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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya İskeleti ve Döşemesi 

MODÜLÜN ADI Arkalık Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 
Arkalık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32) 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Arkalık yapmayı öğrenmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında bu modülle düzgün, ölçülü, 

kurallara uygun arkalık yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Ahşap malzemeyle düzgün, ölçüsünde ve kurallara 

uygun arkalık yapabileceksiniz. 

2. Ahşap malzemeyle düzgün, ölçüsünde ve kurallara 

uygun, arkalıkta dekoratif işlemler yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Atölyede bulunan temel işlem makineleri 

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, 

 

Ahşap yüzyıllar boyu mekânların vazgeçilmez gereci olarak kullanılmış, ortamı sıcak 

bir hale getirmiştir. Ahşabın teknolojiyle birleştirilerek mekânlarda kullanılması insanların 

yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra konforu da beraberinde getirmiştir. 

 

Ahşap teknolojisi alanında ,geniş bir yelpazeye sahiptir. Üretim ve kullanım olarak 

çeşitli dalları barındırmaktadır. İş gücü açısından ve ekonomik açıdan da birçok katkıları 

vardır. 

 

Artan talepler ve değişen beğeniler, üretilen ürünlerin sınırlarını zorlamakta her geçen 

gün ürün çeşitliliği ve farklı yapım teknikleri ortaya çıkmaktadır. 

 

Ahşap arkalıklar oturma grubu mobilyalarının önemli elemanlarından biridir. Rahat 

bir oturmanın olabilmesi için arkalık ölçülerini bilecek, mobilyanın tarzına uygun el aletleri, 

el makinelerini ve diğer makineleri kullanarak düz veya eğmeçli arkalık yapabileceksiniz. 

 

Elde şekillendirilen arkalıklar, günümüzde daha çok makinede şekillendirilmeye 

başlanmıştır. Makineler sayesinde, işlemler hızlanmış ve kolaylaşmıştır. Ancak yapım şekli 

nasıl olursa olsun ahşap iskelet imalatı, mobilya sektörünün vazgeçilmezlerindendir. 

 

Sizler baş döndürücü bu gelişime ayak uydurabilmek için gelişen teknolojileri takip 

edebileceksiniz. Kullandığınız el aletlerini ve el makinelerini, ahşap gereçleri çok iyi 

tanıyacak, tekniğine uygun olarak elde ve makinede tek yöne ve çift yöne eğmeçli arkalık 

yapmayı kavrayacaksınız. Bunların uygulamasını en doğru şekilde yapabileceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında düzgün, ölçülü ve kurallara uygun arkalık 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde, arkalık yapan işletmeler ve atölyeler varsa bağlantı kurarak arkalık 

yapım yöntemlerini araştırarak not ediniz. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Arkalık çeşitleri ve özellikleri ile ilgili araştırma yaparak arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. ARKALIK YAPIM TEKNİKLERİ 
İnsanlığın gelişiminden bu yana üretilen her eşyada insanla olan bağlantısı 

düşünülmüş, insan ölçüleri de göz önüne alınmıştır. 

 

Arkalık oturma grubu mobilyalarında insan ölçüleri ve ergonomiyle (iş bilimi, eşyanın 

insanla uyumlu olması) doğrudan ilgilidir. İnsanların zamanlarının büyük bir bölümü oturma 

grubu mobilyalarında geçmektedir. Arkalık tasarlanması ve üretilmesi sırasında göz önünde 

bulundurulması gereken konuların başında rahatlık gelmelidir. 

 

Resim 1.1: Arkalık örnekleri 

1.1. Tanıtılması 
 

Oturma grubu mobilyalarında, düz bir zemine oturmak, oturma konforu açısından 

yetersizdir. Oturulan düzlemin kan dolaşımını kolaylaştıracak bir yumuşaklıkta olması, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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(omurgadaki basıncı azaltmak için) sırtın bir yere dayanması gerekir. Oturma grubu 

mobilyalarında, sırtın dayandığı bu eleman “arkalık” olarak tanımlanır. Yapımında dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta, rahat bir yaslanmanın sağlanmasıdır. Arkalık elemanı, 

arka ayaklarla bağlantılı olarak yapılır. 

 

Yapılan mobilyanın durumuna ve kullanılan malzemelerin özelliklerine göre ahşaptan 

döşemeli veya döşemesiz olarak çok değişik şekillerde ve formlarda arkalıklar yapılabilir. 

Arkalığın şekli ve kullanılan malzemelerin özellikleri hem rahatlık hem de yapılan 

mobilyanın görünüş güzelliği açısından çok önemlidir. 

 

Resim 1.2: Değişik arkalıklar 

Amaç oturan kişinin rahatlığının yanında görüntüye uygun olarak arkalığın 

yapılmasıdır. Sağlamlığı ön planda tutarak estetik açıdan forma uygun olarak yapılması 

önemlidir. 

 

1.1.1. Çeşitleri 
 

Arkalık, uygulamasında olduğu kadar yapımında da çok çeşitlilik gösterir. Eğmeçli 

hatlar fazla olduğu için kolay işlenen gereçler öncelikle tercih edilir. 

 

Arkalıklar, yapılan gerece göre; 

 

 Masif ağaçtan yapılan arkalıklar, 

 

Resim 1.3: Masif ağaçtan yapılan arkalık örnekleri 
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 Kontrplaktan yapılan arkalıklar, 

 

Resim 1.4: Kontrplaktan yapılan arkalık örnekleri 

 Odun lifi levhadan yapılan arkalıklar, 

 

Resim 1.5: Odun lifi levhadan yapılan arkalık örnekleri 

 Verzalit arkalıklar, 

 

Resim 1.6 : Verzalit malzemeden yapılan arkalık örnekleri 

 Döşeme arkalıklar olarak gruplandırılır. 
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Resim 1.7: Döşemeden yapılan arkalık örnekleri 

1.2. Düz Arkalık Yapma 
 

Evimizde kullandığımız birçok mobilyanın genel hatları düz yapılıdır. Ahşap iskelet 

yapısına sahip koltuk sandalyelerimiz genelde düz arkalık yapılarına sahiptir. Arkalıklar 

gövdeye ya da ayaklara zıvanalı, kavelalı, metal bağlantılı vb. farklı bağlantılar ile 

bağlanabilir. Bu bağlantı tipleri çizim aşamasında belirtilmelidir. Çünkü zıvanalı 

birleştirmelerde zıvana payları arkalık boyu hesabına katılırken, kavelalı birleştirmelerde 

arkalık boyu çizim aşamasında tasarlandığı kadardır. Bazı arkalıklarda arkalık parçasının bir 

ucu zıvana iken diğer ucu kavela olabilmektedir. Metal bağlantılılarda ise kavela destekli 

yapıldığı için tasarımlar ve arkalık boyları işlemlerine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.8: Düz arkalık örneği 

Arkalık parçaları ayakları birbirine tutturduğu ve genel iskelet yapısının ayakta 

kalmasına yardımcı olduğu için arkalık yapımında kullanılacak ağaçlarda ardak, budak, 

çatlak, lif kıvrığı vb. ağaç kusurları olabildiğince bulunmamalıdır. 

 

  Zıvanalı arkalık hazırlama:  

 

Arkalık işlemlerinde en çok kullanılan konstrüksiyon çeşididir. Arkalık parçasına 

zıvana açma işlemi farklı makinelerde farklı şekillerde yapılabilir. 

 

 Daire testere makinesinde grup bıçaklar ile zıvana açma:  
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Bu işlem için daire testere makinesine grup bıçakları takınız. Siperi zıvana kanalı 

kadar ayarlayınız. Arkalık parçasını itme siperi ile itiniz. Zıvana açıldıktan sonra diğer 

yüzeyi geçiniz. Zıvana boyu büyük ise siperi geri çekiniz. Aynı işlemleri tekrarlayınız. 

 

Resim 1.9: Daire testere makinesinde grup bıçakları ile düz zıvana elde etme 

 Daire testere makinesinde kalıp yardımı ile zıvana açmak:  

 

Bu işlem için daire testere makinesine masif bıçağı takınız. Bıçak derinliğini 

ayarlayınız. Siperi zıvana boyu kadar ayarlayınız. Arkalık parçasını sipere dayayarak bir 

yüzeyine zıvana kanalı açınız. Parçayı çevirip diğer tarafa da zıvana kanalını açınız. Zıvana 

kanalları açıldıktan sonra zıvana kapaklarını düşürmek için arkalık parçasını kalıba 

yerleştiriniz. Derinlik ve kalınlık ayarlarınızı yapınız. Kalıp yardımıyla kapakları düşürünüz 

(Aynı kalıp yardımı ile zıvananın yan taraflarından da istenilen oranda küçültme yapılabilir.). 

 

Resim 1.10: Daire testere makinesinde düz zıvana boylarının işlenmesi 
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Resim 1.11: Daire testere makinesinde kalıp yardımıyla zıvana kapaklarının düşürülmesi 

 Daire testere makinesi ve şerit testere makinesi ile zıvana açmak: 

 

 Bu işlem için daire testere makinesine ahşap bıçağı takınız. Bıçak derinliğini 

ayarlayınız. Siperi, zıvana boyu kadar ayarlayınız. Arkalık parçasını sipere dayayarak bir 

yüzeyine zıvana kanalı açınız. Parçayı çevirip diğer tarafa da zıvana kanalını açınız. Arkalık 

parçasına zıvana kanalları açıldıktan sonra kapakları şerit testere makinesinde düşürmek için 

şerit testere siperini ayarlayınız. Arkalık parçasının bir yüzeyindeki kapak parçasını 

düşürünüz. Arkalık parçasını çevirip diğer kapak parçasını düşürünüz. 
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Resim 1.12: Daire testere makinesinde düz zıvana boylarının işlenmesi 

 

Resim 1.13: Şerit testere makinesinde zıvana kapaklarının düşürülmesi 

 Kavelalı arkalık hazırlama :  
 

Arkalık-ayak birleştirmelerinde çok kullanılan bir birleştirme olmamakla beraber 

kavela yardımı ile de arkalık-ayak birleştirme yapılabilmektedir. Bu işlem için arkalık 

parçası tasarlanan boyda kesilir. Parçanın maktasına kavela yerleri işaretlenir ve yatay delik 

makinesinde delinir. 
 

 

Resim 1.14: Kavelalı arkalık hazırlama 
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1.3. Eğmeçli Arkalık Yapma 
 

Klasik mobilyaların genel hatları eğimli yapılıdır. Günümüzde yapılan mobilyalar, her 

ne kadar modern makinelerde yapılsa da klasik mobilyaların tüm iskelet yapısı az ya da çok 

eğimlidir. Arkalıklar da iskelet yapısına uygun olarak eğimli yapılmaktadır. Arkalıklar, 

ayaklara genelde zıvanalı ve kavelalı bağlantılarla bağlanmaktadır. Bu bağlantı tipleri çizim 

aşamasında belirtilmelidir. Çünkü zıvanalı birleştirmelerde zıvana payları arkalık boyu 

hesabına katılırken kavelalı birleştirmelerde arkalık boyu çizim aşamasında tasarlandığı 

kadardır. Bazı arkalıklarda, arkalık parçasının bir ucu zıvana iken diğer ucu kavela 

olabilmektedir. 

Arkalık yapımında dayanıklı, mukavemeti fazla ağaçlar kullanılır. Ülkemizde 

genellikle kayın ağacı tercih edilmektedir. Öncelikle ormandan kesilen ağaçlar düzeltilerek 

tomruk hâline getirilir. 

 

1.3.1 Tek Yöne Eğmeçli Arkalık Yapma 
 

 Kereste Hazırlama 

 

Makinede çift yöne eğmeçli arkalık yapmak için öncelikle kereste seçimi 

önemlidir.Öncelikle işin özelliklerine uygun, direnci fazla kereste temin edilir. Temin 

edilecek kerestenin nem derecesinin ayarlanmış olması gerekir. Aksi hâlde kullanım 

yerindeki nem oranına göre kereste şekil değiştirir ve kullanılmaz hâle gelebilir. Bu iş için 

fırınlanmış kereste kullanımı en uygun olanıdır. 

 

Resim 1.15: Tomruk hâlinde işlenmeye hazır kereste 

 Şablon Hazırlama 

 

Arkalık yapımında şablonla çizim ve şekillendirme önem arz etmektedir. 

 

 Şablonun Tanıtılması  

 

Klasik mobilya üretiminde mobilyanın eğmeçli parçalarının kesilmesi, temizlenmesi, 

delik delinmesi gibi işlemlerin yapılmasında kullanılan aygıtlara şablon denir.  
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 Şablonun Hazırlanması 

 

Tek yöne eğmeçli arkalıkların karşılıklı iki yüzü düzgün; diğer karşılıklı iki yüzü 

eğmeçlidir. Bu tür işlerin hazırlanmasında tek şablon yeterlidir. Markalama işlemi, parçanın 

bir yüzüne yapılır. 

 

Şablonun çıkartılabilmesi için önce 1/1 detay resminin çizilmesi gerekir. 

 

Şablon hazırlamada şu yol takip edilir: 

 

o Mobilyanın 1/1 detay resmi çizilir. 

o Detay resminden faydalanılarak kesilecek olan eğmeçli parçanın 

şablonu çizilir. 

o Şablon, araya karbon kâğıdı konularak şablon yapılacak kontrplak 

ya da mukavva üzerine sert ve ince uçlu kurşun kalem ile çizilir ya 

da üzerine şablon çizilmiş kâğıt, kontrplağa yapıştırılır. 

o Üzerine şablon resmi çizilmiş ya da yapıştırılmış kontrplak parçası, 

çizgi dışından, ince dişli dar testere takılmış şerit testere 

makinesinde kesilir. Şablon şerit testere makinesi yerine dekupaj 

makinesi ile de kesilebilir. 

o Kesilen şablonun kenarları eğe, törpü ya da zımpara ile düzeltilerek 

kullanılmaya hazır hâle getirilir.  

 

Şablon hazırlamada dikkat edilecek en önemli husus (şablon kontrplak üzerine karbon 

kâğıdı ile aktarma şeklinde değil de yapıştırma şeklinde yapılacaksa), kâğıdın tutkaldan 

dolayı uzamaması ve düzgün yapışmasıdır. Aksi takdirde kesilen parça ile şeklin boyları 

farklı olabilir. 

 

Daha sonra arkalık kalınlığından 2 mm kadar kalın, uygun uzunluk ve genişlikte 

planya edilmiş kalas hazırlanır. Şablon,  hazırlanan parça üzerine elyaf yönüne dikkat 

edilerek konur. Şablonun kenarlarından çizilir. İki arkalık arasında bir testere kalınlığı 

bırakılarak çizime devam edilir.   

 

Resim 1.16: Şablonun iş parçasına markalanması 
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Eğmeçli işlerin hazırlanmasında fire oranı oldukça fazladır. Şablon çizimi yapılırken 

ekonomik çalışma gözetilmelidir. Şablon çizimi iç içe, arada bir testere boşluğu kalacak 

şekilde yapılmalıdır. Eğmece en uygun genişlikteki testere ile kesim gerçekleştirilmelidir. 

İçte ve dışta kalan parçalar düzeltilerek yapıştırıldığında, bu parçalardan tekrar faydalanmak 

mümkün olabilir. 

 

 Arkalığın Kesilmesi 

 

Şablonla çizim işleminin ardından, kesim işlemine geçilir. Şablonla kesim işlemleri 

genelde şerit testere makinesinde yapılır. Öncelikle işin özelliğine göre uygun kalınlıkta şerit 

testere laması makineye takılır. Ardından çizginin dışından yeterli temizleme payı 

bırakılarak arkalığın kesimi yapılır. Tek yöne eğmeçli arkalıklarda, eğim tek taraflı 

olduğundan kesim işlemi bir seferde bitirilir. 

 

Resim 1.17: Şablon yardımıyla kesilmiş arkalık 

 Örnek Kalıpla Paralel Eğmeçlerin Kesilmesi 

 

Şerit testere makinesinde, kalıp yardımıyla tek yöne eğmeçli arkalıkların kesimi şu 

işlem sırasıyla yapılır: 

 

 Uygun ölçülerde bir arkalık kalıp parçası hazırlanır. 

 

Resim 1.18: Arkalık kalıbı 
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 Kalıbın orta ekseni tam diş ucu hizasında ve testere lamasına dik olacak 

şekilde işkence ile makine tablasına sabitlenir. 

 

Resim 1.19: Kalıpla arkalığın kesilmesi 

Makine çalıştırılır. Önce arkalığın bir kenarı marka çizgisinden kesilerek düzeltilir. 

Sonra bu eğmeçli kenar (kalıbın dayama noktasına devamlı dayanarak itilmek suretiyle), 

arkalığın diğer kenarına paralel olarak kesilir. Kesim çok dikkatli olarak yapıldığı takdirde, 

geniş bir parçadan herhangi bir markalama ve düzeltme işlemi yapılmadan çok sayıda 

arkalık çıkartılabilir. 

 

Resim 1.20: Kalıp yardımıyla arkalığın kesilmesi 

 Dekupe Kesme Yapmak 

 

Karmaşık ve dar eğmeçlerin dekupaj makinesiyle kesilmesi, özellikle ince plakaların 

içten veya dıştan kesilerek şekillendirilmesiyle yapılmaktadır. 

 

 Tablalı Dekupaj Makinesinde Dekupe Kesme Yapmak 
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Dekupaj makinesinin özellikleri, dekupaj makinesinde arkalık üzerine dekupe kesme 

işlemi aşağıda açıklanmıştır. 

 

 Dekupaj Makinesinde Arkalığın Kesilmesi 

 

Dekupaj makinesinde arkalık üzerine dekupe kesme işlemi şu işlem sırasıyla yapılır: 

 

o Kesilecek arkalığa uygun testere laması, dişleri aşağı yönde, alt 

yatak çeneleri arasına ve en az 1 cm girecek şekilde, merkezli 

olarak yerleştirilir. Dikliği kontrol edilir ve vidası sıkılır. Ardından 

testere boşluğu plakası yerleştirilir. 

o Kesilecek şeklin çizgileri tamamen parçanın içerisinde kalıyorsa 

atılacak kısımlara yeterli sayıda ve en az testere genişliği kadar 

delikler delinir ve lamanın üst ucu delikten geçirilir. 

o Gerdirme silindiri tespit vidası gevşetilir, silindir aşağı çekilir ve 

testerenin ucu, üst yatak çeneleri arasına en az 1 cm girdikten 

sonra, çene tespit vidası normal kuvvetle sıkılır. 

o Gerdirme silindiri, testereye normal bir gerginlik verecek miktarda 

yukarı doğru çekilir ve tespit vidası sıkılır.  

o Kılavuz diskinin testereye uygun olan kanalı öne doğru çevrilir, 

sadece testere dişleri dışarıda kalacak şekilde yaklaştırılır ve 

cıvatası sıkılır. 

o Kılavuz makarası testere sırtına dokunmayacak şekilde yaklaştırılır 

ve cıvatası sıkılır. 

o Koruyucu siper takılır. Makine çalıştırılır. Testereye fazla 

yüklenmeden marka çizgilerine uygun olarak arkalığın kesimi 

yapılır. 

 

 Arkalığın Zımpara Makinesinde Temizlenmesi 

 

Arkalıkların zımparalanması için balon zımpara ve iskeletçi zımpara makineleri 

kullanılır. Bu makinelerin iş parçalarının eğmeçlerine göre kullanılabilecek değişik çapta 

başlıkları vardır. 
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Resim 1.21: Balon zımpara makinesi               Resim 1.22: İskeletçi zımpara makinesi 

Makineye iş parçasının eğmecine uygun mil takılarak işleme başlanır. İş parçası 

sağlam bir şekilde tutulur. Tüm parça yüzeyinden eşit miktarda talaş kaldırılır. Üzerindeki 

makine izleri kayboluncaya kadar zımparalanır. 

   

Resim 1.23: Arkalığın zımparalanması 

 Arkalığın Montajı 

 

Arkalık montajı ve montaj sırasındaki işlemler aşağıda açıklanmaktadır: 

 

 

 Zıvanaların açılması ve kavela deliklerinin delinmesi 

 

Zıvanaların kesilmesinde genellikle zıvana makineleri kullanılır. Bu makineler de 

daire testere ve freze makinelerinin özelliklerini üzerinde taşıyan makinelerdir. Makinenin 
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gövdesi üzerinde hareket eden bir kızak, iş parçalarının bağlanmasına ve sevk edilmesine 

yarayan bir tabla vardır. 

 

Resim 1.24: Zıvana kesme makinesi 

Genellikle yatay konumda çalışan tabla, işin gereğine göre alttaki ayar volanı 

yardımıyla 20º kadar eğik ayarlanabilir. Makinenin üzerinde parçayı sıkıştırmaya yarayan 

havalı sistemle çalışan bir sıkıştırma düzeni bulunur. 

 

Makine üzerinde zıvana kesme işlemini yapan altlı üstlü iki disk bıçak vardır. Bu 

bıçaklar yardımıyla zıvananın alt ve üst kapakları kesilir. Zıvanaya açılacak pah veya kordon 

şekline uygun bıçak takılarak kesim esnasında pah ve kordonlar da açılabilir. 

 

Arkalık montajı kavelalı birleştirme ile de yapılabilir. Bunun için yatay delik 

makinelerinde kalıp kullanarak delik delme işlemi yapılır. 

 

Resim 1.25: Kalıp kullanarak delik delme 

 Arkalığın Ayağa Montajı 
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Delikleri delinen arkalık, önceden hazırlanmış ayaklara monte edilir. Montaj 

işleminde arkalık çıtaları varsa onlar da zıvanaya alıştırılır.  

 

Bu işlem için havalı sistemle çalışan sıkma aparatları kullanılırsa daha sağlıklı ve daha 

düzgün işler elde edilir. 

  

Resim 1.26: Arka ayaklarla arkalık ve kayıtların birleştirilmesi 

 Perdah  

 

Arkalığın ayağa montajı tamamlandıktan sonra sıra temizliğe gelir. Öncelikle 

yapıştırma esnasında oluşan tutkal lekeleri zımparalanarak temizlenmelidir. Bu işlemden 

sonra arkalık yüzeyi kontrol edilmeli ve ince zımparası yapılmalıdır. Yüzeyde kalıntı ve 

pürüz yoksa iş parçası boya ve vernik işlemine hazır demektir. 

 

Resim 1.27: Boya ve verniklemeye hazır tek yöne eğmeçli  sandalye 

 

1.3.2. Çift Yöne Eğmeçli Arkalık Yapma 
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 Kereste Hazırlama 

 

Makinede çift yöne eğmeçli arkalık yapmak için öncelikle kereste seçimi önemlidir. 

Öncelikle işin özelliklerine uygun, direnci fazla kereste temin edilir. Temin edilecek 

kerestenin nem derecesinin ayarlanmış olması gerekir. Aksi hâlde kullanım yerindeki nem 

oranına göre kereste şekil değiştirir ve kullanılmaz hâle gelebilir. Bu iş için fırınlanmış 

kereste kullanımı en uygun olanıdır. 

 

Resim 1.28: Arkalık yapımı için kullanıma hazır kereste 

 Şablon Hazırlama 

 

Çift yöne eğmeçli arkalıkların çizilmesinde tek şablon yeterli olmayabilir. Bu tür işler, 

aynı ya da değişik profilde iki şablonun yan yana ortak kenarlı yüzeylere çizilmesiyle elde 

edilir.  

 

Bu tür işlerde, eğmeçli kenar, ağacın elyafına paralel gelmediğinden malzemenin 

dayanıklılığı azalır. Bu nedenle arkalığın ölçüsüne çok dikkat edilmelidir. İnce arkalıklar 

kolay kırılabilir, kalın arkalıklar da kaba görünür.  

 

Resim 1.29: Arkalık kalınlığı ve ön yüzeyinin markalanması 

Çift yöne eğmeçli arkalık yapımında kırılgan ve kusurlu keresteler kullanılmamalıdır. 

İlk deneme, başka bir parça üzerinde yapılmalıdır. Problemli kısımlar düzeltilerek son şekil 

verilmelidir. Bundan sonra şablon çıkartılmalı ve seri üretime geçilmelidir. 
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 Arkalığın Kesilmesi 

 

Arkalıkların şablonlara göre düzgün ve rahat kesilebilmesi için 1 -1,5 cm genişliğinde 

çaprazlı şerit testereler kullanılır. Kesime herhangi bir yüzeyden başlanır ve çizgi dışındaki 

fazlalıklar kesilir. Kesimde çıkan parçalar atılmamalıdır. Kesim tamamen bittikten sonra 

kesilen parçalar, diğer yüzeyi güvenli kesebilmek için tekrar yerine ince tel çivi ile tutturulur. 

Diğer yüzey kesilirken bu yüzey tablaya konularak kullanılacağından bu işlem önemlidir. Ya 

da kesim sırasında yüzeyden parçalar tam kopartılmadan kesim işlemi yapılmalıdır. Bu 

şekilde yapılan kesimlerde fire oranı oldukça fazladır.  

 

 

Resim 1.30: Arkalık kesiminde kullanılan şerit testere makinesi 

 

 Eğmeçli Yüzeylerin Temizlenmesi 

 

Çift yöne eğmeçli arkalıkların freze makinesinde temizlenmesi esnasında, birden fazla 

noktayı veya tüm yüzeyi makine siperine ve tablasına dayayarak çalışmak çok zordur. Bu tip 

parçalar, zorunlu olarak tek noktadan dayanılarak işlenmelidir. Bu yüzden çok dikkatli 

çalışmak gerekir. 

 

İş parçasının aynı noktaya dayanarak itilmesi çok güçtür. İtilme esnasında parçanın 

sağa sola kaydırılması hem çalışma güvenliği hem de işçilik kalitesi açısından çok ciddi 

kusurlar ortaya çıkartabilir. Bu sebeplerden dolayı çok ciddi ve dikkatli çalışmak gerekir. 

 

Eğmeçli işlerin temizlenmesinde parçanın elyaf yönü daima dikkate alınmalıdır. 

Yapılacak olan temizleme kalıplarının çok sağlam ve güvenli olması gerekir. 

 

Resim 1.31: Çift yöne eğmeçli arkalığı temizleme kalıpları 
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 Eğmeçli Yüzeylere Kordon, Kiniş, Lamba Açılması 

 

Çift yöne eğmeçli işlerin düzgün yüzeyleri olmadığı için bu parçaların makinenin 

tablasına ve siperine dayanması mümkün değildir. Bu tip parçalara freze makinesinde lamba, 

kiniş veya kordon açılacağı zaman   yatay  yönde bir dayama noktası sağlamak gerekir. 

İşlemin düzgün yapılabilmesi için parça devamlı olarak   dayama noktasına bastırılmak 

suretiyle işlenmelidir.  

 

Resim 1.32: Eğmeçli arkalık kenarına frezede işlem yapılması 

 Arkalığın Zımpara Makinesinde Temizlenmesi 

 

Arkalıkların temizlenmesinde genellikle iskeletçi zımpara makinesi veya balon 

zımpara makinesi kullanılır. Bu makinelerin iş parçalarının eğmeçlerine uygun olarak 

kullanılabilecek çapta değişik başlıkları vardır. 

 

Makineye uygun kalınlıkta zımpara takılarak işleme başlanır. İş parçası sağlam bir 

şekilde tutulur. Tüm parça yüzeyinden eşit miktarda talaş kaldırılır ve üzerindeki makine 

izleri kayboluncaya kadar zımparalanır. 

 

Resim 1.33: Arkalık ve ayak birleşme yerlerinin zımparalanması 

 Arkalığın Montajı 
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Zıvanaların açılması ve arkalığın ayağa montajı ile ilgili işlemler aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

 Zıvanaların Açılması 

 

Zıvanalar genellikle zıvana kesme makinesinde açılır. Zıvanalar açılırken şu işlem 

sırası takip edilir: 

 

 Makineye, işin özelliklerine uygun kesiciler takılır. 

 İş parçasının boyu ve açılacak zıvana, marka edilir. 

 Arkalığın eğimine uygun olarak makine tablasının eğim açısı ayarlanır. 

 Siperin açısı ayarlanır. 

 İş parçası zıvananın genişlik ve derinliğine göre ayarlanan sipere dayanır. 

 Zıvana ölçülerine göre alt ve üst disklerin yüksekliği ve genişliği ayarlanır. 

 Makine çalıştırılır. Tabla normal sevk hızıyla itilerek zıvananın kesimi 

gerçekleştirilir. 

    

Resim 1.34: Arkalığa zıvananın açılması 

 Arkalığın Ayağa Montajı 

 

Zıvana deliği delinen arkalık, önceden zıvana kesilen ayaklara monte edilir. Montaj 

işleminde, öncelikle zıvana deliği zıvanaya alıştırılır. Rahat bir şekilde iki parçanın 

birleşmesi sağlandıktan sonra kolçak, tutkallanarak ayağa sıkılır. 

 

Bu işlem için havalı sistemle çalışan sıkma aparatları kullanılırsa daha sağlıklı ve daha 

düzgün işler elde edilir. 
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Resim 1.35: Arkalığı montaj hazırlıkları 

 Perdah  

 

Arkalığın ayağa montajı tamamlandıktan sonra sıra temizliğe gelir. Öncelikle 

yapıştırma esnasında oluşan tutkal atıkları temizlenmelidir. Ardından kolçak yüzeyi kontrol 

edilmeli ve ince zımparası yapılmalıdır. Bu işlemlerin ardından yüzeyde kalıntı ve pürüz 

yoksa iş parçamız boya ve vernik işlemine hazır demektir. 

 

Resim 1.36:  Arkalığın Zımparalanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
TİMakinede tek yöne eğmeçli arkalık yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak işe uygun keresteyi seçiniz. 

  

 Kullanılacak keresteyi 

seçerken kerestenin nem 

derecesine dikkat ediniz. 

 Şablona uygun kalas boyunu kesiniz. 

 

 Kesimde fazla fire 

vermeyiniz. 

 Arkalığı, şablona uygun kalıp kullanarak kesiniz. 

 

 Kesim sırasında temizleme 

payını hesaplayıp bırakınız.  

 Arkalığın freze makinesinde temizliğini yapınız.  Freze makinesinde temizlik 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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işlemi yapılırken parçayı 

mümkün olduğu kadar fazla 

emniyetli tutunuz. 

 Zımpara makinesi yardımıyla arkalığın 

temizliğini yapınız. 

 

 Zımparalama sırasında 

arkalığın formunun 

bozulmamasına dikkat ediniz. 

 Arkalığın arka ayaklarla bağlantısını sağlayacak 

delikleri deliniz. 

 

 Deliklerin düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 Arkalığı ayaklara monte ediniz.  Birleşme noktalarının 
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tam olarak oturmasına 

özen gösteriniz. 

 Montaj işleminde uygun sıkma aparatı kullanınız. 

 

 Sıkma işlemini gönyesine 

uygun yapınız. 

 Kalıp kullanarak arkalığa uygun formu veriniz. 

 

 

 İş güvenliği kurallarına 

uyunuz. 
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 İskeletçi zımpara makinesinde arkalık kenarlarını 

temizleyiniz. 

 

 Çalışırken dikkatli olunuz. 

 Sandalye parçalarını birleştiriniz. 

 

 Sandalye çatma işleminde 

özel sıkma aparatlarından 

faydalanınız.  

 Son perdah işlemini yaparak sandalyeyi 

tamamlayınız. 

 

 Perdah işleminde sistire ve 

uygun kalınlıkta zımpara 

kullanınız. 
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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. Uygun bir iş önlüğü giydiniz mi? 
  

2. Arkalığa uygun şablonu hazırladınız mı? 
  

3. Şerit testere makinesine, uygun genişlikte testere laması taktınız 

mı? 

  

4. Şerit testere makinesinde kullanılacak kesim kalıbını hazırladınız 

mı? 

  

5. Şerit testere makinesinde tek yöne eğmeçli kesim yaptınız  mı? 
  

6. Freze makinesinde kullanılacak temizleme kalıbını hazırladınız mı? 
  

7. Arkalığın balon zımpara makinesinde temizliğini yaptınız mı? 
  

8. Arkalığa delik delip, zıvana açtınız mı? 
  

9. Arkalığı ayağa monte ettiniz mi? 
  

10. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı? 
  

 

 

 

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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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Arkalık yapımında genellikle hangi ağacın kerestesi kullanılır? 

A) Ihlamur 

B) Kavak 

C) Kayın 

D) Ardıç 

E) Fındık 

2. Arkalık çiziminde kullanılmayan araç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Model  

B) Kılavuz 

C) Örnek parça 

D) Şablon 

E) Cetvel 

3. Arkalıkların zıvanaları hangi makinede kesilir? 

A) Çoklu delik makinesi 

B) Zıvana kesme makinesi 

C) Planya makinesi 

D) Üst freze makinesi 

E) Kalınlık makinesi 

4. Arkalıkların zımparalanmasında hangi makineler kullanılır? 

A) Balon zımpara makinesi 

B) Palet zımpara makinesi 

C) Top zımpara makinesi 

D) Disk zımpara makinesi 

E) Hepsi 

5. Arkalık ayağa ne şekilde tutturulur? 

A) Çivilenerek 

B) Vidalanarak 

C) Cıvata ve somun ile 

D) Tutkallanıp sıkılarak 

E) Köşebent ile 

 

Aşağıda verilen cümleleri doğru–yanlış durumuna göre işaretleyiniz. 

 

6. (…)Arkalık iş parçasının yüzeyine serbest elle çizilir.  

 

7. (…)Arkalıklar kesilirken şerit testere makinesine ince ve dar testere laması 

takılmalıdır. 

 

8. (…)Arkalıkların temizliğinde genelde titreşim zımpara makinesi kullanılır.  

 

9. (…)Arkalığın dekupe kesme işlemi genelde daire testere makinesinde yapılır.  

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. (…)Arkalıklar ayağa genelde vidayla 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. 
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Gerekli ortam sağlandığında düzgün, ölçüsünde ve kurallara uygun olarak dekoratif 

işlemler yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Oturma elemanlarının iskelet sistemlerine uygulanan dekoratif işlem çeşitlerini 

inceleyiniz. 

 Dekoratif işlemler için modelleri çevrenizde bu alanla ilgilenen işletmelerden, 

mesleki eğitim öğretim kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, 

kütüphanelerden veya internet ortamından araştırınız. 

 Arkalıkta dekoratif işlemler yapan işletmeleri araştırarak yapılan arkalık yapım 

faaliyetlerini gözlemleyiniz ve bu araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız.  

2.ARKALIK DEKORATİF İŞLEMLERİ 
 

Mobilya ve iç Mekân Tasarımı alanında ürünlere beğeni ve değer kazandırılması 

amacıyla çeşitli dekoratif işlemler uygulanır. Ürünlerin yüzeylerine ve kenarlarına dekoratif 

şekillendirme işlemleri yapılabilir. 

 

Dekoratif işlemler yüzeysel şekillendirmeler dışında, boya, desen uygulamaları, 

kumaş kaplamaları vb. işlemlerle de yapılabilir. 

 

Ahşap ürünlerin kenar ve yüzeylerine uygulan işlemlere şekillendirme denir. 

Şekillendirmeler kenar ve yüzey şekillendirmeleri olarak iki grupta incelenebilir. 

        

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Arkalık örnekleri 

 

2.1. Kenar Şekillendirme İşlemleri 
 

Kenar şekillendirme işlemleri ahşap parçasının kenarlarına uygulanan işlemlerdir. 

Uygulanan işlemler günümüzde makine ile seri ve düzgün olarak yapılmaktadır. Bu işlem 

için özel olarak geliştirilmiş makineler bulunmaktadır. Bu makinelere genel olarak freze 

makineleri denilmektedir. Yatay freze, dikey freze, el freze makineleri olarak çeşitleri 

bulunmaktadır. Günümüzde CNC makineleri ile bu işlemler daha seri olarak yapılmaktadır. 

 

Resim 2.2: Yatay freze, dikey freze, el freze makineleri 

Şekillendirme işlemi, makinelere bağlanan bıçaklar yardımıyla yapılmaktadır. 

Bıçaklar yatay, dikey ve el freze makinesinin miline bağlanmaktadır. Bıçak, mil içerisinde 

bulunan kovan olarak adlandırılan parça içerisine girer ve mil bağlantı vidası sıkıldığında 

kovan içerisinde sıkışır. Farklı kalınlıklarda bulunan bıçak gövdeleri için farklı kovanlar 

bulunur. 

 



 

32 

 

 

Resim 2.3: Yatay freze, dikey freze, el freze makineleri mil kovan bıçak bağlantısı 

Şekillendirme işlemi için kullanılan bıçakların genel yapısı bıçak gövdesi, kesici 

kısım, birçoğunda rulman ve rulman vidası bulunur. Bazı bıçaklarda rulman altta, bazılarında 

üstte bulunur. Bazı bıçaklarda rulman bulunmaz. 

 

Resim 2.4: Rulmanlı, rulmansız ve alttan rulmanlı şekillendirme bıçakları 

Yapılacak olan kenar şekillendirme işlemleri çok çeşitlidir. İçe kavis, dışa kavis, 

balıksırtı, pah vb. isimler alır. Kenara uygulanacak dekoratif çalışma, işin kullanılış amacı, 
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klasik veya modern olması, gösterişli veya sade olması vb. durumlar göz önünde 

bulundurularak tercih edilmelidir. 

 

Resim 2.5: Şekillendirme bıçakları ve şekillendirilmiş parçalar 

 Yatay freze makinesinde kenar şekillendirme: 

 

Yatay freze makinesine uygun şekillendirme bıçağı takınız (Rulmanlı olabilir veya 

olmayabilir.). Bıçağın yükseklik ayarını yapınız. Siperleri aynı hizaya getiriniz. Parçaya 

verilecek şekillendirme oranına göre siperi öne veya arkaya iterek ayarlayınız. Parçayı 

yavaşça itiniz. 

 

Eğmeçli kayıt işlenecekse siper kullanmayınız. Rulmanlı bıçağı makineye takınız. 

Bıçağı uygun yüksekliğe çıkarınız ve eğimli parçayı rulmana dayayarak şekillendirme işlemi 

yapınız. 
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Resim 2.6: Yatay frezede şekillendirme işlemi 

 Dikey freze makinesinde kenar şekillendirme:  

 

Dikey freze makinesine uygun şekillendirme bıçağı takınız (Rulmanlı olabilir veya 

olmayabilir.). Bıçağın yükseklik ayarını yapınız. Siperleri aynı hizaya getiriniz. Parçaya 

verilecek şekillendirme oranına göre siperi öne veya arkaya iterek ayarlayınız. Parçayı 

yavaşça itiniz. 

 

Eğmeçli kayıt işlenecekse siper kullanmayınız. Rulmanlı bıçağı makineye takınız. 

Bıçağı uygun yüksekliğe çıkarınız ve eğimli parçayı rulmana dayayarak şekillendirme işlemi 

yapınız. 

 

Resim 2.7: Dikey frezede şekillendirme işlemi 

 El freze makinesi ile kenar şekillendirme: 

 

El freze makinesine uygun şekillendirme bıçağı takınız. Rulmanlı olmasına dikkat 

ediniz. Bıçağın yükseklik ayarını yapınız. Arkalık parçasını düzgün bir yüzeye yerleştiriniz. 



 

35 

 

El freze makinesini kayıt parçası üzerine koyarak yavaş ilerleyiniz. Eğmeçli kayıt 

işlenecekse aynı işlemleri uygulayınız. 

 

Resim 2.8: El freze makinesinde şekillendirme işlemi 

2.2. Yüzey Şekillendirme İşlemleri 
 

Yüzey şekillendirme işlemleri, ahşap parçasının yüzeyine uygulanan işlemlerdir. 

Uygulanan işlemler, günümüzde makine ile seri ve düzgün olarak yapılmaktadır. Bu işlem 

için özel olarak geliştirilmiş makineler bulunmaktadır. Ancak bu makinelerin birçoğu 

kopyalamaya dayalı olarak çalışmaktadır. Daha önceden yapılmış örnek parça, makinelere 

bağlanarak diğer parçalar elde edilir. Örnek parçanın elde edilmesi için ilgili işlem sırasının 

bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir. 

 

Resim 2.9: Yüzey oyma örnekleri 

Yüzey oyma ile ilgili işlem çeşitlerinden bazılarını inceleyelim: 
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 Freze makinesi yardımı ile yüzey oyma:  

 

Bu işlem için uygun bıçak, freze makinelerinden birine takılır. Parçanın yüzeyine 

açılacak şekillerin yerleri ve bıçak tipi belirlenir ve siper uygun oranlarda geriye çekilerek 

yüzeye desen işlemi yapılır. 

 

Resim 2.10: Ahşap yüzeyi freze makinesinde şekillendirme 

 Oyma kalemleri yardımıyla yüzey oyma:  

 

Arkalık yüzeylerine uygulanacak dekoratif işlemler içerisinde oyma işlemi en çok 

uygulanan işlem çeşididir. Oyma işlemi, oyma kalemleri yardımıyla yapılmaktadır. Oyma 

kalemlerini kullanmak çok kolay olmamakla beraber belli bir tecrübe istemektedir. 

 

Oyma işlemi süreci şu şekildedir: 

 Kayıt yüzeyine uygulanacak oyma motifi belirlenir. 

 Motif, karbon kâğıdı yardımıyla yüzeye aktarılır. 

 Uygun oyma kalemleri yardımıyla motifin kenarları belli bir derinliğe 

girerek boşaltılır. Bu derinlik, parça kalınlığı ve estetik kaygı göz önünde 

bulundurularak artırılabilir veya azaltılabilir. Desenin ortaya çıkabilmesi 

için en az 3 mm derinliğe kadar boşaltma işlemi yapılması gerekir. 

Boşaltma işleminde yardımcı el makineleri de kullanılabilir. 

 Yüzey zımpara yardımıyla temizlenir. 
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Resim 2.11: Ahşap yüzeyi oyma yöntemiyle şekillendirme 

Oyma kalemleri çok farklı gövde ve ağız yapılarına sahiptir. Oyma işlemi sadece 

oyma kalemleri ile değil el makinesi ve uygun bıçaklar yardımı ile de yapılabilmektedir. 

 

 

 

Resim 2.12: Ahşap yüzeyi oyma kalemleri, oyma makinesi ve bıçakları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Kenar ve yüzey şekillendirme işlemi yapınız.  

 

 Yapılacak kenar şekillendirme işlemi için 

uygun bıçak seçimi yapınız 

 

 

 Rulmanlı bıçak tercih ediniz. 

 Yapılacak kenar şekillendirme işlemi için 

makine seçimi yapınız.. 

 

 

 Yatay, dikey, el freze 

makinelerinden biri seçilebilir. 

 Makineye bıçağı takarak bıçak yüksekliği 

ayarını yapınız. 

 
 

 Bıçak yüksekliği ayarını gönye 

ile kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Makine siper ayarı yapınız. 

 

 Siperlerin aynı hizada olmasına 

dikkat ediniz. Siperi uygun 

şekillendirme durumunda 

sabitleyiniz. 

 Parçayı yavaş bir şekilde ilerletiniz. 

 

 
 

 İtme hızını iyi ayarlayınız, çok 

hızlı çalışmayınız. 

 Yüzeye uygulanacak motifi resim kâğıdına  

çiziniz. 

 

  

 
  

 Çizimi önce sert uçlu sonra 

yumuşak uçlu kalem ile yapınız. 
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 Çizimi ahşap yüzeyine aktarınız. 

 

 Çizim ile iş parçası arasına 

karbon kâğıdı koyarak çizimi 

aktarınız.  

 

 Oyma kalemleri ile çizimin çevresini ve 

çizim içerisindeki gereksiz yerleri 

boşaltınız.  

    
 

 Boşaltma için uygun oyma 

kalemi kullanınız (Oyma için el 

makineleri de kullanılabilir.). 

 Oyma işleminden sonra oyulan bölgeleri 

zımpara ile temizleyiniz. 

 
 

 Perdah işlemi uygun el aletleri ile 

de yapılabilir. 
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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- Kenar şekillendirme işlemi için uygun bıçak seçildi mi? 
  

2- Kesici, uygun makineye montaj edildi mi? 
  

3- Kesici yüksekliği ayarlandı mı? 
  

4- Makine siperi ayarlandı mı? 
  

5- Arkalık için uygun ahşap malzeme seçtiniz mi? 
  

6- Şekillendirme işlemi uygun hızda yapıldı mı? 
  

7- Yüzey oyma işlemi için desen çizimi yapıldı mı? 
  

8- Desen, ahşap yüzeyine aktarıldı mı? 
  

9- Uygun kesiciler ile yüzey oyuldu mu? 
  

10- Oyulan yüzeyin temizliği yapıldı mı? 
  

 

 

 

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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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kenar şekillendirme makinelerine genel olarak freze makineleri denilmektedir. 

 

2. (   ) Freze makinelerinde bıçak, mil üzerinde bulunan kovan içerisine girer. 

 

3. (   ) Şekillendirme işlemi için kullanılan bıçakların genel yapısı bıçak gövdesi, kesici 

kısım, birçoğunda rulman ve rulman vidası bulunur. 

 

4. (   ) Yüzey oyma işlemleri için freze makineleri kullanılamaz. 

 

5. (   ) Oyma işlemi süreci şu şekildedir: 

A ) Kayıt yüzeyine uygulanacak oyma motifi belirlenir. 

B ) Motif karbon kâğıdı yardımıyla yüzeye aktarılır. 

C ) Uygun gereçlerle yardımıyla motifin kenarları belli bir derinliğe girerek boşaltılır. 

D ) Yüzey zımpara yardımıyla temizlenir. 

 

 

 

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 faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A-Arkalık Yapma İle İlgili Ölçütler   

1. İş resmi 1/1 olarak çizildi mi?   

2. Düz arkalıklar için konstrüksiyon durumuna göre ölçü 

çıkarttınız mı?  

  

3. Arkalıklara açılacak zıvana için daire testere makinesine 

uygun bıçak taktınız mı? 

  

4. Zıvana işlemi için daire testere makinesinde gerekli ölçü 

ayarlamalarını yaptınız mı? 

  

5. Zıvana boy kanallarını açtınız mı?   

6. Zıvana kapak düşürme işlemlerini yaptınız mı?   

7. Eğmeçli arkalıklar için şerit testere makinesinde kalıp 

hazırladınız mı?  

  

8. Eğmeçli arkalıkların zıvana kapak düşürme işlemlerini 

yaptınız mı? 

  

B-Arkalıkta Dekoratif İşlemler İle İlgili Ölçütler   

1. Kenar şekillendirme için uygun bıçak seçtiniz mi?   

2. Bıçağı freze makinesine takıp yükseklik ayarını yaptınız mı?   

3. İş  parçasını uygun hızda makineden geçirdiniz mi?    

4. Yüzey şekillendirme işlemi için desen hazırladınız mı?    

5. Deseni iş parçası yüzeyine aktardınız mı?   

6. Desenin çevresini ve gereksiz alanları uygun gereçlerle 

boşalttınız mı? 

  

7. Oyulan motifin temizliğini yaptınız mı?   

 

 

 

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 başvurunu 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 D 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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