanlıklara işkence
ile bağlayınız.

 Takozu yanlıkların birleşim yerine ortalayarak
sıkınız.

 Takoz maktalarını yanlık cumbalarıyla aynı hizada
sıkmaya dikkat ediniz.

 Yanlığın ezilmemesi için araya kontra plak parçası
koyarak sıkınız.

Resim 1.6: Arka takozun yerine işkenceyle bağlanması

 Ön takozun ortasını tespit ediniz.
 Orta doğrusunu çizmek için gönye

kullanınız.

Resim 1.7: Ön takozun markalanması
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 Takozu yanlıklarda deneyiniz.

 Orta çizgisini yanlıkların birleşim yerine
getirerek tutkallamadan önce doğruluğunu
kontrol ediniz.

 Takoz yüksekliğinin doğruluğunu kontrol ediniz.

Resim 1.8: Ön takozun yerine denenmesi

 Ön takozu tutkallayınız.
 Yanlıklara işkenceyle

sıkınız.

 Tutkalı bütün yüzeye eşit dağıtınız.
 Takoz orta çizgisini iki yanlığın birleştiği yere

getirerek sıkınız.
 Yüzeylerin yanlık cumbalarıyla aynı hizada

olmasına dikkat ediniz.
 Yanlıkların tam olarak birleşmesine dikkat ediniz.



Resim 1.9: Ön takozun tutkallanması ve yerine bağlanması
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 Gitar alt filato yerini tespit ediniz.
 Testereyle 2,5 mm derinliğinde kesiniz.

 Bir tarafın genişliğinin 3 cm diğer
tarafın genişliğinin 2 cm olmasına dikkat
ediniz.

 Testerenin kaymaması için kılavuz takoz
bağlayınız.

Resim 1.10: Gitar alt filato yerinin tespiti ve kesilmesi
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 Yerini İskarpelayla boşaltınız.  İskarpelayı liflerin tersine ve dikkatli kullanınız.

Resim 1.11: Gitar alt filato yerinin boşaltılması

 İnce flatoları hazırlayınız.
 Kalan boşluğu ölçünüz.

 Flatoları her kenar için 1 adet siyah, 2
adet beyaz şerit olarak hazırlayınız.

Resim 1.12: Gitar alt filato yerinin ölçülmesi

 Yanlık kalınlığındaki ağaç plakayı
çapraz olarak kesiniz.

 Plaka boyunun yanlık boyumdan (12,5
cm’den) fazla olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.13: Gitar alt filato plakasının çapraz kesilmesi
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 Birleşecek yüzeyleri zımpara takozuyla
düzeltiniz.

 Kenarları birbirine tam olarak
alıştırmaya dikkat ediniz.

Resim 1.14: Gitar alt filato plaka kenarlarının düzeltilmesi

 İki plakayı birbirine yapıştırınız.
 Plakanın temizliğini yapınız.

 Yapıştırma işlemi için hızlı yapıştırıcı
kullanınız.

Resim 1.15: Gitar alt filato plakalarının birleştirilmesi

 Yanlıktaki boşluk ölçülerini plaka
üzerinde tespit ediniz.

 Ölçülerin tam olduğundan emin olunuz.

Resim 1.16: Gitar alt filato plakasının markalanması
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 Plakayı kesiniz.
 Keserken çizgiyi geçmemeye dikkat

ediniz.

Resim 1.17: Gitar alt filato plakasının kesilmesi

 Plakayı yerine alıştırınız.
 Tutkallayınız.

 Tutkal olarak hızlı yapıştırıcı kullanınız.

Resim 1.18: Gitar alt filato plakasının kontrolü ve yerinin tutkallanması

 Filatoyu yerine yapıştırınız.
 Kenar filatoları ve plakanın yerine tam

oturması için tokmakla hafifçe vurunuz.

Resim 1.19: Gitar alt filato plakasının yerine yapıştırılması
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 Fazlalıkları kesiniz.
 Keserken düzgün kesmeye ve kenarları

kırmamaya dikkat ediniz.

Resim 1.20: Gitar alt filato fazlalıklarının kesilmesi

 Filatoyu temizleyiniz.
 Temizlik için sırasıyla sistire ve ince

zımpara kullanınız.

Resim 1.21: Gitar alt filatonun sistire ve temizliği
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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. Ön ve arka takozları ölçülerine göre kestiniz mi?
2. Arka takozun makta kısmına verilecek kavisi markaladınız mı?
3. Kavis çizgisini çizdiniz mi?
4. Takozun kavisini makinede zımparaladınız mı?
5. Kavisin doğruluğunu kalıp üzerinde test ettiniz mi?
6. Takozun kavisli yüzeyini tutkalladınız mı?
7. Takozu yanlıklara işkence ile bağladınız mı?
8. Ön takozun ortasını tespit ettiniz mi?
9. Takozu yanlıklarda denediniz mi?
10. Ön takozu tutkalladınız mı?
11. Ön takozu yanlıklara işkence ile sıktınız mı?
12. Gitar alt filato yerini tespit ettiniz mi?
13. Testereyle 2.5 mm derinliğinde kestiniz mi?
14. Yerini İskarpelayla boşaltınız mı?
15. İnce filatoları yerine koydunuz mu?
16. Kalan boşluğu ölçtünüz mü?
17. Yanlık kalınlığında ağaç plakayı çapraz olarak kestiniz mi?
18. Birleşecek yüzeyleri zımpara takozuyla düzeltiniz mi?
19. İki plakayı birbirine yapıştırdınız mı?
20. Plakanın temizliğini yaptınız mı?
21. Yanlıktaki boşluk ölçülerini plaka üzerinde tespit ettiniz mi?
22. Plakayı kestiniz mi?
23. Plakayı yerine alıştırarak yerini tutkalladınız mı?
24. Filatoyu yerine yapıştırdınız mı?
25. Fazlalıkları kestiniz mi?
26. Filatoyu temizlediniz 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ön takozun tek amacı ses tablasının yanlıklara bağlanmasını sağlamaktır.
2. ( ) Takoz malzemesi sap malzemesiyle aynı malzemeden olması tercih edilir.
3. ( ) Takozlar asla kontra malzemelerden yapılmaz.
4. ( ) Takoz malzemesi olarak maun, kelebek ve akçaağaç gibi sert karakterli ağaçlar

kullanılır.
5. ( ) Cıvatalı takoz sisteminin amacı, sonradan oluşabilecek sap arızalarını kolay

çözmektir.
6. ( ) Sap ile takoz genellikle üçgen ya da düz kırlangıç kuyruğu birleştirme tekniğiyle

birleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
akustik gitar mukavemet çıtalarını yapabileceksiniz.

 Mukavemet çıtalarını şekil ve özellikleri yönünden inceleyiniz.
 Mukavemet çıtalarının ne tür ağaçlardan yapıldığını araştırınız.
 Mukavemet çıtalarının gitarın mukavemet ve ses kalitesini ne yönde etkilediğini

araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve
malzemecileri gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor
hâlinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MUKAVEMET ÇITALARI

2.1. Kenar Mukavemet Çıtaları

Kenar mukavemet çıtaları diğer enstrümanlarda olduğu gibi akustik gitarda da
mukavemeti arttırmak için kullanılır. Bu çıtalar, aynı zamanda ses tablasının yanlıklara
bağlantısını sağlar ve yanlıklarda oluşabilecek form bozukluğunu önler. Özgül ağırlığı az
olan ağaç malzemeden hazırlanır.

Kenar mukavemet çıtaları Resim 2.1’de görüldüğü gibi dikdörtgen ve üçgen şekillerde
olabilir. Gitar kıvrımlarına rahat uyum sağlaması için şerit testere makinesinde çürütme
yöntemi ile belli aralıklarla boşluk açılır.

Resim 2.1: Çeşitli mukavemet çıta örnekleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kenar mukavemet çıtası olarak diş açmaya gerek bırakmayan esnek ağaç
malzemelerde kullanılabilir. Bu çıtalar daha ince hazırlanmalıdır ya da yanlık formuna
uygun bükülerek kullanılmalıdır. Aksi hâlde sürekli düzelme eğilimi göstereceğinden gitar
formunu olumsuz yönde etkileyebilir.

2.2. Orta Mukavemet Çıtaları

Orta mukavemet çıtaları yanlık liflerine dik gelecek şekilde yapıştırılan kalınlıkları 3-5
mm ve genişlikleri 10- 20 mm arasında değişen ek destek çıtalarıdır.

Arka tabla üzerine yapıştırılacak balkonların tam karşılarına gelecek şekilde yerleri
tespit edilerek genellikle hızlı yapıştırıcılarla yapıştırılırlar. Lifleri düzgün ve hafif ağaç
malzemelerden, genellikle de balkon malzemesiyle aynı cins malzemeden yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Mukavemet çıtalarını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıba bağladığımız yanlık cumbalarını
zımparada temizleyiniz.

 Cumbaları renkli tebeşir ile
renklendiriniz.

 Zımparaya her tarafından eşik kuvvetle
bastırmaya dikkat ediniz.

Resim 2.2: Yanlıkların kalıba yerleştirilmesi ve cumbalarının zımparayla düzeltilmesi

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gerekli miktarda kenar
mukavemet çıtasını
hazırlayınız.

 Gitar yanlıklarının iki çevresinin toplamını ölçerek
yeterli mukavemet çıta uzunluğunu tespit ediniz.

 Çıtaları, kalınlığı 5-7 mm ve genişliği 20-35 mm
aralığında hazırlayınız.

 Testere ya da makinede belli aralıklarla çürütme
işlemini yapınız.

 Gitarın sap kısmından başlayarak ve bir miktar
mukavemet çıtayı tutkallayarak işleme devam
ediniz.

 Tutkalı bütün yüzeye yeter miktarda ve eşit
dağıtınız.

Resim 2.3: Mukavemet çıtası ve çıtaya tutkal sürülmesi

 Mukavemet çıtalarını yanlık kenarından
1-3 mm dışarı taşacak şekilde
mandallarla sıkınız.

 Mukavemet çıtalarını parça parça yan
yana ekleyerek işleme devam ediniz.

 Mandalları sık sık atınız.
 Mukavemet çıtalarının yüzeyle tam

olarak yapışmasına dikkat ediniz.
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Resim 2.4: Mukavemet çıtalarının yanlığa bağlanması

 Orta mukavemet çıtalarının
yerlerini tespit ediniz.

 Orta mukavemet çıtalarını
yerlerine yapıştırınız.

 Orta mukavemet çıtalarının yerlerini, arka tabla
balkonlarının tam karşısına gelecek şekilde
ayarlayınız.

 Yerlerin tespitinde gönye kullanınız.
 Yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı kullanınız.

Resim 2.5: Orta mukavemet çıtalarının yapıştırılması
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 Kenar mukavemet çıta fazlalıklarını
zımparada temizleyiniz.

 Düzgün bir temizleme için kenarları renkli
tebeşir ile renklendiriniz. Böylece
temizleme işleminin düzgünlüğünü görme
imkânınız olacaktır.

 Yanlığı zımpara yüzeyine dengeli
bastırarak işlemi yapınız.

Resim 2.6: Kenar mukavemet çıta fazlalıklarının zımparalanarak düzeltilmesi
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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. Kalıba bağladığınız yanlık cumbalarını temizlediniz mi?
2. Gerekli miktarda kenar mukavemet çıtasını hazırladınız mı?
3. Mukavemet çıtalarını yanlıklara sıktınız mı?
4. Orta mukavemet çıtalarının yerlerini tespit ettiniz mi?
5. Orta mukavemet çıtalarını yerlerine yapıştırdınız mı?
6. Kenar mukavemet çıta fazlalıklarını zımparada temizlediniz 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Bütün mukavemet çıtalarına mutlaka diş açmak gereklidir.
2. ( ) Kenar mukavemet çıta kalınlıkları 5-7 mm, genişlikleri ise 20- 35 mm arası

ölçülerde olmalıdır.
3. ( ) Kenar mukavemet çıtaları yanlıklara yüzyüze gelecek şekilde yapıştırılır.

4. ( ) Orta mukavemet çıtaları yanlık liflerine zıt ve arka tabla balkonlarının tam
karşılarına gelecek yerlere yapıştırılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
akustik gitar ses tablasını hazırlayabileceksiniz.

 Ses tablasında kullanılacak malzemenin gitarın kalitesine yaptığı etkileri

araştırınız.

 Ses tablasında olması gereken kalınlığı ve nedenlerini araştırınız.

Araştırma işlemleri için internet ortamı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve
malzemecileri gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor
hâlinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. SES TABLASI HAZIRLIĞI

Akustik gitarda ses tablası ses kalitesini etkileyen en önemli parçadır. Bu sebeple
gerek malzeme seçiminde gerekse malzeme hazırlanmasında dikkat ve itina gerektirir.

Ses tablasında ladin veya sedir ağacı kullanılır. Bu ağaçlar, bilindiği üzere yumuşak
ağaçlardır ve ses özellikleri gayet iyidir.

Ses tablası iki parçadan oluşur. İki parça birbirine simetrik olacak şekilde yan yana
yapıştırılarak elde edilir. Genellikle yıllık halka aralığı daha geniş olan taraf iç tarafa, yani
birbirine yapıştırılacak tarafa getirilir.

Modülümüzün bu faaliyetinde, ses tablasını birleştirerek kullanıma hazır net ölçülerine
getireceğiz. Bir sonraki modülümüzde ise hazırladığımız bu ses tablası üzerine, ses deliği,
rose kanalı ve balkonlarını işleyerek gitarımızın yapımına devam edeceğiz.

3.1. Ses Tablasında Kullanılacak Ağacın Seçimi

Ses tablasında kullanacağımız ağaç kesinlikle budaksız ve yeterince kurutulmuş
olmalıdır. Ağaç asla lif kıvrıklığına sahip olmamalıdır. Lifleri Resim 3.1’de görüldüğü üzere
yüzey üzerinde yıllık halkaları düz olmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: İdeal bir ses tablasının makta görünümü

3.2. Kesim İşlemi

Kesim işlemine başlamadan ağacın nasıl kesileceği ayrıntılı olarak planlanmalıdır.

İşlenecek ağacın değerli bir malzeme olduğunu bilerek ve olabildiğince az fire vererek
çalışılmalıdır. Bunun için kesim işleminin yapılacağı şerit testere makinesi ayarlı ve bakımı
yapılmış olmalı, şerit testere laması düzgün bilenmiş ve diş çaprazı olabildiğince az verilmiş
olmalıdır.

Resim 3.2: Ses tablalarının kaba kesimi
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Resim 3.3: Kesim işlemi bitmiş ses tablası

3.3. Alınların Alıştırılarak Yapıştırılması

İki ses tablası parçasının yan yana birleştirilmesi önemli bir ayrıntıdır. İki parça
birbirine tam çakışık ve kenarları tam 90 derece olacak şekilde alıştırılmalıdır. Alıştırma
işleminde iyi ayarlanmış planya makinesinden ya da zımpara sarılmış mastardan
faydalanılabilir. Alıştırma işlemi, iki parça pencere camında yan yana getirilerek kontrol
edilir.

Yapıştırma işlemi için kalıp hazırlanması gerekir. Aşağıdaki resimlerde bu amaçla
yapılmış bir kalıbın çalışma sistemi verilmiştir.
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Resim 3.4: Ses tablalarının yan yana yapıştırılmasında kullanılan kalıp

3.4. Sistire ve Temizliğin Yapılması

Tabla kalınlığı 2,1–2,5 mm arasında değişir. Orta kısmı 2,5 mm, kenarlara doğru 2,1–
2,2 mm olmalıdır.

Bu işlem için tablayı, düzgün yüzeyli bir tezgâha işkence yardımıyla sabitlemek
gerekir.

Kullanılacak sistire, bilenmiş ve hassas olmalıdır. İşlem esnasında kumpasla tabla
kalınlığı sık sık ölçülerek kontrol edilmelidir.

Sistireleme işleminden sonra, yüzeyi düzgün bir takoza ince zımpara bağlayarak son
düzeltmeler yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Ses tablası yapmak için aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ses tablası için kullanılacak ağacı tespit
ediniz.

 Kesim planını yapınız.

 Ağacın genişliğinin yeterli olmasına
dikkat ediniz.

 Budak, çatlak durumunu göz önünde
bulundurunuz.

 Tablaları 3-3,5 mm kalınlıkta plakalar
hâlinde kesiniz.

 Kesim için makinelerin ayarlarını
yapınız.

 Fire oranını ve bıçak kalınlığını hesaba
katınız.

 Plakaları kesim sırasına göre üst üste
sıralayınız.

Resim 3.5: Ses tablalarının kaba olarak kesimi

 Birleşecek yüzleri birbirine ışık sızmaz
şekilde alıştırınız.

 Kullanacağınız plakaları birbirine
simetrik olacak şekilde yan yana
eşleştiriniz.

 Yan yana alıştırma işlemini rende veya
zımpara mastarıyla yapınız.

 Işık sızmazlığını, iki plakayı pencere
camında yan yana getirerek kontrol
ediniz.

Resim 3.6: Ses tablasının alıştırılması

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Plakaları yan yana (cumba cumbaya)
birleştiriniz.

 Birleştirmede kalıbın ayarlı olmasına
dikkat ediniz. Eğer yoksa temin ediniz.

 Birleştirmede kullanacağınız tutkalın
kaliteli olmasına dikkat ediniz.

 Cumbaya yeterli tutkalı sürünüz.
 Kenarların birbirileriyle tam olarak

çakışmasına dikkat ediniz.

Resim 3.7: Ses tablasının yapıştırılması

 Ses tablasının kalınlığını, 2,1-2,5 mm’ye
getiriniz.

 Ses tablasını düzgün bir tabla üzerine
işkenceyle bağlayınız.

 Tam ölçüsüne getirmek için sırasıyla
rende, sistire ve ince zımpara kullanınız.

 İşlem esnasında kumpasla sık sık
ölçerek işlemin doğruluğunu kontrol
ediniz.
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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. Ses tablası için kullanılacak ağacı tespit ettiniz mi?
2. Kesim planını yaptınız mı?
3. Tablaları 3-3,5 mm kalınlıkta plakalar hâlinde kestiniz mi?
4. Birleşecek kenarları birbirine ışık sızmaz şekilde alıştırdınız
5. mı?
6. Plakaları yan yana (cumba cumbaya) birleştirdiniz mi?
7. Ses tablasının kalınlığını 2,1-2,5 mm kalınlığına getirdiniz 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ses tablasında en çok sedir ve ladin ağaçları kullanılır.
2. ( ) Ses tablasını keserken kullanılacak şerit testere lamasının diş çaprazı olabildiğince

fazla olmalıdır.
3. ( ) Ses tablası 2 ayrı parçadan oluşur, bu parçaların birbirilerine ışık sızmaz şekilde

alıştırılarak yapıştırmak gerekir.
4. ( ) Ses tablasının orta kısmının kalınlığı 2 mm, kenarlara doğru kalınlığı ise 2,5-3 mm

arasıdır.
5. ( ) Ses tablasının iki parçası yan yana lifleri simetrik olacak şekilde yapıştırılmalıdır.

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
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
Takozların yapımı
1. Ön ve arka takozları kestiniz mi ?
2. Arka takozun kavisini yaparak takozu yerine bağladınız mı?
3. Ön takozu yerine bağladınız mı?
4. Gitar alt filato yerini tespit ederek açtınız mı?
5. Filatoyu hazırlayarak yerine sapladınız mı?
6. Filato fazlalıklarını keserek temizliğini yaptınız mı?
Mukavemet çıtaları
7. Kalıba bağladığınız yanlık cumbalarını temizlediniz mi?
8. Gerekli miktarda kenar mukavemet çıtası hazırladınız mı?
9. Mukavemet çıtalarını yanlıklara sıktınız mı?
10. Orta mukavemet çıtalarının yerlerini tespit ettiniz mi?
11. Orta mukavemet çıtalarını yerlerine yapıştırdınız mı?
12. Kenar mukavemet çıta fazlalıklarını zımparayla temizlediniz mi?
Ses tablası hazırlığı
13. Ses tablalarını 3-3,5 mm kalınlıkta plakalar hâlinde kestiniz mi?
14. Birleşecek yüzleri birbirine ışık sızmaz şekilde alıştırdınız mı?
15. Plakaları yan yana (cumba cumbaya) birleştirdiniz mi?
16. Ses tablasının kalınlığını 2,1-2,5 mm kalınlığına getirdiniz mi?

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. Yanlış
2. Doğru
3. Yanlış
4. Yanlış
5. Doğru
6. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Yanlış
2. Doğru
3. Yanlış
4. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Doğru
4. Yanlış
5. Doğru

CEVAP ANAHTARLARI



34

KAYNAKÇA
 COURTNALL, Roy, Makıng Master Guitars, London, 2000.

 DOĞRU Mehmet, Klasik Gitar Yapım Sanatı, İstanbul, 2006.

 FİNOCCHİO Frank, Acoustic Guitar Making DVD, Stewart-MacDonald.

 ÖZKARPAK Ekrem, Gitar Yapım Atölyesi, stanbul, 2007.

KAYNAKÇA


