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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00212 

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi 

MODÜLÜN ADI Ayak Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 

Mobilya iskeleti ayak stilleri ve formları ayak çeĢitleri 

ayak ölçüleri; Ģablon ve Ģablon yapımı; kalıp,  kalıp 

kullanım nedenleri ve yapım teknikleri kalıp ile düzayak 

ve klasik ayak yapımı ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Ayak yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci gerekli ortam sağlandığında bu modülle düzgün 

ölçüsünde kurallara uygun olarak ahĢap ayak 

yapabilecektir. 

Amaçlar: 

1. Uygun alet ve makineler kullanarak düzgün, 

ölçüsünde, kurallara uygun Ģablon ve kalıp 

yapabileceksiniz. 

2. Uygun alet ve makineler kullanarak düzgün, 

ölçüsünde, kurallara uygun ayak yapabileceksiniz. 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Genel makineler, el araçları, ahĢap gereçler, 

tezgâh, uygun ortam. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde oturma amaçlı birçok stilden ve malzemeden yapılmıĢ oturma elemanları 

bulunmaktadır. Ġç mekânlarda sandalyeler ve koltuklar oturma eylemi için kullanılan baĢlıca 

mobilya elamanıdır  

 

Sandalyeler ve koltuklar iĢlevsel değeriyle mekânın kullanıĢlılığında, estetik ve güzel 

görünmesinde etkili olmaktadır. Sandalye ve koltuk tasarımı yapılırken insan vücut ölçüleri, 

yapım teknikleri, kullanılan malzemenin renk, desen, biçimi gibi durumlar göz önünde 

bulundurularak yapılmaktadır. Bu sayede rahat, kullanıĢlı, insan zevkine uygun tasarımlar 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Her evde kullanılan koltukların ve sandalyelerin yapısını genel olarak ahĢaptan iskelet 

sistemi oluĢturulur, iskelet sistemi üzerine kolon, yay, sünger, kumaĢ vb. diğer gereçler 

tutturularak sandalyeler ve koltuklar oluĢturulur. Ölçüsüne ve yapım tekniklerine dikkat 

edilmeden hazırlanan bir koltuk veya sandalye hem rahatsız edici hem de dayanıksız 

olacaktır. 

 

Koltukta ve sandalyede iskelet sistemi baĢlıca ayak, kayıt, kolçak, arkalık olarak 

isimlendirilen birçok parçanın uygun yapım tekniklerinde hazırlanıp yapıĢtırılmasıyla 

oluĢturulur. Ġskeleti oluĢturan parçaları, yapım aĢamalarını ve yapım iĢlemlerini çok 

kolaylaĢtıran Ģablonu ve kalıpla çalıĢmayı bilmek çok önemlidir. ġablon ve kalıp, güvenli 

çalıĢmamızı sağlayan, iĢlem sürelerini kısaltan, düzgün, ölçüsünde ve temiz iĢ parçası elde 

etmemize yardımcı elemanlardır. 

 

Bu modül ile farklı stillerde iskelet sisteminin ayak kısmının Ģablon ve kalıp yardımı 

ile nasıl yapılacağını hakkında yeterli bilgi ve becerileri kazanmıĢ olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Uygun alet ve makineler kullanarak düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun Ģablon ve 

kalıp yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Evinizde ve çevrenizdeki koltukları ve sandalyeleri inceleyerek özellik ve 

farklılıklarını not alınız. 

 SatıĢ mağazalarını dolaĢarak farklı alanlar için tasarlanmıĢ koltuk ve 

sandalyeleri inceleyerek özellik ve farklılıklarını not alınız. 

 Edindiğiniz bilgi ve izlenimleri sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. AYAKTA ġABLON VE KALIP 

HAZIRLAMA 
 

1.1. Ayak Stilleri ve Form 
 

Stil, bir sanatçının bir türün bir çağın eser yaratma tarzı üslup ve metotlar bütünüdür. 

Mobilyada form en, boy, derinlik arasındaki denge, yüzeydeki bölümlerin kendi aralarında 

ve bütünle olan iliĢkisi, renk ve desenlerin uyumu çizgilerin bağıntısı gibi genel değerlerin 

tümünü içeren bir kavram olarak tanımlanabilir. 

 

1.1.1. Tanıtılması ve ÇeĢitler 
 

GeçmiĢten günümüze koltuk ve sandalye yapımında stil ve form bakımından iki farklı 

yapı oluĢmuĢtur. Düz hatlara veya eğmeçli hatlara sahip koltuklar ve sandalyeleri örnek 

verebiliriz. Ancak kimi koltuklarda veya sandalyelerde eğmeçli ve düz hatlar bir arada 

kullanılarak farklı tasarımlarda elde edilmektedir. 

 

Günden güne geliĢen mobilya alanında, döĢeme için iskelet yapımı ayrı bir özellik 

taĢımaktadır. DöĢeme iskeleti, artık her mobilyacının iĢi olmaktan çıkmıĢ ve mobilya 

sektöründe iskeletçilik diye yeni bir ihtisas dalı ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır. Ġskelet yapısı 

birçok parçadan oluĢmaktadır.  

 

 Ġskelet parçalarını Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Ön ayak 

 Arka ayak 

 Ön kayıt 

 Yan kayıtlar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Arka kayıt 

 Arkalık alt kayıtı 

 Arkalık üst kayıtı 

 Kolçak ön kayıtı 

 Kolçak üst kayıtı 

 Berjer, kulak kayıtı 

 Kolçak döĢeme kayıtı 

 Arkalık döĢeme kayıtı 

 
Koltuğun veya sandalyenin iskelet sistemini oluĢturan yukarıda sayılan bu parçaların 

her biri, tüm koltuk veya sandalyelerde stil ve form gereği bulunmayabilir. 

 

 
Resim 1.1: Eğmeçli ve düz hatlara sahip koltuk iskeletleri ve koltuklar 

 

1.1.2. Ayak Ölçülerini Belirleyen Faktörler 

 
 Kalınlık ve geniĢliği belirleyen faktörler 

 
Oturma mobilyalarında genelde eğmeçli ve düzayak ön ayak biçimleri bulunmaktadır. 

Ayakların imalat aĢamalarında eğmeçli ayaklar eğim ve yapılacak olursa eğim üzerindeki 

dekoratif iĢlemlerden dolayı daha büyük parçalardan elde edilirken düz kare kesitli ayaklar 

eğmeçlilere göre daha küçük parçalardan elde edilmektedir. 

 

Düzayaklar için ortalama geniĢlik 42 mm, kalınlık 42 mm Ģeklinde yapılırken ince 

zarif bir görüntü için geniĢlik 30 mm, kalınlık 30 mm civarında yapılmaktadır. Düzayaklar,  

estetik bir görüntü kazandırmak için genelde yukarıdan aĢağıya doğru konikleĢmektedir. Bu 

durumda ölçüde bir değiĢme olmaz, en geniĢ ve kalın yere göre ölçü temel alınır. 

 

Eğmeçli ayaklarda bu oranlar daha da artmaktadır. Eğim oranları tasarım gereği çok 

fazla ya da az olabilmektedir bu durumda geniĢlik ve kalınlık ölçüleri çok değiĢkenlik 

göstermektedir. Eğimli ayaklar genelde kare kesitli parçalardan çıkartılır. Normal bir eğim 

için geniĢlik 80 mm, kalınlık 80 mm olarak uygulanabilir. Eğimin fazla olması durumunda 

ölçü artacaktır. 
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Resim 1.2: Eğmeçli ve düz hatlara ayaklar  

 

 Yüksekliği belirleyen faktörler 

 

 Ön ayak yüksekliğini belirleyen faktörler. 

 

Bir oturma mobilyasının temel yapısı, iskelet sistemi birçok parçadan oluĢmaktadır. 

Oturma mobilyasının iskelet sisteminde ön ve arka ayak olmak üzere iki çeĢit ayak vardır. 

Ön ve arka ayak ölçüleri, geniĢlik ve kalınlık olarak çok değiĢmemekle beraber 

yüksekliklerinde değiĢiklikler olmaktadır. Bu ayakların ölçülerini belirleyen etkenler 

arasında insan ölçüleri, kullanım amacı, döĢeme biçimi sayılabilir. 

 

DöĢemeli mobilya ve eĢyalar; insan vücut ölçülerine, yapısına ve karakterine uygun 

olmalıdır. Tasarımı yapılan oturma elemanın oturma yüksekliği, geniĢliği ve ayak yüksekliği 

değiĢkenlik gösterecektir. 

 

OturuĢ biçimlerine göre arkalık eğimi, derinlik ve yükseklik iliĢkileri değiĢebilir. 

Arkalık eğimi arttıkça oturma yüksekliği azalmakta, buna karĢın derinlik artmaktadır.  

 

Oturma ölçüsü yükseklikleri kullanım durumuna göre farklılıklar gösterebilir. 

Sandalyede oturarak yemek yeme, yazı yazma, çalıĢma gibi iĢlemler için oturma yüksekliği 

46 - 50 cm, rahat bir oturuĢ için orta tip koltuklarda oturma yüksekliği 40 - 43 cm, ağır 

koltuklarda ve dinlenme koltuklarında (berjer) oturma yüksekliği 32 - 39 cm arasında 

değiĢmektedir. 

 

Farklı kullanım amaçları oturma yüksekliği ölçülerini 50 - 32 cm aralığında 

tutmaktadır. Tasarlanacak oturma elemanının oturma yüksekliği hemen hemen bu sınırlar 

içersinde olması gerektiğinden yapılacak olan oturma elemanın ayak yüksekliği sınırlarını 

belirlemektir. 

 

DöĢeme biçimi: Oturma mobilyalarında kullanım amacının farklılığı döĢeme 

biçimlerini de etkilemektedir. Sandalyeler için sert döĢeme, orta tip koltukta orta sertlikte bir 

döĢeme, dinlenme koltuklarında yumuĢak döĢeme tercih edilmektedir. Bu durum farklı 

döĢeme teknikleri ve döĢeme malzemelerinin kullanımını zorunlu hâle getirmektedir.   

Sandalyelerde ve orta tip koltuklarda ince sünger veya helezonik yay kullanılırken dinlenme 

koltuklarında spiral yay kullanımı gibi farklı ölçülere sahip malzemelerin getirdiği ölçü 

farklılıkları da ayak yüksekliklerinin farklı olmasına sebep olmaktadır. 
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 Arka ayak yüksekliğini belirleyen faktörler 

 

Arka ayaklar iskelet sisteminde genelde tek parça hâlinde yapılırlar ancak iki veya 

daha çok parçadan da yapılabilmektedir. Arka ayakların oturma elemanını ayakta tutmanın 

yanında bir diğer görevi arkalık olarak isimlendirilen parçalarla uygun konstrüksiyon ve 

tutkal yardımı ile birleĢtirilerek arkalık kısmını oluĢturmasıdır. Arka ayakların da ölçülerinin 

değiĢmesine sebep olan bazı özellikler vardır. Arka ayak yüksekliklerinin ölçülerini 

değiĢtiren bu özellikler arasında insan ölçüleri, kullanım amacı ve mobilyanın stili 

söylenebilir. 

 

Ġnsan ölçüleri: DöĢemeli mobilya ve eĢyalar her Ģeyden önce, insan vücut ölçülerine, 

yapısına uygun olmalıdır. Bazı oturma elemanları sadece bel ve omuz kısmına destek olacak 

Ģekilde 800 mm civarında tasarlanırken bazı oturma elemanları da boyun ve baĢ kısmına 

destek verecek Ģekilde 1100 mm civarında tasarlanmaktadır.  

 

Kullanım amacı: Sandalye, yemek yeme eylemi gibi geçici bir süre için kullandığımız 

bir elemandır. Bu yüzden sandalyenin sadece omuz kısmımıza destek verecek Ģekilde yüksek 

yapılması gereklidir. Sandalye arkalık yüksekliği için 800-850 mm arasındaki ölçüler 

yeterlidir. Bu oran arka ayak ölçüsünü ortaya çıkarmak için yeterlidir. Dinlenme koltuğunda 

ise uzun süreli bir oturma eylemi gerçekleĢeceğinden boyun ve baĢ kısmının da 

desteklenmesi gereklidir. Dinlenme koltuğunda 1100 mm civarında bir ölçü gerekli olabilir. 

 

Mobilyanın stili: GeçmiĢten günümüze birçok sanat akımı ortaya çıkmıĢtır. Bu sanat 

akımlarının getirdiği bazı temel özellikler tüm yapılarla beraber mobilyalara da yansımıĢtır. 

Bazı sanat akımlarının oturma elemanlarında arkalık kısımları yok iken bazı sanat 

akımlarında oturma elemanlarında arkalık ve arka ayak kısmı çok yüksek çok süslü 

yapılmaktaydı. Bu durum belli bir sanata ait oturma elemanı imalatı yaparken arkalığın yani 

arka ayağın yüksekliğinin değiĢebileceğini ortaya koyar.  

 

Oturma yükseklikleri ve arka ayak yüksekliği ne olursa olsun bir oturma mobilyası 

tasarlanırken çizim aĢamasında tüm ayrıntılara yer verilmelidir. Örnek olarak dinlenme 

koltuğu çiziminde, iç kesit resmi incelendiğinde ön ayak için yükseklik döĢeme miktarı 

düĢülerek 200 mm, arka ayak için ise 1020 mm ölçü yüksekliği tasarlanmıĢtır. 
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ġekil 1.3: Dinlenme koltuğu tasarımı ve ayak yükseklikleri 

 

1.2. ġablon 
 

1.2.1. Tanıtılması  
 

Klasik mobilya üretiminde; mobilyanın eğmeçli parçalarının kesilmesinde, 

temizlenmesinde, zıvana açılmasında, delik delinmesinde vb. iĢlemlerin yapılmasında 

kullanılan aygıtlara Ģablon (mastar) denir. ġablon yapımı için genelde MDF, kontrplak, 

mukavva (gri karton), Ģeffaf plastik kullanılmaktadır. Ancak Ģablon yapımı esnasında baĢka 

malzemelere de ihtiyaç duyulur. 

 

     
Resim 1.3: ġablon yapım malzemeleri MDF, kontrplak, mukavva (gri karton), Ģeffaf plastik 
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1.2.2. ġablon Yapımında Kullanılan Gereçler 
 

ġablon yapımı esnasında Ģablon olarak kullanılacak malzeme bir takım iĢlem 

basamaklarından geçer. Bu iĢlem basamaklarında da bazı yardımcı gereçler kullanılır. 

ġablon yapımı ve kullanılan yardımcı gereçlerin kullanımı için iĢlem basamakları Ģöyledir: 

 

 Mobilyanın; imalatı yapılacak olan eğmeçli kısmının 1/1ölçekli detay çizimi 

eskiz kâğıdına veya resim kâğıdına çizilir. Bu çerçevede önce ayak kayıt 

bağlantı alanları ve ayağın yerden yüksekliği belirlenir, ayağın üst noktasından 

alt noktasına doğru kesikli çizgi çizilir. Kesikli çizginin yer çizgisi ile kesiĢtiği 

nokta ayağın yere basan kısmı olacaktır. Ayak için yukarıdan itibaren dıĢ 

kavisler belirlenir ve üst kayıt yeri ile birleĢtirilir, ayak için iç kavis noktaları 

belirlenir, dıĢ kavisler ile birleĢtirilir. Ġç kavisler ile ayağın yere basan kısmı 

birleĢtirilir. DıĢ kavis ve iç kavis geniĢliği ve yüksekliği isteğe bağlı olarak 

artırılabilir ya da azaltılabilir. 

 

  
Resim 1.4: Eğmeçli ayak çizimi 

 

 1/1 ölçekli detay çizimi Ģablon olarak kullanılacak malzemeye birkaç farklı 

Ģekilde aktarılabilir: 

 

 Çizim ile Ģablon olarak kullanılacak olan malzeme (kontrplak, mukavva,  

MDF, Ģeffaf plastik ) arasına karbon kâğıdı konarak sert ve ince uçlu 

kuĢun kalem ile aktarılır. 

 
Resim 1.5: Eğmeçli ayak çiziminin karbon kağıdı ile Ģablon malzemesine aktarımı 

 

 Çizim Ģablon olarak kullanılacak olan malzemeye (kontrplak, mukavva,  

MDF, Ģeffaf plastik ) solvent bazlı bir yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılır. Su bazlı 

yapıĢtırıcı (plastik tutkal) kullanılması çizimi bozabilir ya da çizim 

kâğıdının uzamasına sebep olur. 
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Resim 1.6: Eğmeçli ayak çiziminin Ģablon malzemesine yapıĢtırılması 

 

 Çizim kâğıdı, Ģablon olarak kullanılacak olan malzeme (kontrplak, 

mukavva,  MDF, Ģeffaf plastik ) üzerine konur. Çivi ya da ince bir uç ile 

eğim noktaları iĢaretlenir çizim kâğıdı kaldırılır, Ģablon malzemesi 

üzerindeki noktalar orta sertlikte bir kalem ile birleĢtirilir. 

 

 
Resim 1.7: Eğmeçli ayak çiziminin Ģablon malzemesine iĢaretleme yöntemi ile aktarımı 

 

 Üzerine Ģablon resmi çizilmiĢ ve ya yapıĢtırılmıĢ olan malzeme çizginin 

dıĢından ince diĢli dar testere takılmıĢ Ģerit testere makinesinde kesilir. ġerit 

testere laması kalın ise eğim noktalarına kadar düz kesimlerin yapılması yani 

çürütülmesi gereklidir. ġablonun dekupaj makinesi ile de kesilmesi 

mümkündür. 

 

 
Resim 1.8: Eğmeçli ayağın Ģerit testere makinesinde çürütme yöntemi ile kesimi 
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 Kesilen Ģablonun kenarları törpü, eğe, zımpara gibi gereçlerle düzeltilir. 

 

 
Resim 1.9: ġablonun temizlenmesi 

 

 ġablon kullanılmaya hazır hâle gelir.   

 

 
Resim 1.10: ġablonun tek ve çoklu ayak çizimi için kullanımı. 

 

1.3. Kalıp 

 
1.3.1. Tanıtılması  

 

Ağaç iĢleri makinelerinde, çok sayıda parçanın bir örneğe göre, belirli ölçü ve 

biçimde, kolaylık ve emniyetle iĢlenebilmesi için yapılan yardımcı aygıtlara “kalıp” denir. 

 

Bütün makinelerin siperleri, daire testere makinesinin kızaklı gönye siperi ile 

koruyucu kapağı, freze makinesinin arabalı tablası ve koruyucu baskı düzeni, bazı delik 

makinelerinin eğilebilen ikinci tablası makinelerin yardımcı araçlarıdır. Metal kalıp 

denilebilecek bu aygıtlar konu dıĢındadır. 

 

Asıl konu atölyede ihtiyaç hâlinde iĢçi tarafından yapılan tamamen ağaçtan veya ağaç-

metal birleĢik konstrüksiyonlu kalıplardır. 
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1.3.2. Kalıbın Kullanım Nedenleri 
 

Ağaç iĢleri makinelerinde kalıp kullanmayı gerektiren nedenleri baĢlıca iki grupta 

toplayabiliriz: 

 

 Teknik hususlar 

 

 EĢit ölçü: Aynı ölçülerde birden fazla parça istendiğinde, bunları tek tek 

markalayıp el ve göz kontrolü ile keserek eĢit ölçüde çıkarmak 

olanaksızdır. Sonradan bunları eĢit ölçülere getirmek bir el iĢçiliği 

gerektirir. Bu durum zaman kaybına neden olduğundan olumsuz bir 

etkendir. 

 

 Bu durum seri üretim tekniğine göre ters düĢer. Aynı ölçüdeki parçalar 

birbirlerinin yerine hiç alıĢtırmaya gerek duyulmadan uygulanabilmelidir. 

Parçanın özelliğine göre yapılacak basit bir kalıp sayesinde eĢit ölçüde 

parça çıkarmak mümkündür.  

 

 Duyarlılık (Hassasiyet) 

 

o Temizlikte duyarlılık 

 

Küçük boyutlu veya eğmeçli iĢ parçaları makineye serbest olarak verildiğinde 

kesiciler bazen iĢlenen yüzeye fazla dalma yapar veya yüzeyde dalgalanma oluĢur. Böyle 

dalgalı ve kırıklı yüzeyler için güzel görünümü bozarak üst yüzey iĢlemlerinde sakıncalı 

durumlar yaratır. Bu sakıncaların giderilmesi için iĢe uygun bir kalıp yapılabilir. 

 

o Biçimde (Formda) duyarlılık 

 

Makinelerde kalıp kullanmadan yapılan iĢlerde belirli bir standart aramak mümkün 

değildir. ĠĢ parçası marka edilip kesildikten sonraki düzeltme iĢlerinde parçanın ölçüleri ve 

açılar bozulabilir. Örneğin; çok sayıda dikdörtgen Ģekilli kapak hazırlanırken ölçüsüne 

getirme iĢlemi planya makinesinde kalıpsız olarak yapılırsa farkında olmadan köĢegen ve 

açılar bozulabilir. Kapak belirli bir konumda yerine alıĢır. Ters çevrildiğinde aynı boĢluğa 

uymaz. Bu kapaklardan binlerce yapmak gerekebilir. Bu durum karĢısında kapakların yerine 

alıĢtırılması çok büyük zaman alır. Bu durum seri üretim fikrine ve tekniğine ters düĢer. 

 

Bu durumda, bütün parçaların belirli bir örneğe göre "aynı biçimde " hazırlanması 

ancak iĢe uygun kalıpların kullanılması ile olur.  

 

Konuyu özetlemek gerekirse bir iĢi yaparken emek tasarruf, ucuz malzeme, güvenlik 

sağlama, standart, eĢit ölçü vb. ancak kalıplar yardımı ile gerçekleĢtirilebilir. 
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 Ekonomik hususlar 

 

  Zaman tasarrufu 

 

BaĢlıca amacı kâr olan iĢletmelerde zaman, maliyeti arttıran en önemli etkenlerden 

biridir. Seri üretimde çok sayıda parçanın teker teker markalanıp iĢlenmesi zor ve zaman 

alıcı bir durum olduğundan yapılacak iĢe göre uygun bir kalıp yapılıp iĢçilik ve zamandan 

tasarruf edilebilir. Bu sayede maliyeti aĢağı çekip rakip firmalar ile rekabete girilir. 

 

Maliyeti etkileyen faktörler Ģunlardır: Gereç + ĠĢçilik + Genel Giderler = Maliyet 

 

Kalıbın yapımında bir iĢçilik ve gereç harcanır. Bu gereç ve iĢçilik eĢyanın maliyetini 

etkiler. Bu yüzden, parça sayısı az olursa kalıp yapmak ekonomik olmaz. Parça sayısı artıkça 

sayısı artıkça, kalıp yapım masrafının birim maliyete etkisi azalır.      

 

Kalıbı yaparken iĢlenecek parça sayısı ve iĢin önemi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çok zaman harcayarak mükemmel ve sağlam kalıplar yapılabilir. Fakat iĢlenecek parça 

sayısı en az parça sayısına ulaĢılamıyorsa bu kalıp verimsiz demektir.  

 

Kalıp yapımında düĢünülmesi gereken bir baĢka husus da, eğer iĢletme devamlı aynı 

iĢi yapıyorsa veya değiĢik zaman aralıklarında tekrar tekrar yapıyorsa çokça vakit harcayarak 

dayanıklı ve mükemmel bir kalıp hazırlanabilir. Ġlk parti iĢlerde maliyeti kurtarması 

gözetilemez, fakat belirli bir zamandan sonra verimli duruma geçer. 

 

 ĠĢ güvenliği 

 

ĠĢ güvenliği denildiğinde akla Ģu üç unsur gelmelidir:  

o Kesicilerin ve makinelerin güvenliği, 

o ĠĢ parçasının güvenliği, 

o ĠĢçinin güvenliği. 

 

Kesicilerin ve makinelerin güvenliği sağlamak için makinelerde nasıl çalıĢılacağını 

bilmek gerekmektedir. Makineye düzgün verilmeyen iĢ parçası sıkıĢma ve zorlama olması 

durumunda kesicilerin yanmasına, kırılmasına ve yerinden fırlamasına sebep olabilir. Aynı 

zamanda böyle bir zorlanma makinenin miline yataklarına ve motoruna zarar verebilir. Bu 

sonuçlar da iĢin maliyetini, iĢletmenin ekonomisini olumsuz yönde etkiler. 

 

ĠĢ parçasının güvenliği maliyeti etkileyen faktörlerin baĢında gelmektedir. Küçük veya 

eğmeçli parçaların makineye serbest elle verilmesi, parçanın elden fırlayarak kesiciler 

tarafından parçalanmasına sebep olabilir veya ölçü düĢüklüğü olabilir. Maliyeti arttıran bu 

durumları önlemek için iĢe uyguna bir kalıp kullanılarak iĢ parçasının güvenliği sağlanabilir. 

 

ĠĢçilerin güvenliği düĢünüldüğünde bir iĢletmede çalıĢanlardan birinin baĢına bir iĢ 

kazası gelmesi iĢ gücü kaybına sebep olduğu gibi sosyal üzüntülere de yol açarak orada 

çalıĢanların moralini bozarak iĢlerin yavaĢlamasına sebep olabilir. Bu yüzden iĢ kazalarını en 
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az seviyelere indirebilmek için yapılacak iĢin özelliğine göre kalıplar hazırlamak en etkili 

çözüm olabilir.  

 

 Kalıp yapımında temel prensipler 

 

Ağaç iĢleri makinelerinde kullanılmak üzere yapılan bir kalıbın görevini tam anlamı 

ile yapıp verimli olabilmesi için: 

 

 Ekonomik olması, 

 Pratik olması, 

 Hafif olması, 

 Duyarlı (hassas) olması, 

 Sağlam ve güvenli olması, 

 Parçanın elyaf yönüne uygun olması gerekir. 

 

 Ekonomik olması 

 

Yapılan iĢin cinsine, önemine ve sürekliliğine göre en uygun kalıp yapılmalıdır. 

Devamlı aynı iĢi yapan atölyeler oldukça detaylı iyi bir kalıp yapmalıdırlar. Bunun yanında 

sadece bir defaya mahsus kullanılmak üzere yapılan kalıplar daha basit bir Ģekilde 

yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kalıp yapım zamanı, maliyeti arttırıcı bir unsur olduğundan 

iĢlenecek parça sayısı ve iĢin önemine göre kalıp yapmak daha ekonomiktir. 

 

 Pratik olması 

 

Ağaç iĢleri makinelerinde kullanılmak üzere yapılan kalıpların pratik olması 

iĢlemlerin süratli bir Ģekilde ilerlemesini sağlar. ĠĢ parçası kalıbı kolaylıkla, hiçbir alet 

kullanmadan takılıp çıkartılabilmelidir. Kalıbın, yerine el ve göz kontrolü ile takılıp 

iĢlenmesi zor bir durumdur. Bu sebepten kalıp üzerinde yapılabilecek bir dayanma pimi veya 

iĢ parçasını sabitlemek için bir baskı aparatı yapılıp iĢlerin daha hızlı ve sağlıklı bir Ģekilde 

ilerlemesi sağlanmalıdır. 

 

 Hafif olması 

 

Amacına uygun kalıp hazırlarken kalıp için kullanılacak malzeme iyi seçilmedir. 

Gereğinden fazla sayıda ve kalınlıkta malzeme kullanılmamalıdır. Bir kalıbın hafif olması, 

çalıĢanın gereksiz yorulmasının ve dolayısıyla iĢ gücü kaybının önüne geçilmesini sağlar. 

 

 Duyarlı (Hassas) olması 

 

Bir kalıbın duyarlı olması demek o kalıpla iĢlenen parçaların tamamının eĢit ölçüde 

olması demektir. Bilindiği gibi ağaç iĢlerinde ölçü büyük önem taĢımaktadır. Bunu sağlamak 

için kalıp için kullanılan masif malzeme sert ve aĢınma direnci yüksek ağaçlardan 

yapılmalıdır. Kalıp uzun zaman kullanılacaksa kalıp siperinde metal Ģeritler kullanılmalıdır. 

Kalıp titreĢim yapmamalıdır. ÇalıĢma sırasında sıkma düzeni gevĢememelidir. Kalıbın 
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zamanla çalıĢıp peĢlenmemesi için, masif ağaç yerine kalın kontrplaklardan hazırlanması 

daha verimli olur. 

 

 Sağlam ve güvenli olması 

 

Kalıbın sağlamlığı iĢ güvenliği yönünden büyük önem taĢımaktadır. Kalıbın, üzerine 

bağlanan iĢ parçasını, makineye güvenle verilebilecek sağlamlıkta olması gerekmektedir. 

Kalıbın sağlamlığı kullanılan malzeme ile doğru orantılıdır. Kalıp yapımında sert (akgürgen, 

kayın vb. ) kolay kuruyabilen ve esnek (kırılgan olmayan) ağaçlar kullanılmalıdır. Gerekli 

kısımlara sağlam konstrüksiyon uygulanmalı ve gerekli yerlere metal parçalar ilave 

edilmelidir.  

 

 Parçanın elyaf yönüne uygun olması 

 

Fazla eğmeçli iĢlerde iĢ parçasının elyafları belirli bir noktadan sonra kesicilere 

karĢılık verir ve iĢ parçasını ters çevirip tekrar makineye vermek gerekir. Bu iĢlemde 

kesicilerin dönme yönlerinin de değiĢtirilip çalıĢılması gerekmektedir. Bu iĢlem zor ve 

zaman alıcı bir iĢlemdir. Bu gibi durumları önlemek için, yapılacak kalıbın iyi düĢünülüp 

yapılması gerekmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 ġablon uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġmalatı yapılması tasarlanan eğmeçli ayak için 

model oluĢturun. 

 
 

 Model oluĢtururken daha önce 

yapılmıĢ mobilyaların eğmeçli 

ayaklarını düĢünülebilir veya 

kendiniz farklı eğmeçli 

modeller tasarlayabilirsiniz. 

 1/1 ölçekli detay çizimi yapılmıĢ ayak çizimini 

Ģablon malzemesine aktarınız. 

 

 Çizim aktarma iĢlemini üç 

metottan biri ile yapınız. 

Karbon kâğıdı kullanarak, 

yapıĢtırarak veya çivi ile yeri 

belirledikten sonra noktaları 

birleĢtirerek yapabilirsiniz.  

 MDF üzerine çizilmiĢ Ģablon resim çizgilerinin 

dıĢından kesiniz. 

 

 

 Kesim iĢlemini Ģablon 

çizgilerinin 1 mm dıĢından 

olacak Ģekilde Ģerit testere 

makinesinde ince Ģerit laması 

ile yapınız. ġerit testere laması 

kalın ise çürütme tekniğini 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kesilen Ģablonun kenarları törpü, eğe, zımpara 

gibi gereçlerle düzeltiniz.  

 
 

 ġerit testere izlerini gidermek 

ve tam ölçüsüne getirmek için 

sırasıyla kalın ve ince zımpara 

kullanınız. Eğe veya törpü 

kullanacaksanız kenarları 

kırmayınız. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ġablonu hazırlanacak olan eğmeçli kısmının 1/1ölçekli detay 

çizimini eskiz kâğıdına veya resim kâğıdına çizdiniz mi? 

  

2. Çizim esnasında kesik çizgi ile yer çizgisini kesiĢtirip ayak 

noktasını buldunuz mu? 

  

3. ġablon için uygun malzeme (MDF, kontrplak, mukavva, Ģeffaf 

plastik) seçtiniz mi? 

  

4. Çizim yapılmıĢ kâğıdın üzerindeki resmi Ģablon malzemesi 

üzerine aktardınız mı? 

  

5. ġerit testere makinesine ince lama taktınız mı?   

6. ġerit testere makinesinde Ģablonun dıĢ hatlarından 1 mm dıĢarıdan 

olacak Ģekilde kesim yaptınız mı? 

  

7. Kesim iĢlemi bitmiĢ olan Ģablonun kenarlarını zımpara ile 

düzelttiniz mi? 

  

8. BitmiĢ olan Ģablonun kontrolünü yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1.   (   ) Oturma grubu mobilyaları genelde iskeletsiz yapılır. 

 

2.   (   ) GeçmiĢten günümüze koltuk ve sandalye yapımında stil ve form bakımından 2 farklı 

yapı oluĢmuĢtur; bunlar koltuğun veya sandalyenin tamamen düz hatlara sahip 

olması veya tamamen eğmeçli hatlara sahip olmasıdır. 

 

3.   (   ) Ünlü sanatçı Leonardo da Vinci altın bölüm orantısının insan vücudunda belli baĢlı 

bölümlerinde var olduğunu kanıtlamıĢ insan ölçülerinde kare daire ve üçgenle sıkı 

iliĢkiler ortaya koymuĢtur. 

 

4.   (   ) Ön ayak yüksekliklerinin insan ölçüleri, kullanım amacı, döĢeme ölçüleri gibi 

durumlar değiĢtirir. 

 

5.   (   ) Ağaç iĢleri makinelerinde, çok sayıda parçanın bir örneğe göre, belirli ölçü ve 

biçimde, kolaylık ve emniyetle iĢlenebilmesi için yapılan yardımcı aygıtlara 

“Ģablon” denir. 

 

6.   (   ) ġablon yapımı için genelde MDF, kontrplak, mukavva (gri karton) kullanılmaktadır. 

      

7.   (   ) Ağaç iĢleri makinelerinde kalıp kullanmayı gerektiren nedenleri baĢlıca üç grupta 

toplayabiliriz. Bunlar; Teknik hususlar, Ekonomik hususlar, Maliyet hususlarıdır   

 

8.   (   ) ġablon yapımı esnasındaki son iĢlem, imalatı yapılacak olan eğmeçli kısmının 1/1 

ölçekli detay çizimi eskiz kâğıdına veya resim kâğıdına çizilmesidir.  

 

9.   (   ) ġablon resmi çizilmiĢ veya yapıĢtırılmıĢ olan malzeme, çizginin dıĢından kalın diĢli 

geniĢ testere takılmıĢ Ģerit testere makinesinde kesilir. 

 

10.   (   ) Klasik mobilya üretiminde mobilyanın eğmeçli parçalarının kesilmesinde, 

temizlenmesinde, zıvana açılmasında, delik delinmesinde vb. iĢlemlerin 

yapılmasında kullanılan aygıtlara kalıp denir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 



 

 18 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyet sonunda Ģablon ve kalıp yardımı ile düz, klasik ayak yapabilirsiniz. 

 

  

 Evinizdeki oturma elemanlarının ayak biçimlerini inceleyiniz. 

 Oturma elemanlarının iskelet sistemlerini ayak biçimlerini araĢtırınız 

 Çevrenizde bu alanla uğraĢan iĢletmelerden, mesleki eğitim-öğretim 

kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden veya 

internet ortamından ayak için hazırlanmıĢ Ģablon ve kalıpları araĢtırınız. 

 Çevrenizde bu alanla uğraĢan iĢletmelerden, mesleki eğitim-öğretim 

kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, kütüphanelerden veya 

internet ortamından araĢtırmalarınızı gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 

2. KALIP KULLANARAK AYAK YAPMAK 
 

Oturma gruplarını incelediğimizde genelde ayakların düz veya klasik (kabriyel) 

Ģekilde olduğunu görürüz. Ġskelet sisteminin taĢıyıcısı durumda olan ayakların imalatı Ģablon 

ve kalıp yardımıyla atölyelerdeki mevcut makineler ile çok kolay olmaktadır. 

 

 
Resim 2.1: Koltuklarda ön ayaklara örnekler 

 

2.1. Kalıpla Düzayak Yapmak 
 

Oturma grubunun ana sisteminin iskelet yapısı olduğundan bahsetmiĢtik. Ġskelet 

sistemini ayakta tutan kısımlar ayaklardır. Ġskelet sistemi genelde kayın ağacından 

yapılmaktadır. Ġskelet sisteminde ön ve arka ayaklar olmak üzere 2 ayak grubu bulunur. Ön 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 19 

ayaklar oturma grubunun çeĢidine göre çok farklı ölçüde ve biçimde olabilir. Genel olarak 

koltuk ve sandalye ve diğer mobilyalarda yapımı basit olan düzayaklar kullanılır. Düz ön 

ayaklar genelde kare ve dikdörtgen kesitlidirler. 

 

 
Resim 2.2: Oturma elamanlarında düz ön ayaklara örnekler 

 

Düzayaklar daha estetik görünmesi için yukarıdan aĢağıya doğru konikleĢir. 

KonikleĢme ayağın dört tarafına yapılabildiği gibi iki yönlü de yapılabilirler. Konik görüntü 

kazandırmak için genel olarak kalıplardan yararlanılır. Konik ayak için hazırlanması gereken 

kalıplar birbirine benzemekle beraber çalıĢma mantığı aynıdır. Kalıp yüzeyinde oluĢturulan 

eğime yerleĢtirilen iĢ parçası, daire testere makinesinde kesilerek konik ayak elde edilmiĢ 

olur. Planya makinesinde de konik ayak kalıp yardımıyla elde edilebilir. Bu kalıplara 

örnekler Ģu Ģekildedir: 

 

 Düzayağın, yardımcı tabla üzerine eğimli parça bağlanarak sıkıĢtırma aparatları 

ile sıkıĢtırılarak konik hâle getirilmesi. 

 

 Düzayağın üzerine konulacağı tabla hazırlanır. Tabla 18 mm panel 

malzeme olabilir. 

 

 
Resim 2.3: Konik hâle getirilecek ayağa uygun ölçülerde yardımcı tabla 
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 Konik kesim için L Ģeklinde kesilmiĢ parça ve L parçanın uç kısmı 

yardımcı tabla ile aynı hizadadır, eğim ise düzayağa verilecek koniklik 

kadar içeridedir.  

 
Resim 2.4: Yardımcı tablaya bağlanan L parça 

 

 Yardımcı parça ve konik bağlanan ayak için sıkma aparatları ve ayağın 

tablaya bağlantısı 

 

 
Resim 2.5: Yardımcı tablaya bağlanan sıkma aparatları ve iĢ parçasının kalıba yerleĢtirilmesi 

 

 Ayağın konikleĢtirilmesi iĢlemi: Daire testere siperi yardımcı tabla 

oranında açılır yardımcı parçanın kaymaması için parça taraklarla 

desteklenir ve kesme iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

 

 
Resim 2.6: Konik hâle getirilecek ayağın kalıp yardımıyla kesilmesi 
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 Düzayağın yardımcı tabla üzerinde sıkıĢtırma aparatları ile kesilmesi 

 Düzayağın üzerine konulacağı yardımcı tabla hazırlanır. Tabla 18 mm 

panel malzeme olabilir. 

 

 
Resim 2.7: Konik hâle getirilecek ayağa uygun ölçülerde yardımcı tabla 

 

 Yardımcı tabla üzerine kanal açılarak sıkıĢtırma aparatları alttan kelebek 

somun ile montajlanır. 

 
 Resim 2.8: Yardımcı tabla ve sıkma aparatların kanala yerleĢtirilmesi 

 

 Kesilecek olan düzayak üzerinde çizimi yapılır ve kelebek somunlu 

sıkıĢtırma parçalarının uzaklıkları ayarlanır ve yardımcı tabla sipere 

dayanarak kesme iĢlemi daire testere makinesinde gerçekleĢtirilir. 

 

 
Resim 2.9: Ayağın kalıba bağlanarak kesilmesi 
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 Düzayağın ayarlanabilir açılı parçalar ile konik kesimi 

 Gerekli olan 30x50 mm geniĢliğinde ayak parçasından uzun olmak 

kaydıyla 2 uzun,  2 kısa boy ve dayama parçası kesilir. 

 

 
Resim 2.10: Kalıp için gerekli olan masif parçalar 

 

 Kesimi yapılacak olan ayak için hazırlanan Ģablon, eğimli parçaya 

konularak istenilen açı bulunur. Dayama parçasının yeri tespit edilir ve 

parçalar vida ile tutkalsız olarak birleĢtirilir. 

 

 
Resim 2.11: Kalıp parçalarının uygun açıda montajlanması 

 

 Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra konik kesim iĢlemi daire testere 

makinesinde gerçekleĢtirilir. Kesim iĢlemi için yeni bir açı ayarı 

gerekiyorsa kısa parçalar sökülür, uzun parçalar istenilen açıda ayarlanır 

ve tekrar kısa parçaların montajı yapılır. 

 

 
Resim 2.12: Ayağın kalıp yardımıyla kesilmesi 

 



 

 23 

 Planya makinesinde konik ayak yapımı 

 

 Planya makinesinde arka tablayı koniklik oranında aĢağıya indiriniz. 

 
Resim 2.13: Planya makinesinde arka tablanın aĢağıya indirilmesi 

 

 Parça üzerinde konikliğin baĢlayacağı yeri iĢaretleyiniz ve makine 

üzerinde iĢaretin bıçak üzerine geldiği anda dayama takozunun yerini ön 

tablada belirleyip iĢkence yardımıyla sıkınız. Ayağı dayama takozuna 

dayayarak yavaĢça bıçak üzerine bırakınız. 

 

 
Resim 2.14: Dayama takozunun yerinin belirlenmesi 

 

 ĠĢ güvenliğiniz için itme aparatı ile düzayağı itiniz. Aynı iĢlemi diğer 

yüzeyler içinde yapabilirsiniz. 

 

 
Resim 2.15: Düz ayağın planya makinesinde konikleĢtirilmesi 
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2.2. Kalıpla Klasik Ayak Yapmak 
 

Ön ayaklar oturma grubunun çeĢidine göre çok farklı ölçü ve biçimde olabilir. GeçmiĢ 

dönem ayak stilleri incelendiğinde klasik diye tabir edilen kabriyel ayak biçimlerini çok 

fazla görmekteyiz. Klasik bir oturma grubu tasarlanırken ayakların düz yapılması uygun 

olmayacaktır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı kabriyel ayak yapmak gerekmektedir. 

Ayakta eğim olduğundan dayanım için ardaksız, budaksız, çatlaksız, ağaç kusuru 

bulunmayan ahĢapların kullanılması gerekir. AhĢap üzerinde kusur bulunursa iĢin kalitesi 

kötü olacaktır. Ayrıca dayanımı da az olacaktır bu durumlara dikkat edilmelidir. 

 

 
Resim 2.16: Klasik ayaklara örnekler 

 

Klasik mobilyalarda genel hatlar eğimli olup düz hatlara neredeyse rastlanmamaktadır. 

Eğimli hatlar mesleğimizde yapılması zor, zaman alan ve fire oranı fazla olan iĢlemlerdir. 

ĠĢlemlerimizi kolaylaĢtırmak için genelde her eğim için ayrı Ģablon ve kalıp hazırlamak 

gerekmektedir. ġablon ve kalıp yardımı ile eğimli bir ayağın yapım aĢamaları sırasıyla 

Ģöyledir: 

 

 Mobilyanın; imalatı yapılacak olan eğmeçli kısmının 1/1ölçekli detay çizimi 

eskiz kâğıdına veya resim kâğıdına çizilir. 

 

 
Resim 1.17: Eğmeçli ayak çizimi 
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 1/1 ölçekli detay çiziminin Ģablon olarak kullanılacak malzemeye aktarılır. ġerit 

testerede Ģablon malzemesinin dıĢından keserek Ģablon malzemesinin temizliği 

yapılıp kullanıma hazır hâle getirilir. 

 

 
Resim 2.18: ġablonun hazırlanması 

 

 Yeterli sayıda budaksız, ardaksız, çatlaksız, ağaç kusuru bulunmayan parçaya 

yüz cumba açma iĢlemi planya makinesinde yapılır. 

 

 
Resim 2.19: Planya makinesinde yüz cumba iĢlemi 

 

 Yeterli sayıda parçanın kalınlık ve geniĢlik iĢlemi çıkarma iĢlemi kalınlık 

makinesinde yapılır. 

 
Resim 2.20: Kalınlık makinesinde geniĢlik ve kalınlık çıkarma 
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 Yeterli sayıda parçanın boy kesme iĢlemi daire testere makinesinde yapılır. 

 

 
Resim 2.21: Daire testere makinesinde boyların kesilmesi 

 

 Hazırlanan iĢ parçası üzerine Ģablon konarak çizim iĢlemi yapılır. Çizim 

yaparken dıĢ kavislerin birbirine bakacak Ģekilde olmasına özen gösterilir. 

 

 
 Resim 2.22: ġablonun iĢ parçası üzerine konarak markalanması 

 
 Fire oranını azaltmak için Ģablon yan yana konarak çizilir. 

 

 
Resim 2.23:Fire oranını azaltmak için Ģablon ile çoklu çizim 
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 Ayak kayıt bağlantı noktası, dikey delik makinesinde köĢeli matkap ile açılır. 

 

 
Resim 2.24: Ayak kayıt bağlantı noktasını dikey delik makinesinde açılması 

 

 Ayak parçasının kesimi için ince Ģerit laması takılır. Ayak kayıt yerleri sipere 

dayanarak düzgün bir Ģekilde kesilir. Makine kapatılır. Parça geri çekilir. 

 

 
Resim 2.25: Ayak kayıt bağlantı noktasını sipere dayayarak düzgün kesilmesi 

 

 Eğimli alanlar dikkatli ve yavaĢça kesilir, çizginin 1 mm dıĢından kesilir. 

 

 
Resim 2.26: Eğimli alanların kesilmesi 
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 Yan alandan kesim esnasında çıkan üzerinde Ģablon resmi bulunan eğimli 

parçalar atılmaz. Kesildiği bölgeye bantlanır. 

 

 
Resim 2.27: Yan alandaki Ģablon resminin bantlanması 

 

 Bantlı bölgedeki Ģablon resminin 1 mm dıĢından kesilir, fazlalıklardan 

kurtulunur. 

 

   
Resim 2.28: Yan alandaki Ģablon kesimi ve ayağın ortaya çıkıĢı 

 

 Kaba kesimi yapılan ayağın temizlik kalıbı için ayak Ģablonu alttan ve üstten 

uzatılır. Temizlik kalıbı Ģablonu oluĢturulur. 

 
Resim 2.29: Temizlik Ģablonunun hazırlanması 
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 Temizlik Ģablonu kullanılarak 2 adet 8 mm’lik masif ya da MDF kalıp parçası 

üzerine çizilir. Kaba kesimi Ģerit testerede yapılır. Zımpara yardımı ile temizliği 

yapılır. 

 
Resim 2.29: Kalıp parçalarının hazırlanması 

 

 Kalıp için gerekli olan ara parçaları ve destek parçaları ayak ölçüleri dâhilinde 

hazırlanır. 

 

 
Resim 2.30: Kalıp ara parçalarının hazırlanması 

 

 Kalıp parçaları iĢ parçasını da içine alarak birleĢtirilir. Parçaları 3,5x18 vida ile 

tutkalsız birleĢtirilir. ĠĢ parçası ince çivi ile kalıp parçasına tutturulur. 

 

 
Resim 2.31: ĠĢ parçasının kalıp içersine alınması 
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 Kalıp parçası dikey freze makinesinde arkalı önlü temizlenir. Kalıp parçası üst 

tarafında rulman olan temizleme bıçağı ile temizlenir. Kalıp parçası rulmana 

dayanarak çalıĢılır. Temizleme iĢlemi bittiğinde diğer yüzey de aynı Ģekilde 

kalıba bağlanarak temizlenir. 

 

 
Resim 2.31: ĠĢ parçasının kalıp ile temizlenmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Düz ve klasik ayak uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak koltuk resminin kesit çizimi yapılır. 

 

 Çizim esnasında tüm 

detayları 1/1 ölçekli olarak 

çiziniz. 

 Ayak kısmının Ģablonu hazırlayınız 

 

 ġablonu 3 mm’lik MDF 

malzemesinden 

hazırlayabilirsiniz 

 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın yüz ve 

cumba iĢlemini yapınız. 

 

 Parçanın yüz ve cumba 

iĢlemini planya 

makinesinde yapınız 

 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın geniĢlik ve 

kalınlık çıkarma iĢlemlerini yapınız. 

 

 Parçanın geniĢlik ve 

kalınlık çıkarma iĢlemlerini 

kalınlık makinesinde 

yapınız 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

- 
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 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın boyunu 

istenilen ölçüde kesiniz. 

 

 Parçanın boyunu baĢ kesme 

veya daire testere 

makinesinde çıkarınız 

 ġablona uygun kalıp malzemelerini hazırlayınız. 

 
 Kalıp için kayın ağacı parçalarını yüz cumba açma 

ve boy kesme iĢlemlerini yapınız ve 3,5x30 yıldız 

vida kullanınız. 

 Kalıp parçalarını resimdeki gibi Ģablona uygun açıda 

birleĢtiriniz. 

 

 Uygun açı bulunduktan 

sonra birleĢtirme iĢlemini 

tutkalsız olarak vidalama 

Ģeklinde yapınız. 

 Ayak parçasını kalıba dayayınız ve kesim iĢlemini 

yapınız. 

 

 Kesim iĢlemini daire testere 

makinesinde yapınız 
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 Ayak parçasının zıvana deliklerini açınız. 

 

 Zıvana iĢlemini yatay delik 

makinesinde yapınız. 

 Ayak parçasının perdah iĢlemini yapınız. 

 

 

 Perdah iĢlemini önce kalın 

sonra ince zımpara ile 

yapınız 

 Yapılacak koltuk resminin kesit çizimini yapınız. 

 

 

 Çizim esnasında tüm 

detayları 1/1 ölçekli olarak 

çiziniz. Eğimli ayak formu 

çizilirken ayağın üst 

ortasından geçen bir çizgi 

ayağın alt noktadan yere 

basan kısmından geçmeli 

veya yere basan kısma çok 

yakın olmalıdır. 
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 Ayak kısmının Ģablonunu hazırlayınız. 

 

 ġablonu 3 mm’lik MDF 

malzemesinden veya Ģeffaf 

plastikten hazırlayabilirsiniz 

 Ayak olarak kullanılacak malzemeyi seçiniz. 

 
 

 Seçilen malzeme üzerinde 

ardak, budak, çatlak 

olmamalıdır. Yüz cumba 

iĢleminden sonra ayak 

üzerinde herhangi bir ahĢap 

kusuru olmamalıdır. 

 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın yüz ve 

cumba iĢlemini yapınız. 

 

 Parçanın yüz ve cumba 

iĢlemini planya 

makinesinde yapınız 

 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın geniĢlik ve 

kalınlık çıkarma iĢlemlerini yapınız. 

 

 Parçanın geniĢlik ve 

kalınlık çıkarma iĢlemlerini 

kalınlık makinesinde 

yapınız 
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 Ayak olarak kullanılacak ahĢap parçanın boyunu istenilen 

ölçüde kesiniz. 

 

 Parçanın boy kısmını 

baĢ kesme veya daire 

testere makinesinde 

çıkarınız. 

 ġablonu ahĢap parça üzerine koyarak sınırlarını çiziniz. 

 

 Çizimi orta sert kurĢun 

kalem ile parçanın iki 

yönüne Ģablonun dıĢ 

kavisleri birbirine 

bakacak Ģekilde 

çiziniz. ġablonu 

malzemenin damar 

yönüne uygun olarak 

koyarak çizim iĢlemini 

yapınız. 

 Fire oranını en aza indiriniz. 

 

 Fire oranını en aza 

indirmek için Ģekli yan 

yana çizebilirsiniz.  

 Kesim iĢlemine geçiniz.  

 

 Kesim iĢlemini için 

ince Ģerit testere 

lamasını takarak 

yapınız. 
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 Kesim iĢleminde önce ayak kayıt yerlerini kesiniz. 

 

 Ayağa kayıt bağlanacak 

kısım sipere dayanarak 

düzgün bir Ģekilde ayak 

eğimine kadar kesilir. 

ġerit testere makinesi 

kapatılır ve ayak parçası 

geri çekilir. 

 Eğimli kısımları kesiniz. 

 

 Eğimli kısımları çizginin 

1mm dıĢından dikkatli ve 

yavaĢ bir Ģekilde kesiniz  

 Eğimli kısımlardan çıkan parçaları atmayınız. 

 

 Eğimli kısımdan çıkan 

parçaları tekrar aynı 

yerine bant ile 

bantlayarak parçayı yan 

çevirip yan alandaki ayak 

resminin 1mm dıĢından 

dikkatli ve yavaĢ Ģekilde 

kesiniz. 

 Ayak parçasının perdah iĢlemini için kalıp parçaları 

hazırlayınız. 

 

 Kalıp parçasını Ģablonun 

alt ve üst kenarlarından 

uzatarak 8 mm’lik MDF 

malzemesi veya kayın 

ağacı kullanarak 2 adet 

hazırlayınız. 
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 Kalıp parçalarının arasına gelecek olan yardımcı 

parçaları hazırlayınız. 

 

 Kalıp parçalarının arasına 

gelecek olan düz parçalar 

kalıp geniĢliğinde 

olmalıdır. Düzgün bir 

kesim için eğimlerin de 

doldurulması gereklidir. 

Eğimlere uygun parçalar 

da ayak Ģablonuna uygun 

olarak kesilir. 

 Kalıp parçalarını iĢ parçasını da içine alarak 

birleĢtiriniz. 

 

 

 Parçaları 3,5x18 vida ile 

tutkalsız birleĢtiriniz. ĠĢ 

parçasını ince çivi ile 

kalıp parçasına 

tutturunuz. 

 Kalıp parçasını dikey freze makinesinde arkalı önlü 

olarak temizleyiniz.  

 

 Kalıp parçasını üst 

tarafında rulman olan 

temizleme bıçağı ile 

temizleyiniz. Kalıp 

parçasını rulmana 

dayayarak çalıĢınız. 

Temizleme iĢlemi 

bittiğinde diğer yüzeyi de 

aynı Ģekilde kalıba 

bağlayarak temizleyiniz. 

 Perdah iĢlemi kontrol ediniz. 

 Makineden çıkan 

parçanın yüzeyindeki 

bıçak izlerini temizlemek 

için zımparalayın. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hazırlanacak olan ayak parçasının 1/1ölçekli detay çizimi 

eskiz kâğıdına veya resim kâğıdına çizdiniz mi? 

  

2. Çizim esnasında uygun cetveller kullandınız mı? 
  

3. Çizim yapılmıĢ kâğıdın üzerindeki resmi karbon kâğıdı 

kullanarak Ģablon üzerine aktardınız mı? 

  

4. ġablon kenarlarından kestiniz mi? 
  

5. ġablonun perdah iĢlemini yapıp kullanıma hazır hâle getirdiniz 

mi?  

  

6. Kalıp parçalarını kesip uygun açıda birleĢtirdiniz mi? 
  

7. Kalıp parçasını makine üzerine koyup açılarını ve 

doğruluğunu kontrol ettiniz mi? 

  

8. Ayak için uygun ahĢap malzeme seçtiniz mi? 
  

9. Ayak parçasına yüz cumba açma iĢlemini yaptınız mı? 
  

10. Ayak parçasının geniĢlik ve kalınlık çıkarma iĢlemini yaptınız 

mı? 

  

11. Ayak parçasını yüz cumba boy kesme iĢlemini yaptınız mı? 
  

12. Ayak parçasını kalıba yerleĢtirerek kesim iĢlemi yaptınız mı? 
  

13. Ayak parçasının perdah iĢlemini yaptınız mı? 
  

14. BitmiĢ ayak parçasının kontrolünü yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Oturma gruplarını incelediğimizde genelde ayaklar düz veya klasik (kabriyel) 

Ģekilde olduğunu görürüz. 

 

2. (   ) Ġskelet sistemi genelde çam ağacından yapılmaktadır. 

 
3. (   ) Düz ön ayaklar genelde kare ve dikdörtgen kesitlidirler. 

 
4. (   ) GeçmiĢ dönem ayak stilleri incelendiğinde klasik diye tabir edilen yuvarlak ayak 

biçimlerini çok fazla görmekteyiz. 

 
5. (   ) Düzayaklar yukarıdan aĢağıya doğru inerken estetik görüntü için kronikleĢirler. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ resmi 1/1 olarak çizildi mi?   

2. Düzayaklar için Ģablon hazırlattınız mı?   

3. Klasik ayaklar için Ģablon hazırlatınız mı?   

4. MDF malzemesinden Ģablon hazırlattınız mı?   

5. Kontrplak malzemesinden Ģablon hazırlattınız mı?   

6. Mukavvadan Ģablon hazırlattınız mı?   

7. Karbon kâğıdı kullanarak iĢ resmi Ģablon malzemesine 

aktardınız mı? 
  

8. YapıĢtırma tekniği ile iĢ resmi Ģablon malzemesine yapıĢtırıldı 

mı? 
  

9. ġablonun dıĢ kenarlarından ince testere laması ile kestiniz mi?   

10. ġablon parçasını perdah ettiniz mi?   

11. ĠĢ resmi 1/1 olarak çizildi mi?   

12. ĠĢ resmine uygun Ģablon hazırlandı mı?   

13. Kalıp için uygun ahĢaptan parçalar hazırlandı mı?   

14. Kalıp Ģablona uygun olarak hazırlandı mı?   

15. ĠĢ parçası kalıba bağlanarak uygun testere laması ile kesildi mi?   

16. ĠĢ parçasını perdah ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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