
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI 

ALANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPLAMA ĠLE KAKMA 
215ESB101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.  

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 4 
1. YÜZEYE MOTĠF OLUġTURMAK .................................................................................... 4 

1.1. Motif Çizmek ................................................................................................................ 6 
1.1.1. Geometrik ġekiller ................................................................................................. 6 
1.1.2. Tabii ġekiller ......................................................................................................... 6 
1.1.2. Türk Süsleme Motifleri.......................................................................................... 8 
1.1.4. Eski Türk Evleri ve Portreler ................................................................................. 9 

1.2. Kaplama ........................................................................................................................ 9 
1.2.1 Tanımı ..................................................................................................................... 9 
1.2.2 ÇeĢitleri ................................................................................................................. 10 

1.3. Motifi Aktarma ........................................................................................................... 13 
1.3.1. Kopyalama Metodu ............................................................................................. 14 
1.3.2. YapıĢtırma Metodu .............................................................................................. 14 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 22 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 23 
2. KAPLAMA PARÇALARINI BĠRLEġTĠRMEK .............................................................. 23 

2.1. Kaplama Ġle Kakma Yapma ........................................................................................ 23 
2.1.1. Ġki Renkli Kakma ................................................................................................. 23 
2.1.2. Çok Renkli Kakma .............................................................................................. 26 

2.2. Kesme ......................................................................................................................... 29 
2.2.1. Kakma Sehpası .................................................................................................... 29 
2.2.2. Kıl Testereler ....................................................................................................... 30 
2.2.3. Kıl Testere Kolu .................................................................................................. 31 
2.2.4. Kıl Testere Makineleri ......................................................................................... 31 
2.2.5. Kesme Teknikleri................................................................................................. 32 
2.2.6. Kesme Bıçakları .................................................................................................. 33 
2.2.6. Giyotin Makinesi ................................................................................................. 34 
2.2.7. Giyotin Makası .................................................................................................... 35 

2.3. Kaplamaları BirleĢtirme .............................................................................................. 35 
2.3.1. Özellikleri ............................................................................................................ 35 
2.3.2. Teknikleri ............................................................................................................. 36 

2.4. YapıĢtırma ................................................................................................................... 37 
2.4.1. ĠĢkence ................................................................................................................. 37 
2.4.2. Pres ...................................................................................................................... 38 

2.5. Temizleme ................................................................................................................... 38 
2.5.1. Sistre .................................................................................................................... 38 
2.5.2. Zımpara ................................................................................................................ 39 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 40 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 47 

3. FLATO YAPIMI ................................................................................................................ 48 
3.1. ġekil Çizmek ............................................................................................................... 50 

3.1.1. Suyuna Desen Hazırlama ..................................................................................... 50 
3.1.1. Sokrasına Desen Hazırlama ................................................................................. 50 
3.1.2. Kılçık Desen Hazırlama ....................................................................................... 51 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 ii 

3.2. Flato Hazırlama ........................................................................................................... 51 
3.2.1.Tek Renkli Flato ................................................................................................... 51 
3.2.2. Çok Renkli Flato .................................................................................................. 52 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 55 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 62 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 63 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 65 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 66 

 

 



 

 iii 

AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB101  

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL / MESLEK Mobilya Süsleme Sanatları 

MODÜLÜN ADI Kaplama Ġle Kakma 

MODÜLÜN TANIMI 

AhĢap yüzeye motif oluĢturma, kaplama parçalarını 

birleĢtirme ve kaplama parçaları ile flato yapma 

tekniklerinin uygulamalı olarak verildiği öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/32+40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kaplama ile kakma yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci; Gerekli ortam sağladığında bu modülle; 

standartlara ve tekniğine uygun olarak yüzeye motif 

oluĢturabilecek, kaplama parçalarını birleĢtirebilecek ve 

flato yapabilecektir. 

 

Amaçlar 

1. Uygun motif kullanarak yüzeye tekniğine uygun motif 

oluĢturabileceksiniz. 

2. Uygun kaplama parçaları ile kesme aletlerini kullanarak 

tekniğine uygun kaplama parçalarını 

birleĢtirebileceksiniz. 

3. Uygun kaplama parçalarını kullanarak tekniğine uygun 

flato yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Mobilya atölyesi donanımı sağlanmalıdır. 

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 vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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Sevgili Öğrenci, 

 

AhĢap Teknolojisi alanı, iĢlevsel değerleri ile mekânların kullanıĢlılığını, estetik 

değeriyle de yaĢadığımız ve çalıĢtığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortamı hâline 

gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleĢtirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahĢap 

ve ahĢap ürünleriyle birlikte birçok malzeme kullanılır. 

 

Mobilya sektörü, modanın etkisinde kalan bir sektördür. Teknolojik geliĢmeler, 

değiĢen zevkler sonucunda insanların istekleri de değiĢmektedir. Eski çağlardan beri insanlar 

her zaman süslemeye çok önem vermiĢlerdir. Bunun içinde çok değiĢik yöntemler 

kullanmıĢlardır. GeçmiĢten günümüze kadar gelmiĢ olan kakma ve marketri tekniği halen 

her türlü mobilyada karĢımıza çıkmaktadır. Yıllardır uygulanan bu sanat günümüzde geliĢen 

teknoloji ile daha kolay ve daha estetik bir biçimde yapılabilmektedir. 

 

Ağaç iĢleri endüstrisinde kakma ve süsleme motifleri ile ilgili kaynakların geçmiĢ 

yıllarda yetersiz olması, konuya ilgi duyanların kaynak bulmada güçlüklerle karĢılamalarına 

neden olmuĢtur. GeçmiĢteki ustalar marketri tekniğini nasıl ve ne gibi aletlerle yaptıklarını 

bilememekteyiz. Sadece günümüze kadar gelmiĢ eski eserleri incelediğimizde, fazla olmasa 

da belli baĢlı bilgiler edinebilmekteyiz. 

 

Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu 

katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. Bu modül 

ile standartlara ve tekniğine uygun yüzeye motif oluĢturabilecek, kaplama parçalarını 

birleĢtirebilecek, kaplama ile kakma ve flato yapabileceksiniz. 

 Bu modülü tamamladığınızda kaplama ile kakma yapma teknikleri ile ilgili değiĢik 

uygulamalar yapacak,  değiĢik yapıĢtırma teknikleriyle değiĢik kompozisyonlar elde 

edebileceksiniz. Ancak derste öğrendiklerinizle yetinmemeli sürekli değiĢik iĢler 

yapabilmenin çabası içinde olmalısınız.  

 

Modülü tamamladığınızda ülkemizin ve sanayimizin nitelikli insan gücü ihtiyacını bir 

birey olarak karĢılamanız yanında ülkenize, çevrenize, ailenize ve kendinize faydalı olma 

mutluluğunu ve sevincini yaĢayacaksınız. 

GĠRĠġ 



 

 3 



 

 4 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 

Gerekli ortam sağladığında bu modülle; standartlara ve tekniğine uygun olarak yüzeye 

motif oluĢturabilecek, motifi kaplama üzerine taĢıyacaksınız. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Kakma yapımında kullanılan malzemelerin çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Kakma yapımın da kullanılan motifleri ve Ģekillerini araĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için Ġnternet ortamı ve kakma malzemelerinin satıldığı 

mağazaları gezmeniz gerekmektedir. Kakma malzemelerini kullanan kiĢilerden 

ön bilgi edininiz. 

 
 

1. YÜZEYE MOTĠF OLUġTURMAK 
 

Ağaç iĢlerinde kakma; masif veya kaplamalı yüzeylere renkli kaplama, sedef, fil diĢi, 

kemik, formika, metal vb. malzemelerin bir kompozisyon oluĢturacak biçimde gömülmesiyle 

elde edilen süslemeye denir. Kakma sözcüğünün yerine yabancı dillerden marketri ya da 

intarziye de çokça kullanılmaktadır. 

 

Kaplama ile kakma yapımının ilk aĢamasını yüzeyde desen oluĢturma çalıĢmaları 

oluĢturur. Resim 1.1’de yüzeyde desen oluĢturma örneği görülmektedir. Desen oluĢturmada 

yapacağımız iĢin özgün bir sanat eseri olacağı duygusu ön planda olmalı ve iĢin bitiminde 

nasıl olacağı hayal edilmelidir. Kompozisyon, bir yüzey üzerine arzu edilen Ģekilleri, dengeli 

ve göze hoĢ görülecek bir tarzda yerleĢtirmeye denir. Antik çağlardan beri sanatla uğraĢan 

insanların güzel ve doğru kompozisyon kurmak için birçok kurallara baĢvurdukları ve belirli 

oranlar aradıkları görülmüĢtür. Doğada görülen her Ģeyin bir dengesi olduğu gibi, 

kompozisyonda da en dikkat edilecek nokta dengenin sağlanmasıdır. Ayırımlar ne kadar 

dengeli ve estetik olursa yerleĢim o derece güzel ve baĢarılı olur. 
 

 

Resim 1.1: Yüzeyde Ģekil oluĢturmak 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kakma yapımında kompozisyon önemlidir Yüzey üzerindeki motif parçalarının, bütün 

içinde, bir düzen gösterecek biçimde bir araya getirilmesine kompozisyon denir. ÇeĢitli 

düzenlemeler yapmakta kolaylaĢtırıcı ve yol göstericidir. Kompozisyon sayesinde kiĢi zevk 

ve düĢüncelerini özgün düzenlemeler yaparak ortaya koyar. Bu sayede kendine özgün 

düĢüncesini duygularını sanatına yansıtabilir. 

 

Kompozisyonda dengeli bir ayırımı, düz, kırık, eğri çizgiler ve kare, üçgen, 

dikdörtgen, daire gibi geometrik Ģekiller sağlar. Belirli kurallarla faydalanılan bu elemanlar 

güzel, kusursuz ve göze hoĢ görünen kompozisyonların çiziminde en büyük yardımcılardır. 

Türk süsleme sanatlarında pek çok sanatkâr kendine özgü oranlar içinde çok çeĢitli ve güzel 

derlemeler meydana getirmiĢtir. 

 

Biçimlerin iki çeĢit kompozisyonu vardır. 

 

 Klasik kompozisyon: Motif merkeze ya da merkeze yakın yere yerleĢtirilir. 

Diğer öğeler bunların etrafında yerleĢtirilir. Resim 1.2’de klasik kompozisyon 

örneklenmiĢtir. 

 

 

Resim 1.2: Klasik kompozisyon 

 Dekoratif kompozisyon: Motifler bütün yüzeye dağılmıĢtır, serbest bir 

oluĢumdur. Resim 1.3’te dekoratif kompozisyon örneklenmiĢtir. 
 

 

Resim 1.3: Dekoratif kompozisyon 
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 Kompozisyon öğeleri 

 

 Yön: Biçimlerin yerleĢtirilmesinde izlenen çizgi olarak tanımlanabilir. 

Farklı yönler kullanarak kompozisyona hareket, canlılık, ilgi çekicilik 

kazandırır. 

 Hareket: Yöne bağlı olarak karĢıtlık düzeni içinde farklı anlamlarda etki 

yaratır. 

 Ölçü: Motiflerin büyük ya da küçük olması farklı etki oluĢturur. Önemli 

olan değiĢik ölçülerdeki motiflerin amaca uygun kullanılmasıdır. 

 Aralık: Motiflerin bazıları yakın, bazıları uzak yerleĢtirilebilir. Motiflerin 

arasındaki aralıklar estetik ve dengeli olması önemlidir. 

 

1.1. Motif Çizmek 
 

Bir resimde çizgilerin oluĢturduğu görüntüye desen, desenlerin birleĢmesinden doğan 

kompozisyona motif denir. Motif çiziminde geometrik Ģekiller, tabi Ģekiller ve kültürümüzü 

yansıtan geleneksel Türk süsleme motifleri kullanılabilir. Kakma yapmaya karar verilen 

desenin ya da kompozisyonun 1/1 ölçekli resmi hazırlanır. 

 

1.1.1. Geometrik ġekiller 
 

Çizgi ve dairelerden meydan gelen geometrik Ģekilli motiflerdir. Anadolu Selçuklu 

Türkleri, Ġranlılar ve Hintliler kakmacılıkta çoğunlukla geometrik Ģekillerden 

yararlanmıĢlardır. Daha sonra Avrupalıların da kullandıkları bu süslemelere ait pek çok 

örneği yurdumuzda cami, müze, türbe gibi yerlerde görmek mümkündür. Resim 1.4’te 

geometrik Ģekiller örneklenmiĢtir. 

 

         

Resim 1.4: Geometrik Ģekiller 

1.1.2. Tabii ġekiller 
 

Doğada bulunan hayvan, çiçek, yaprak vb. süsleme motiflerine uygulanmasıdır. 

Osmanlılarda Ġslamiyet’in etkisiyle insan ve hayvan resmi yapmayı yasakladığı inanılan 

dinsel etkilerle, sanatçılar çiçek ve geometrik motiflere yönelmiĢtir.  En ince ayrıntılara 

kadar adeta bir dantel gibi iĢlenen süsleme çalıĢmaları özenli bir tekniğin geliĢmesini 

sağlamıĢtır. Resim 1.5’te tabi Ģekiller örneklenmiĢtir. 
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Resim 1.5: Tabii Ģekiller  

Gül, lale, karanfil ve selvi motifleri en çok ele alınan temalardır. Resim 1.6 ve 1.7’de 

tabi Ģekillerden yapılmıĢ kakma uygulamalarını göreceksiniz. 

 

         

Resim 1.6: Tabii Ģekiller 

         

Resim 1.7: Tabii Ģekiller 
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1.1.2. Türk Süsleme Motifleri 
 

Çok eski zamanlardan beri uygulanan ve Türklerin Ġslamiyet’i kabul etmesinden 

sonra, zirveye çıkan Türk süsleme motifleri güzelliği ve uyumu ile dikkat çeker. Bütün Ġslam 

ülkeleri arasında Türk süsleme motiflerinin özel bir yeri vardır. 16. yüzyılda Osmanlı Türk 

süsleme sanatında çiçek ve yapraklardan oluĢan motiflere çok yer verilmiĢtir. Resim 1.8 ve 

ġekil 1.9’da Türk süsleme motifleri örneklenmiĢtir.Selçuklular’ dan sonra kurulan 

beyliklerde bir sadeleĢme eğilimi görülür. Osmanlılar süsleme sanatı ise çok dengeli ve 

abartısızdır. 
 

       

Resim 1.8: Türk süsleme motifleri 

 

 

 

     

ġekil 1.1: Türk süsleme motifleri 
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1.1.4. Eski Türk Evleri ve Portreler 
 

Kaplama ve kakma tekniği ile eski Türk evleri, sokakları ve portrelerde çokça stilize 

edilmiĢtir. ÇağdaĢ sanatçılarımız bu konuda beğenilen eserler vermektedir. Resim 1.9’da 

eski Türk evleri, resim 1.10’da portreler görülmektedir. 

 

         

Resim 1.9: Eski Türk evleri  

                   

Resim 1.10: Portreler 

1.2. Kaplama 
 

1.2.1 Tanımı  
 

Soyma, kesme ve biçme yöntemlerinden biri ile elde edilen ve kalınlığı 0,6–1,2 mm 

arasında değiĢen ince ağaç levhalara kaplama denir. 

Kaplamanın mobilya üretimindeki yeri son zamanlarda azalmakla birlikte, yapısal 

özellikleri göz önüne alındığında vazgeçilmez bir mobilya üst yüzey gereci olarak önemini 
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korumakta ve kaliteli mobilyalarda tercih edilen bir gereç olma özelliğini sürdürmektedir. 

Kaplamanın en büyük özelliği ağacın doğal yapısından elde edilmesi, iĢ üzerinde ağacın 

doğal yapısını ve estetik güzelliğini yansıtması, ayrıca zamanla dıĢ etkilerle yüzeylerde 

oluĢabilecek hataların onarılmasının mümkün olmasıdır.  

 

 

Resim 1.11: Kaplama 

 

1.2.2 ÇeĢitleri 

 Üretim Yöntemlerine Göre; 

o Soyma kaplamalar 

o Dilme(kesme)kaplamalar 

o Biçme kaplamalar 

 Kullanım Yerlerine Göre 
o Yüz kaplamalar 

o Astar kaplamalar 

o Papel(Kalın)kaplamalar. 

 Ağaçtan Elde Edildiği Yere Göre 

o Gövde kaplaması 

o Kök kaplama 

o Ur kaplama 

 

 Elde EdiliĢ Biçimleri 

 Soyma Kaplamalar 
 

Soyma kaplamalar torna makinesine benzeyen özel soyma makineleriyle elde edilir. 
 

Tomruklar önce sıcak suda ve buhar odalarında yumuĢatılır. Daha sonra makinenin 

puntoları arasına merkezi olarak bağlanır. 

 

Tomruk dönerken bıçak da kaplama kalınlığı kadar otomatik olarak ilerler. KumaĢ 

gibi metrelerce uzunlukta soyma kaplama elde edilir (Resim 1.12). Bu yöntemle elde edilen 

kaplamalar kontraplak üretiminde kullanılır. 
 

   

Resim 1.12: .Soyma yöntemiyle kaplamanın elde ediliĢi
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 Dilme Kaplamalar  
 

Özel kesme (Dilme) makineleri ile kesilerek elde edilen 0,6–1,2 mm kalınlığındaki 

kaplamalardır (Resim 1.13). 

 

Bu yöntemle kaplama elde edilecek tomrukların önce kenarları alınır. Çatlamamaları 

ve yumuĢatmada kolaylık sağlamak için fabrikanın su havuzlarında bekletilir. Daha sonra 

85–95˚C deki sıcak su ve buhar odalarında ağacın cinsine göre 48–72 saat bekletilerek 

özsuyu alınır ve yumuĢatılır.  

Daha sonra havuzdan çıkarılan tomruk veya kalaslar yaklaĢık 24 saat bekletildikten 

sonra kaplama kesme makinesine bağlanır, istenen kalınlık ayarlanarak kaplamalar kesilir. 

Bu iĢlemde tomruk sabit, bıçak ileri geri hareketlidir. Ancak bıçak her kaplamayı kestiğinde 

geri gelirken tomruk otomatik olarak kaplama kalınlığı kadar yukarı kalkar ve aynı iĢlem 

devam eder. 

 

Bu Ģekilde kesilip üst üste sıralanan kaplamalar aynı sırayla kurutma bandına 

verilirler. Kuruyan kaplamalar aynı sırayla banttan alınır, ölçülendirilir, paketlenirler ve 

etiketlenirler. Etikette o paketin hangi bilyenin, kaçıncı paketi olduğu ve paketteki 

kaplamaların boyu, eni, sayısı ve kaç m² olduğu yazılıdır. Aynı tomruktan elde edilen 

kaplamalara bir arada paketlenerek istiflenir. Ve bu istife “bilye” denir. Genellikle yüz 

kaplamalar 24 astar kaplamalar 32 li paket yapılırlar.  

 

                  

Resim 1.13: Dilme ve kesme kaplamanın elde ediliĢi 

 

 

     

 

Resim 1:14: Kesilen kaplamaların sırayla makineden alınması ve kurutma fırınına verilmesi  
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Resim 1.15: Kaplamaların kurutma bandından alınması ve etiketlenmesi 

 

 

 Biçme Kaplamalar  

 

Özel biçme makineleriyle biçilerek elde edilen ve kalınlığı 1–1,2 mm arasında değiĢen 

kaplamalardır (ġekil 1. 1). 

 

Bu yöntemle kaplamalar yatay veya düĢey konumda çalıĢan, Ģerit testere makinesine 

benzeyen biçme makinesinde kesilerek elde edilir.  Az tercih edilen bir üretim yöntemidir. 

Çünkü her kaplama kesiminde testere kalınlığı kadar fire olduğu için ekonomik değildir ve 

kaplamalarda desen beraberliği sağlamak zordur. 

 

Bu yöntemle kaplama elde etme çok yaygın olmamakla birlikte yumuĢatılınca rengi 

bozulan kıymetli ağaçlar için en uygun yöntemdir. 

 

 

ġekil 1.1: ġematik olarak biçme kaplamanın elde ediliĢi 
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                  Bobinga                 Çam          Ceviz    Köknar 

        

             Koyu kiraz            Ġtalyan ceviz         Kayın    MeĢe kök 

        

                   MeĢe               Sapelli                       Zeytin                   Kızılağaç 

Resim 1.16: Bazı ağaç cinslerine göre kaplama renk ve desenleri 

 

 

1.3. Motifi Aktarma 
 

 Kakma: ÇeĢitli kaplama, fildiĢi, kemik, sedef, formika, seramik, mermer ve metal 

levhalardan elde edilen kompozisyonların masif ağaç veya yüz kaplama üzerindeki 

yuvalarına yerleĢtirilmesine kakma, bu iĢi yapana kakmacı, bu iĢlemin kendisine de 

kakmacılık denir. Kelimenin Almancası olan Ġntarziye ve Fransızcası olan Marketri de 

dilimizde Türkçesi kadar çokça kullanılmaktadır.  
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Farklı renk ve desendeki kaplamalar çizilen motife göre kesilip iç içe geçirilerek 

birbirine bant ile yapıĢtırılıp çizilen kompozisyonun elde edilmesine kaplama ile kakma 

yapma denir.  

Kaplamalar sonradan ayrılmak üzere üst üste zayıf yapıĢtırıcılarla ya da bant ile 

yapıĢtırılır.  YapıĢtırılan kaplamaların üzerine çizilen motif yapıĢtırılarak kıl testere kolu, 

dekupaj makinesi veya kaplama kesme bıçağı ile kesilip, kesilen kaplamalar yan yana 

birleĢtirilerek kompozisyon oluĢturulur. 

Kaplama ile kakma yapmak için Hazırlanan motiflerin ve kompozisyonun kaplama 

üzerine aktarılmasında baĢlıca iki metot uygulanır. Bunlardan birincisi kopyalama metodu 

ikincisi ise yapıĢtırma metodudur. 

 

 Motif üzerinde kullanılacak kaplamaların belirlenmesi 

 

. Bu iĢlem sırasında zeminde (fonda) hangi kaplamanın kullanılacağına, motif içinde 

nereye hangi kaplamanın kullanılacağına tek tek karar verilerek resim üzerine notlar alınır. 

Bu iĢlem için kullanılan en yaygın yöntem kaplamalara ve kullanılacağı yerlere numara 

vermektir. Resim üzerinde kullanılacak kaplamanın elyaf yönlerinin de iĢaretlenmesi doğru 

olur. 

 

1.3.1. Kopyalama Metodu 
 

Bu metotta hazırlanan desenin altına karbon kâğıdı konularak kaplama üzerine 

yerleĢtirilir. Desen yerleĢimi kontrol edildikten sonra kaplama üzerine bantla yapıĢtırılır. 

Desen üzerinden kalemle çizilerek kopya edilmiĢ olur. Desen tamamen çizildiğinde bantlar 

bir köĢeden açılarak tüm desenin alta geçtiğinden emin olunur. Eksik kısımlar varsa 

tamamlanır. Daha sonra bantlar açılarak kopyalama iĢlemi bitirilir. 
 

        

 

Resim 1.15: Kopyalama ve yapıĢtırma metodu  

 

1.3.2. YapıĢtırma Metodu 
 

Desenin kaplama üzerine yapıĢtırılması yöntemi, günümüzde teknolojinin de 

geliĢmesine paralel olarak en çok tercih edilen yöntemdir. Hazırlanan motif veya 

kompozisyon fotokopi makinesinde çoğaltılır. Kaplama üzerine kolalı bir yapıĢtırıcı veya 

plastik tutkal sulandırılarak fırça yardımı ile sürülür. Belirlenen motif veya resim kaplama 

üzerine ortalanarak yerleĢtirilip yapıĢtırılır. Renk ve desenlere göre belirlenen kaplamalara 
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da yapıĢtırıcı sürülüp iki tabla arasına sıkılır. Kuruma süresi sonunda sökülen kaplamaların 

üzerine desen taĢınmıĢ ve kaplamalar kesme iĢlemine hazır hale gelir. Bu yöntem 

kullanılarak yapılan iĢlerde kesim sonrası kaplamaların üzerinde kalan desen kâğıdının ve 

yapıĢtırmada kullanılan bantların temizlenmesi gerekir. Bu temizlik iĢleri presleme sonrası 

yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 

Motifi kopyalama ve yapıĢtırma metoduyla yüzeye aktarma uygulaması yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kopyalama metodu için uygun motif 

seçiniz. 
 

      

 

 Yaptığınız iĢin özeliğine göre motif 

seçiniz. 

 Uygun kaplamayı seçiniz. 
 

 

 

 Bu iĢlem için fon büyüklüğünde bir 

koyu birde açık renk kaplama seçiniz.  

 Kaplamayı fon büyüklüğünde iĢaretleyiniz. 
 

 

 

 ĠĢlemleri yapmak için bir iĢ tezgâhı 

kullana bilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaplama boyunu kesiniz.   

 

 

 Kaplama kesiminde mastar ve maket 

bıçağı kullanabilirsiniz. 

 Motifi kaplama üzerine yerleĢtiriniz. 
 

 

 

 Motifin kaymaması için metreyle 

ölçerek merkezleyebilirsiniz. 

 Motifin altına karbon kâğıdı koyarak 

kaplama üzerine bant ile yapıĢtırınız.   

 

  

 YapıĢtırma iĢleminde Ģeffaf ve ya kâğıt 

bant kullanabilirsiniz.   
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 Motif üzerindeki çizgiler üzerinden 

kalemle tekrar geçerek motifi kaplama 

üzerine kopyalayınız.   
 

 

 

 Ġnce uçlu kalem kullanarak ve motifin 

bir köĢesinden baĢlayarak çizimi 

tamamlayınız. 

 Düz hatların çiziminde gönye 

kullanabilirsiniz. 

 Tüm motifin çizildiğini kontrol ediniz. 

ÇizilmemiĢ yerleri tamamlayınız. 
 

 

 

 Çizim iĢlemini bitirdiğinizde bantları 

bir köĢesinden kaldırarak kontrol 

ediniz. 

 
 YapıĢtıracağınız kaplamaları, motifi ve 

yapıĢtırıcıyı hazırlayınız. 
 

  

 

 YapıĢtırma iĢleminde kağıt yapıĢtırma 

kolası veya sulandırılmıĢ plastik tutkal 

kullanabilirsiniz.  
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 YapıĢtırıcıyı kaplamaya fırça ile sürünüz. 

 

 

 Motifi kaplamanın üzerine yapıĢtırmak 

için tutkalı kaplama üzerine fırça 

kullanarak sürebilirsiniz. 

 YapıĢtırılan kaplamaların sonra 

söküleceğini dikkate alarak tutkalın 

kalın sürmeyiniz.  

 

 Motif çizilmiĢ kâğıdı elle sıvazlayarak 

kaplama üzerine yapıĢtırınız. 

 
 

 Motifi kaplama üzerine yerleĢtirirken 

kaymaması için gönye kullanabilirsiniz. 

 Ġki kaplama arasına kırılmayı azaltmak için 

kâğıt yapıĢtırınız. 

 Ġki kaplama arasına yapıĢtıracağınız 

kâğıdın saman kâğıdı olmasına özen 

gösteriniz. 

 Zıt renkteki diğer kaplamaya da yapıĢtırıcı 

sürerek iki kaplamayı birbirine yapıĢtırınız. 

 Yapılacak iĢleme göre kaplama elyaf 

yönlerine dikkat ediniz. 

 Kesme anında kırılmayı önlemek ve 

kaplamanın mukavemetini artırmak için en 

arka yüze de bir kâğıt yapıĢtırınız. 

 Arka yüze yapıĢtıracağınız kâğıdın 

saman kâğıdı olmasına özen gösteriniz. 
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 YapıĢtırmak için hazırladığınız 

kaplamaları iki tabla arasında presleyiniz. 

 

 

 Presleme iĢlemini iĢkence kullanarak 

yapabilirsiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygun motifi belirlediniz mi?   

2. Motifi oluĢturmak için hangi renk ve desende kaplama 

kullanacağınızı belirlediniz mi? 
  

3. Karbon kâğıdı, yapıĢtırmak için bant ve çizim için ince uçlu 

kalem hazırladınız mı? 
  

4. Motif çizilmiĢ kâğıdın altına karbon kâğıdı koyarak kaplama 

üzerine yapıĢtırdınız mı? 
  

5. Ġnce uçlu kalemle çizgiler üzerinden geçerek motifi kaplama 

üzerine markaladınız mı? 
  

6. YapıĢtırma metoduyla motifi aktarmak için kaplamaları, motif 

çizilmiĢ kâğıdı ve yapıĢtırıcıyı hazırladınız mı? 
  

7. Kaplamaların arasına kırılmayı azaltmak için kağıt 

yapıĢtırdınız mı? 
  

8. Kaplamaların birbirine yapıĢtırmak için birinin bir yüzüne 

yapıĢtırıcı sürüp kaplamaları birleĢtirdiniz mi? 
  

9. Kaplamaların diğer yüzeylerine yapıĢtırıcı sürüp motif kâğıdını 

ve kesme anında kaplamaların kırılmasını azaltmak için kâğıt 

yapıĢtırtınız mı? 
  

10. YapıĢtırıcı sürüp birleĢtirdiğiniz kaplamaları iki tabla arasında 

preslediniz mi?  
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

DOĞRU-YANLIġ TEST SORULARI 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı 

doğru, bir kısmı yanlıĢ cümleler verilmiĢtir. Cümle doğru ise baĢındaki parantezin içerisine 

D, yanlıĢ ise Y harfini koyunuz. 

 

 

1. (  ) Masif veya kaplamalı yüzeylere renkli kaplama, sedef, fildiĢi, , kemik, formika, 

metal vb. malzemelerin bir kompozisyon oluĢturacak biçimde gömülmesiyle elde 

edilen süslemeye kakma denir. 

 

2. (   ) Klasik kompozisyonda Motif merkeze uzak yere yerleĢtirilir. 

 

3. (   ) Yön, hareket, ölçü ve aralık kompozisyon öğelerindendir. 

 

4. (   ) Kompozisyonda dengenin sağlanmasına gerek yoktur. 

 

5. (  ) Bir resimde çizgilerin oluĢturduğu görüntüye desen, desenlerin birleĢmesinden 

doğan kompozisyona motif 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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağladığında bu modül ile; standartlara ve tekniğine uygun olarak 

yüzeye motif oluĢturabilecek, kaplama parçalarını birleĢtirebilecek ve filato 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Kakma yapımında kullanılan malzemelerinin çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Kakma yapımın kullanılan motifleri ve Ģekillerini araĢtırınız. Kakma 

malzemelerini kullanan kiĢilerden ön bilgi edininiz. 

 Bu bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

 

2. KAPLAMA PARÇALARINI 

BĠRLEġTĠRMEK 

 
2.1. Kaplama Ġle Kakma Yapma  

 

Kaplama ile kakma yapılacak kompozisyon ve bu kompozisyona uygun kaplama 

çeĢitleri seçilir. Kompozisyonu oluĢturacak kaplamalar en az iki veya ikiden fazla olmalıdır. 

Kompozisyonda kullanılacak kaplamalar üst üste konularak en alta ve aralarına kâğıt 

konarak kâğıt kolası veya zayıf bir yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılır. Kaplama levhalarının en üstüne 

de çalıĢılacak kompozisyonun resmi yapıĢtırılır. Kuruduktan sonra ince bir matkap ucu veya 

çivi ile kesme iĢleminin baĢlanacağı köĢeler delinerek elde kıl testeresi ile veya dekupaj 

makinesi ile kesime baĢlanır. Kesim kaplama parçalarının yerlerine tam oturması için 75–80 

derece açı ile yapılır. Dik kesimlerde kaplama parçaları arasında kıl testere kalınlığı kadar 

boĢluk kalır. Kesilen kaplama parçaları ilgili yerlere gelecek Ģekilde yerleĢtirilip bantlanarak 

oluĢturulan kompozisyon hazırlanan taĢıyıcı tabla üzerine yapıĢtırılıp temizlenerek kaplama 

ile kakm yapma iĢlemi tamamlanır. 

 

2.1.1. Ġki Renkli Kakma 
 

Ġki çeĢit veya iki renkteki kaplamadan elde edilen kakmaya denir. Bu iĢlemde 

genellikle bir koyu ve bir açık renkli kaplama ile aĢağıdaki iĢlem sırası takip edilerek iki 

renkli kakma çalıĢması yapılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Ġki renkli kakma  

 

 

ġekil 2.2: Ġki renkli kakma 

 

 Zıt renkli iki kaplama kâğıt kolası veya sulandırılmıĢ plastik tutkal yardımıyla 

arasına kaplama büyüklüğünde teksir kâğıt koyarak birbirine yapıĢtırılır. 

 Arada kâğıt olacak Ģekilde birbirine tutkallanmıĢ iki kaplamadan birinin yüzüne 

aynı Ģekilde 1/1 ölçekli kakma resmi yapıĢtırılır. 

 Resmin üstüne ve alttaki kaplamanın altına teksir kâğıdı konarak 2 yardımcı 

tabla arasına konarak cilt presinde ya da iĢkenceler yardımıyla presleyerek 

kuruması beklenir. 

 Resimdeki motifin düz kenarları çelik cetvel ve kakma ya da maket bıçağı 

yardımıyla kesilir. 

 Eğri hatlı motifler kıl testeresi ile kesilir. 

 Kesilen kaplamalar bıçak yardımıyla birbirinden ayırılır. 

 Zıt renkli kaplamaları birbiri içine yerleĢtirerek bir yüzünden bantlanır. 

 Bantsız yüzlerdeki kâğıt ve tutkal artıkları temizlenir. 

 Resim büyüklüğündeki yapay levha ya da kontrplağın bir yüzüne hazırlanmıĢ 

kakmanın bantlı yüzü üste gelecek Ģekilde, diğer yüzüne de astar kaplama 

hazırlanarak yapıĢtırılır. 

 Tutkal kuruyunca presten alınan iĢin yüzündeki bantlar sökülür ve her iki yüzü 

önce sistre sonra ince zımpara yardımıyla üst yüzey iĢlemine hazırlanır. 
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Resim 2.1: Ġki renkli kakma 

 

 

 

 

Resim 2.2: Bıçakla kesilebilen iki renkli kakma 

 



 

 26 

 

 

Resim 2.3: Kıl testere ile kesilebilen iki renkli kakma 

 

 

2.1.2. Çok Renkli Kakma 

 

 

ġekil 2.3: Çok renkli kakma 

Çok renkli kakma; üç veya daha çok sayıda çeĢit ve renkteki kaplamadan elde edilen 

kakmaya denir. Çok renkli kaplama kakma (3 ve 4 renk) iĢlemini iki renkli kakmada 

uygulanan iĢlem sırası takip edilebilir. Daha fazla renkteki kakmalar için ayrı ayrı kesim 

yapılması gerekmektedir. 
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Resim 2.4: Çok renkli kakma 

 

 

                                  

 

Resim 2.5: Çok renkli simetrik ve asimetrik bir kakma kompozisyon 
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Resim 2.6: Çok renkli kakma kompozisyonları 

 

 

 

Resim 2.7: Çok renkli kakma kompozisyonları 
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ġekil 2.4: Çok renkli kakma kompozisyonları 

 

 

 

2.2. Kesme 
 

Hazırlanan parçalardaki kesme iĢlemi kıl testere ve kesme bıçakları ile yapılır. Düz 

hatlar kaplama testeresi, kakma bıçağı veya maket bıçağı ile eğri çizgiler ise kıl testere 

takılara kıl testere kolu veya kıl testerenin takılabildiği dekupaj makineleriyle yapılır. Kıl 

testere ile kesme iĢlemi kakma sehpasında yapılır. Ticari amaçlı seri üretimde genellikle kıl 

testere makinesi tercih edilir. 

 

2.2.1. Kakma Sehpası 
 

Üzerinde kesme oyma iĢinin yapıldığı en önemli iĢ tezgâhtır. Eğer tezgâh yoksa masa 

veya sıra gibi yerlerde de çalıĢmak mümkündür. Kesme oyma sehpası bu gibi yerler üzerine 

bağlanır. Üzerinde kesme iĢleminin yapılmasını sağlayan bir araçtır. Tezgâh ve masa gibi 

düzgün bir yüzey üzerine mengene yardımı ile monte edilir. 
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Resim 2.8: Kakma sehpası 

2.2.2. Kıl Testereler 
 

Kesme iĢlemini yapan araçtır. Kıl testeresi, uç ve kol olmak üzere iki kısımdan 

meydana gelir. Kıl testere ucu, kesme iĢlemini yapan esas kısımdır. Özel çelikten yapılmıĢtır. 

Ġnce ve kalın ağızlı olanları vardır. Piyasada (0–9) inceden kalına doğru değiĢen numaralarda 

belli norm ve ölçülerde satılır. Testere ucu ağacın cinsine ve iĢin hassasiyetine göre seçilir. 

 

 
 

Resim 2.9: DeğiĢik kalınlıktaki kıl testereler 

2.2.2.1. Kaplama Testeresi 

 

Keskin ve sivri bilenmiĢ diĢleri ile bir mastara dayanarak düz kaplama kesimlerinde 

oldukça fazla kullanılan kaplama testeresi özellikle üst üste iĢkence yardımı ile sıkılmıĢ 

kaplamaların kenarlarının kesiminde çok tercih edilir. 

 

 

Resim 2.10: Kaplama testeresi 
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2.2.3. Kıl Testere Kolu 
 

Kıl testere kolu, testere ucunun takıldığı âlettir. Gövde kısmı lama ve borudan olanları 

vardır. Testere ucu kelebek vida ile sıkıĢtırılır. Testere ucunu gerdirebilmek için gövde 

esnektir.  

Testere bağlanırken diĢleri aĢağıya doğru gelecek Ģekilde bağlanır. Kesilecek 

malzemenin bir köĢe noktasından testere geçebilecek kadar ince bir delik delinir. Alttaki 

sıkma düzeni ile sabitleĢtirilen testere bu delikten geçirilerek üst kısmı da sabitleĢtirilir. 

Kakma sehpası uygun bir tezgâha bağlanır. Kesilecek parça sehpa üzerine oturtulur. Testere 

aĢağı yukarı hareket ettirilir. Testere aĢağı inerken kesme iĢlemini yapar. Testere diĢleri aĢağı 

doğru olduğu için alt kısımda kırılmalar olabilir. Bu nedenle iĢin yüz kısmı üste getirilir. ĠĢin 

durumuna göre iĢ veya testere hareket ettirilerek testerenin kesilecek çizgileri takip etmesi 

sonucu kesme iĢlemi yapılır.  

 

 
 

Resim 2.11: Kıl testere kolu 

 

2.2.4. Kıl Testere Makineleri 
 

Kaplama ile kakma iĢlerinin daha seri yapılabilmesi için elektrik motoru ile çalıĢan 

kesme makinelerine dekupaj makineleri denir.  

Üretici firmalara göre farklı tip ve büyüklükte olanları, Ayaklı ve tezgâh üzerinde 

çalıĢanları vardır. Ancak genel yapı itibariyle bir birine benzerler. Deveboynu Ģeklinde bir 

gövdesi vardır. Testere ile deveboynu arasındaki mesafe çalıĢma geniĢliğini verir. Alt 

kısımda bir motor vardır. Önce alt sonra üst kısma bağlanan testere, motor çalıĢınca 

eksantrik mil sayesinde aĢağı yukarı inip çıkarak kesme iĢlemini yapar. Testere bağlanırken 

diĢleri aĢağıya doğru gelecek Ģekilde bağlanır. Kesilecek malzemenin bir köĢe noktasından 

testere geçebilecek kadar ince bir delik delinir. Alttaki sıkma düzeni ile sabitleĢtirilen testere 

bu delikten geçirilerek üst kısmı da sabitleĢtirilir. Makine çalıĢtırılarak kesilecek parça tabla 

üzerinde hareket ettirilip testerenin kesilecek çizgileri takip etmesi sonucu kesme iĢlemi 

yapılır.  
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Resim 2.12: Dekupaj makinesi 

2.2.5. Kesme Teknikleri  
 

Kıl testere ile yapılan kesimlerde baĢlıca iki kesim tekniği uygulanır. Bunlar dik ve 

eğimli kesim teknikleridir. 

 

 Dik kesim: Bu teknik ile yapılan kesimde kıl testerenin kaplama yüzeyiyle 

yaptığı açı 90°'dir. Üst üste konularak kesilen kaplama parçaları yan yana 

getirildiğinde iki kaplama arasında kıl testere kalınlığı kadar boĢluk kalır. 

Amatörce yapılan çalıĢmalarda ve fazla hassas olmayan iĢlerde uygulanır. Bu 

teknik oldukça kolaydır. Özellikle iki renkli kakma çalıĢmalarında, fire 

vermeden tek iĢlemde iki kompozisyon elde edilir. 

 

 Eğik kesim: Bu teknikte testerenin kaplama yüzeyiyle yaptığı açı 70°-75°'dir.  

Kaplama kalınlıkları dikkate alınarak testereye belli bir eğim verilir. Bu kesim 

tekniği biraz daha tecrübe isteyen bir kesme tekniğidir. Kesilen kaplamalar 

birleĢtirildiğinde aralarında açıklık kalmaz. Özel çalıĢmalarda bu teknik tercih 

edilir. Bu kesim tekniğinde eğer açı iyi ayarlanmaz ise kötü sonuçlar elde edilir. 

Açı gereğinden küçük olursa kaplama yukarıda kalır ve zımparalamada kaplama 

çıkabilir. Açı gereğinden büyük olursa da kaplamalar arası açık kalır. ġekil 

2.4'te konu ilgili resimler görülmektedir. 
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ġekil 2.5: Dik ve eğik kesim teknikleri 

 

Kakma çalıĢmasında kullanılacak ağaç kaplamalar; renk, doku, parlaklık ve dayanım 

bakından uygun olmalıdır. Çabuk çatlayan, kırılan kaplamalar Ģeffaf bantla yapıĢtırılmalı ve 

kırılgan yapıya sahip kaplamalar mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. Kaplamalar kuru 

ve doğal renginde olmalıdır.  

 

2.2.6. Kesme Bıçakları 
 

Kaplama ile kakma yapma çalıĢmalarında kesici olarak çok değiĢik kesme bıçakları 

kullanılır. Bıçaklar özelikle düz çizgilerin kesiminde kullanılır. Farklı ağız yapısına sahip, 

hatta kesme ağzı değiĢebilen bıçaklar vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.13: Kesme bıçakları 
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Resim 2.14: Kesme bıçakları takımı 

2.2.6.1. Maket Bıçağı 

 

Kakma çalıĢmalarında düz hatların kesiminde kesici olarak kullanılır. GeniĢliklerine 

göre numaralandırılırlar. 

 

   

Resim 2.15: Maket bıçağı 

2.2.6. Giyotin Makinesi 
 

Giyotin makinesi özellikle seri iĢlerin kesiminde çok tercih edilir. Düz hatlı 

kaplamaların üst üste konularak istenilen geniĢlikte seri olarak kesiminde, flato kesimlerinde 

çok kolaylık sağlar. Kesim tekniği olarak tabla üzerine konulan kaplamaların ilk önce 

kesilecek geniĢliği ayarlanır. Makine çalıĢtığında önce bir baskı kiriĢi kaplamaların 

kaymaması için baskı yapar, daha sonra bıçak inerek kesimi gerçekleĢtirir. Makinede özel 

eğitim almıĢ operatörler çalıĢır. 
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             Resim 2.16: Giyotin makinesi                           Resim 2.17: Giyotin makası 

 

2.2.7. Giyotin Makası 
 

Özellikle kaplamaların boylarının kesiminde ve doğrusal kesimlerde kullanılan bir 

alettir. Flato Ģeritlerinin boy eklemelerinde çok pratik olarak kesim yapar. Açılı kesimlerde 

tek seferde istenilen açıda kesim yapmak mümkündür. 

 

 

 

2.3. Kaplamaları BirleĢtirme 
 

2.3.1. Özellikleri 
 

Freze kaplamada desenler çizgiler hâlinde görülür. Hareli kaplamada ise özün 

dıĢından yıllık halkalara teğet kesim gerçekleĢtiğinden zengin desenler ortaya çıkar. Kök-ur 

kaplamalar adından da anlaĢılabileceği gibi bazı ağaçların kökünden ve urlu kısımlarından 

elde edilen kaplamalardır. Bu kaplamalarda desen karıĢıktır. Üretimi az olan bu kaplamalar 

klasik ve özel iĢlerde kullanılır. Zor bulunan bu kaplamalar oldukça pahalıdır ġekil 2.15’de 

yüz kaplama görülmektedir. Yüz kaplamalarda simetri önemli olduğu için çift sayı kullanılır 

(2, 4, 6 gibi). DiziliĢi bir düz, bir ters Ģeklindedir. 
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Resim 2.18: Kaplamada desen ayarlamak 

 

 
2.3.2. Teknikleri 

 

Kaplamalarda desenlerin düzenlenmesinde en önemli unsur, kaplama üzerindeki 

desenin, kompozisyon içinde düzenlenmesidir. Açık ve koyu desenler, ağacın ve kaplamanın 

doğal yapısı ve renkler içerisindeki armoni deseni oluĢturan öğeler içerisinde değerlendirilir. 

Kaplamanın özünde bulunan bu desen farklılığı bazen yapılan iĢin en can alıcı vurgusunu 

ortaya çıkarabilir. 
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ġekil 2.6: Kaplama desenlerinin düzenlenmesi 

Kaplama içerisinde bulunan desenler değiĢik metotlarla düzenlenebilir. 

 

2.4. YapıĢtırma 
 

Kakmacılıkta kullanılan kaplamaların çeĢitli olması nedeniyle kaplama kalınlıkları da 

farklılıklar gösterebilir. Kaplamaların bu kalınlık farklılığı preslemede (basınçla yapıĢtırma) 

sorun yaratabilir. Bu kalınlık farklılığı bazı bölgelerde tam yapıĢmama sonucu ya da 

kabarıklıklar çıkarabilir. Kakma çalıĢmalarında mümkün olduğunca aynı kalınlıktaki 

kaplamalar seçilmelidir. YapıĢtırma iĢlemleri iki tabla arasında iĢkenceyle veya preslerle 

preslenerek yapılır. 

 

2.4.1. ĠĢkence 
 

Yapılan marketrinin tabla üzerine yapıĢtırılmasında özellikle amatör iĢlerde en çok 

tercih edilen yöntem iĢkence yardımı ile preslemektir. Bu yöntemde marketrinin 

yapıĢtırılacağı tablaya tutkal sürülür. Bu tablanın üzerine marketri konur, alt tarafına ise astar 

kaplama konur. Marketrinin ve astarın tabla üzerinden kaymamasına dikkat edilir. Daha 

sonra her iki yüzeye de kaba kâğıt yerleĢtirilir. Daha önceden hazırlanmıĢ iki tabla arasına 

konarak iĢin büyüklüğüne göre karĢılıklı sıra ile iĢkence sıkılarak preslenir. 

 

 

Resim 2.19: ĠĢkence 
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2.4.2. Pres 
 

Hidrolik sıcak pres, kaplama sıkmak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Özellikle 

seri iĢlerde tercih edilir. Marketri hazırlandıktan sonra astar kaplama ve sıkılacak tablada 

hazırlanır. Presin ısınması beklenir. Pres tablaları tam olarak istenilen dereceye geldiğinde 

kurallarına uygun preslenir. Presten çıkan iĢ tam soğumadan marketri üzerindeki bantlar 

dikkatlice çıkarılabilir. 

 

Resim 2.20: Hidrolik sıcak pres 

2.5. Temizleme 
 

Vernik, boya, cila vb. gibi iĢlemlerin yapılacağı yüzeylere önceden yapılması gereken 

temizleme ve zımparalama iĢlemlerinin tümüne perdah iĢlemi denir. Presten çıkan kaplama 

ile kakma yapılmıĢ iĢlerde, perdah iĢlemlerine yüzeylerdeki, kaplamaların alıĢtırılmasında 

kullanılan bantların ve kâğıtların çıkarılması ile baĢlanır. Bantlar presten sonra özenle 

çıkartılmalıdır. Bantların kolay temizlenebilmesi için bant seçimi yapılırken ince olan tipleri 

tercih edilmelidir. 
 

2.5.1. Sistre 
 

Bantların çıkarılma iĢleminden sonra sistreleme iĢlemi yapılarak perdah iĢlemine 

baĢlanır. Sistre, kaliteli çelikten yapılmıĢ 08–1,2 mm kalınlığında, 8x15 cm boyutlarındaki 

dikdörtgen levhalardır. Paslanmaz olması aranan özelliktir. Çok sert ya da çok yumuĢak 

olmamalıdır. KöĢeleri 90º, kenarları çok düzgün olmalıdır. Sistre yapılacak yüzeylerin elyaf 

yönünde çalıĢılması gerekir. KarmaĢık desenli kaplamalarda çalıĢma yönü, en iyi Ģekilde 

parlaklık veren yöndür. Kök kaplama ve kuĢgözü kaplamalarda sistre ile çalıĢılmak 

kaplamalarda kırılmalara sebep olabilir. Kakma parçalarının elyafı değiĢik yönlerde 

olabileceğinden kullanılacak sistre çok keskin olmalı ve ince talaĢ çıkarılmalıdır. 
 

 

Resim 2.21: Sistre 
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2.5.2. Zımpara 
 

Üst yüzey iĢlemi yapılacak yüzeylerin düzgünlüğü ne kadar iyi olursa sonraki iĢlemler 

o kadar iyi ve düzgün olur. Bu nedenle sistrelemeden sonra son aĢama olarak zımparalama 

iĢlemi yapılır. Zımparalamadaki amaç rende ve sistrenin açtığı izleri gidermektir. Kakma 

yapılmıĢ iĢlerde zımparalama iĢlemi sırasında diğer kaplamalara renk verebilecek paduk vb. 

kaplamalar kullanılmıĢsa yüzey zımparalanmamalı veya o kısımlara zımpara sürülmemelidir. 

Çünkü renk veren kaplamalar, zımpara tozları ile açık renkli diğer kaplamalara da bulaĢarak 

doğal rengini bozabilir. 

 

    

Resim 2.22: Zımpara ve zımpara takozu 

Zımparalama elle yapılacaksa, mutlaka zımpara takozu kullanılmalıdır. Zımparanın 

altındaki takozu, tercihen kavak, ıhlamur ya da yumuĢak dokulu ağaçlardan olması gerekir. 

Kayın, meĢe, ceviz gibi sert ahĢaptan zımpara takozu olabilir. Ancak takoz altına ince mantar 

plâka, keçe ya da kalın dokunmuĢ bez, kumaĢ yapıĢtırılır. Çünkü çok sert olduğunda zımpara 

diĢleri ezilir, ovulur ve çabuk dökülür. Çok yumuĢak malzeme yapıĢtırıldığında da zımpara 

girinti, çıkıntılara uyum sağlar. Yüzeyleri temizler fakat düzeltmez. Takozun boyutları 

zımpara yapılacak yüzeye orantılı olmalıdır. 

Zımpara takozu, zımpara yapımı sırasında çok bastırılmamalı ve çok gevĢek 

bırakılmamalıdır. Dengeli ve düzgün bir basınç uygulayarak lifleri ezmeden zımpara yapmak 

gerekir. Zımpara takozu, normal basınçla sürüldüğünde zımpara kesmiyorsa, zımpara 

körelmiĢ demektir. Kör zımpara ile çalıĢmak hatalıdır. 

Zımparalama iĢlemi, elle yapıldığı gibi zımpara makineleri ile de yapılabilir. Ancak 

küçük iĢlerin makinelerde yapılması uygun değildir. Kakma iĢlerinde genellikle el zımpara 

makineleri kullanılır. El zımpara makinelerinde çok düzgün yüzey elde etmek mümkündür. 

Özelikle titreĢimli el zımpara makineleri, kakma iĢlerinde kullanılır. Zımpara yaparken en 

önemli kural, elyaf yönünde zımpara yapmaktır. Zımpara ne kadar ince olursa yüzey o kadar 

pürüzsüz olur. Zımparalama üç adımda yapılır. Kaba zımpara (120 numara), orta zımpara 

(150 numara) ve ince zımpara (180 numara) .  Zımpara tozları kuru bir fırçayla dikkatli 

Ģekilde temizlenir. Bu iĢlemler sırasında kakma yüzeyinin çizilmemesine ve elinizle 

kirlenmemesine dikkat edilmelidir. Kakma üzerinde kalacak yağ izleri leke bırakır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kaplama parçalarını birleĢtirme uygulamasını yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Açık renk ve koyu renk kaplamaların 

arkasına tutkal sürerek aralarına teksir kâğıdı 

koyunuz. 

 Üst kısma kesilecek kompozisyon resmini 

yapıĢtırınız. 
 

 

 

 YapıĢtırma iĢlemi için sulandırılmıĢ 

tutkal kullanabilirsiniz. 

 Ġki tabla arasında kaplamaları yerleĢtiriniz. 
 

 

 

 Kaplamaların tablalara yapıĢmasını 

önlemek için kaplamaların altına ve 

üstüne kâğıt koyabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 41 

 
 Tablaları iĢkence yardımı ile presleyiniz. 

 

 

 

 Ġki tabla arasında kaplamaları iĢkence 

yardımı ile sıkabilirsiniz. 

 

 ĠĢkenceleri açarak yapıĢtırdığınız 

kaplamaları çıkarınız. 
 

 

 

 Sıkmak için kullandığınız tablaları ve 

iĢkenceleri yerine kaldırabilirsiniz. 

 
 Kaplama üzerindeki deseni kesmek için 

desenin uygun yerini iĢaretleyerek deliniz. 
 

 

 

 Delme iĢleminde biz veya 1 mm 

matkap ucu kullanabilirsiniz. 

 Desenin delinmesi iĢlemini 

köĢelerden yapabilirsiniz. 
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 Motif üzerinde kesilecek parçalara numara 

veriniz. 
 

 

 

 Kesim iĢlemi sırasında kakma 

parçalarının karıĢmaması için 

numaralama yapabilirsiniz. 

 Elde kesim yapmak için kakma sehpasını ve 

kıl testeresini hazırlayınız. 
 

 
 

 Hazırlanan tezgâhı iĢkence ile çalıĢma 

yapacağınız masaya bağlayabilirsiniz. 

 
 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için 

makineyi hazırlayınız. 
 

 
 

 Makineyi çalıĢma tezgâhına çalıĢma 

sırasında hareket etmemesi için 

iĢkence yardımı ile sabitleyebilirsiniz. 
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 Kıl testereyi motif üzerinde deldiğiniz 

delikten geçirerek kolun üst mengenesini 

sıkınız. 
 

 

 

 Kıl testereyi çok gerdirerek 

kopmasına sebep olmayınız.   

 Kıl testeresi kolu ile kesim için desen motif 

çizgilerini takip ederek tamamlayınız. 

 

 

 Hangi teknikle keseceğinize önceden 

karar veriniz. 

 Kesim iĢlemi sırasında elinizle motif 

üzerine bastırabilirsiniz. 

 Kesme iĢlemi bitince kestiğiniz motif 

parçalarını maket bıçağı yardımı ile ayırınız. 
 

 

 

 Ayırma iĢlemi sırasında motifi 

çalıĢma masasına koyarak elinizle 

üzerine bastırabilirsiniz. 
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 Ayırdığınız kaplamaları motife göre 

birleĢtirip bantlayınız. 
 

 

 

 Bantların hep bir yüzde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kakmayı bir tabla üzerine presleyiniz  
 

 

 

 Tablanın arka yüzüne astar kaplama 

sıkınız. 

 

 

 Kuruma iĢleminden sonra kakma üzerindeki 

bantları çıkarınız. 
 

 

 

 Kolay sökülmesi için bantları hafifçe 

ıslatabilirsiniz. 
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 Sistreleme iĢlemini yapınız. 

 

 

 

 Sistreleme iĢlemine bant izleri gidene 

kadar devam ediniz. 

 Zımparalama iĢlemini yapınız. 
 

 

 

 Zımparalama iĢleminde zımpara 

takozu kullanabilirsiniz. 

 Zımparalama iĢlemini ilk önce kalın 

daha sonra ince zımpara ile 

yapabilirsiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Açık renk ve koyu renk kaplamaların arkasına tutkal sürerek 

aralarına teksir kâğıdı koydunuz mu? 
  

2. Keseceğiniz kompozisyonu kaplamanın yüzeyine yapıĢtırdınız 

mı? 
  

3. Ġki tabla arasında kaplamaları yerleĢtirerek iĢkence yardımı ile 

preslediniz mi? 
  

4. Kaplama üzerindeki deseni kesmek için desenin uygun yerini 

iĢaretleyerek deldiniz mi? 
  

5. Kıl testeresi kolunu hazırladınız mı?   

6. Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için makineyi 

hazırladınız mı? 
  

7. Kıl testeresi kolu ile kesime baĢlamak için kılı testereyi motif 

üzerinde deldiğiniz delikten geçirerek kolun üst mengenesini 

sıktınız mı? 

  

8. Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için kıl testereyi motif 

üzerinde deldiğiniz delikten geçirerek makinenin üst 

mengenesini sıktınız mı? 

  

9. Kıl testeresi kolu ile kesim yaptınız mı?    

10. Dekupaj makinesinde kesim yaptınız mı?   

11. Kestiğiniz motif parçalarını maket bıçağı yardımı ile 

birbirinden ayırtınız mı? 
  

12. Ayırdığınız kaplamaları motife göre birleĢtirip bantladınız mı?   

13. Kakmayı hazırladığınız tablaya preslediniz mi?   

14. Tablayı sistrelediniz mi?   

15. Tablayı zımparaladınız 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 
ÖL AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

ÇME VE DEĞERLENDĠRME 

1. Kaplama ile kakma yapımında kullanılan motifleri hangi ana gruplarda toplaya 

biliriz? 

A) Geometrik motifler. 

B) Tabii motifler. 

C) Hayvan motifleri. 

D) Türk süsleme motifleri. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kaplama elde ediĢ yöntemlerinden değildir? 

A) Soyma yöntemi 

B) YapıĢtırma yöntemi 

C) Kesme yöntemi 

D) Biçme yöntemi. 
 

3. Kaplama elde etme yöntemlerinin hangisinde ağaca yumuĢatma iĢlemi 

uygulanmadığından kaplama doğal rengini kaybetmez? 

A) Soyma yöntemi 

B) Dilme yöntemi 

C) Kesme yöntemi 

D) Biçme yöntemi 
 

4. Kakma yapılacak motifin kaplama üzerine geçirilmesinde aĢağıdaki yöntemlerden 

hangisi kullanılır? 

A) Kopyalama yöntemi 

B) Dik kesim yöntemi 

C) Eğik kesim yöntemi 

D) Serbest çizim yöntemi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi kaplama ile kakma kesiminde kullanılan aletlerden değildir? 

A) Kıl testeresi 

B) Dekupaj makinesi 

C) Kakma bıçakları 

D) Sistre 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAA ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
LĠYETĠ–3 

 

 

 

Gerekli ortam sağladığında bu modülle; düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak 

flato yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 Flato çeĢitlerini araĢtırınız. Flato yapan kiĢilerden ön bilgi alınız. 

 Flato yapma amaçlarını ve Ģekillerini araĢtırınız. 

 AraĢtırma iĢlemleri için Internet ortamı ve ahĢap malzemelerin satıldığı 

mağazaları gezmeniz gerekmektedir.  

 

3. FLATO YAPIMI 
 

GeniĢliği 1 mm ile 35 mm arasında değiĢen, bir veya daha fazla değerli ağaç 

kaplamalarından elde edilen, düz veya desenli kaplama Ģeritlerine flato denir. Flatoların 

yapımları elde 1–3 mm geniĢliğindeki kaplamaların düz Ģeritler halinde yüzeylerde kenarlara 

(cumbaya) paralel olarak uygulanması veya desenler oluĢturacak Ģekilde yerleĢtirilmesi 

Ģeklinde uygulanır. Elde flato kesiminde çok kırılgan, aĢırı kurumuĢ ve buruĢuk kaplamalar 

tercih edilmemelidir. Piyasada hazır olarak satılan flato Ģeritleri kullanılarak da yapılabilir. 

Aynı zamanda çeĢitli kompozisyonlar uygulanarak flatolar bütün yüzey üzerinde de 

kullanılabilir. Uygulanması iki yöntemle yapılır. 

 

 Flatonun açılan flato kanallarına uygulanması: Bu yöntemle önce font 

kaplaması adı verilen yüzey kaplaması tabla yüzeyine yapıĢtırılarak flato bıçağı 

ile yüzey kaplaması (font) üzerine uygun geniĢlikte flato kanalları açılır, açılan 

kanallar içine flato Ģeridi yerleĢtirilerek yapıĢtırılır. 

 Ekleme yöntemi: Font ve flato Ģeritleri önceden hazırlanarak içten itibaren 

parçalar yan yana alıĢtırılarak bantlamak sureti ile dıĢa doğru iĢlem tamamlanır. 

Flato ile birlikte oluĢturulan font (yüze) kaplaması tabla yüzeyine yapıĢtırılır. 

Flato iĢlemi sadece kaplama ile yapılmayıp pirinç, bakır ve alüminyum gibi 

hafif ve yumuĢak olan iĢlenmesi kolay metal plakalardan da yapılır. Metal 

flatolar genellikle oymalı klasik masif iĢlerde uygulanır.  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Resim 3.1: Flato ile hazırlanmıĢ tablalar 

 

Flatoların uygulanmasında üç amaç vardır.  

 

 Yan yana gelmiĢ iki farklı kaplamanın ek yerindeki hatayı gidermek: 
Kenarlarına, suyuna, sokrasına, kılçık gibi desenler veren yüzeylerde kaplama 

birleĢme yerlerindeki hataları gizler. Ortası kök, kuĢgözü, ur gibi desenli 

kaplamalardan yapılmıĢ klasik çalıĢmalarda, bu durumu görmek mümkündür. 

 Estetik görüntü: Flato, yapılan iĢi daha güzel gösterir ve değerini artırır. 

 GeniĢ yüzeyleri daraltmak: KaplanmıĢ geniĢ yüzeylere bakıldığında gözü 

rahatsız eder. Bunların flatolar ile bölünmesi daha iyi görüntü oluĢturur. 

 

 

ġekil 3.1: Flato ile köĢe düzenlemeleri  
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3.1. ġekil Çizmek 
 

Yüzeylere flato uygulaması yapma iĢlemine Ģekil çizilerek baĢlanır. Yüzeyde nasıl bir 

bölümleme yapılacağı, nasıl bir Ģekil verileceği iĢlemden önce çizilerek belirlendikten sonra 

iĢleme baĢlanır. Yani iĢ önce planlanır. Sonra plan doğrultusunda iĢlem yapılır. Flato ile 

yüzey düzenlemelerinde baĢlıca üç yöntem vardır. Bu yöntemler Ģunlardır. 

 

3.1.1. Suyuna Desen Hazırlama 
 

 

ġekil 3.2: Flato ile suyuna desen hazırlama 

ġekil 3.2’te görüldüğü gibi çizilen Ģekle göre tabla ortasında kök kaplama ya da farklı 

renkte veya desende kaplama kullanılarak 5 mm geniĢliğinde flatoyla geçiĢ yapılır. Flatodan 

sonra daha geniĢ bir kaplama ile köĢeler 45 derece olacak Ģekilde birleĢtirilir. 

 

3.1.1. Sokrasına Desen Hazırlama 
 

Bu yöntemde kaplamanın yüzeyin orta kısmı tek kaplamadan ya da Ģekilde görüldüğü 

gibi kaplamalar boyundan 45º açılı kesilip birleĢtirilerek oluĢturulur. Bu kaplama etrafına 3–

5 mm geniĢliğinde orta kısımda kullanılan kaplama rengine zıt bir kaplamayla flato 

hazırlanarak bantlanır. Daha sonra kenar kaplamaları hazırlanır. Kenar kaplamalarının elyaf 

yönü cumbaya dik olmalıdır. Kaplamaların elyaf yönü cumbaya dik hazırlanırsa bu yönteme 

sokrasına kaplama hazırlama denir. 

 

ġekil 3.3: Flato ile sokrasına desen hazırlama 
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3.1.2. Kılçık Desen Hazırlama  
 

Kılçık desen kaplama yüzeyi hazırlamak için orta kısımdan baĢlanır. Orta kısımda ur 

desenli kaplama dört parçaya bölünerek elyafların iç içe kare oluĢturması sağlanabilir. Daha 

sonra 3–5 mm geniĢliğinde iĢin özeliğine göre istenilen renkte flato hazırlanarak orta 

kaplamaya bantlanır. Son olarak kenar kısımlar hazırlanır. Burada dikkat edilmesi gereken 

kısım elyaf desenlerinin cumbaya 45°açı yapacak Ģekilde kesilmesidir. Bu kesimin kolay 

yapılabilmesi için yüzey üzerine çizilen Ģekilden bir kalıp çıkarılabilir. Kenarlar 45° 

kesilerek iĢlem tamamlanır. 

 

 

ġekil 3.4: Flato ile kılçık desen hazırlama 

3.2. Flato Hazırlama 
 

Flato için kullanılacak kaplamalar sağlam, sık dokulu ve düzgün elyaflı olmalıdır. 

Potlu ve kırılgan olmamalıdır. 
 

3.2.1.Tek Renkli Flato 
 

Flatoların yapımları elde 1–3 mm geniĢliğindeki kaplamaların düz Ģeritler halinde 

kesilmesi Ģeklinde uygulanabilir. 
 

 

Resim 3.2: Tek renkli flato 
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3.2.2. Çok Renkli Flato 
 

Çok renkli flato yapmak için elde 3–5 mm geniĢliğinde kesilmiĢ değiĢik renklerde 

kaplama Ģeritleri, yan yana yapıĢtırılıp değiĢik Ģekillerde kesilip tekrar birbirine bantlanması 

Ģeklinde hazırlanır.  

 

 

Resim 3.3: Çok renkli flato 

 Fabrikasyon Flatolar 

 

DeğiĢik Ģekillerde hazırlanan kaplama blokları yine değiĢik Ģekillerde kesilmek 

koĢuluyla geometrik Ģekillerden oluĢan çeĢitli flatoların elde edilmesi Ģeklinde yapılır. Bu 

iĢlemin sınırı yoktur. Her tür ve Ģekilde flato hazırlanabilir ancak baĢarılı olmak için yeterli 

tecrübeye sahip olunmalıdır.  

 

ġekil 3.5: Fabrikasyon flato örnekleri 
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Resim 3.4: Fabrikasyon flato örnekleri 
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Resim 3.4: Flato uygulanmıĢ iĢler  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Flato uygulaması yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ parçasının yüzeyine suyuna Ģekil çiziniz. 
 

 

 

 Çizim iĢlemi için metre, gönye, düz bir 

mastar kullanabilirsiniz. 

 ĠĢ parçasının orta kısmını hazırlayınız. 
 

 

 

 Bantları kaplamanın hep aynı 

yüzünden yapıĢtırınız. 

 Kaplamaları hazırlayarak flatoların 

kesimini yapınız. 
 

 

 

 Kesim iĢlemlerini kaplama kesme 

bıçağı, maket bıçağı, giyotin makinesi, 

giyotin makası veya kaplama testeresi 

ile yapabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Flatoları orta kaplamaya bantlayınız. 

 

 

 

 Flatoların boylarını uzun 

bırakabilirsiniz. 

 Flatonun kaplamaya tamamen 

yaklaĢmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Kenar kaplamaları keserek bantlayınız. 
 

 

 

 ĠĢ resmi üzerinden altığınız ölçüye 

göre kenar kaplamalarını kesiniz. 

 KöĢeleri 45° kesiniz. 
 

 

 

 Kaplamaları üst üste bindirerek 

kesiniz. 
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 Hazırladığınız tablayı kontrol ediniz.  

 

 

 

 Hazırladığınız kaplamanın arka 

tarafında bant olmadığını kontrol 

ediniz. 

 ĠĢ parçasının yüzeyine sokrasına Ģekli 

çiziniz. 
 

 
 

 Çizim iĢlemi için metre, gönye, düz bir 

mastar kullanabilirsiniz. 

 ĠĢ parçasının ölçüsünde kaplama keserek 

hazırlayınız. 
 

 
 

 Önce orta kısmı hazırlayınız. 
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 Flatoları orta kaplamaya bantlayınız. 

 

 
 

 Flatonun kaplamaya tamamen 

yaklaĢmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Kenar kaplamaları keserek bantlayınız. 
 

 
 

 ĠĢ resmi üzerinden altığınız ölçüye 

göre kenar kaplamaları kesiniz. 

 KöĢeleri 45° kesiniz. 
 

 

 

 Üst üste binen köĢeleri mastar 

yardımıyla kesebilirsiniz. 

 Hazırladığınız tablayı kontrol ediniz.  
 

 

 

 Hazırladığınız kaplamanın arka 

tarafında bant olmadığını kontrol 

ediniz. 
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 Preslemede kaplamaların kaymaması için 

kaplama kenarlarına küçük takozlar 

yapıĢtırınız. 
 

 

 

 Takozların tala kalınlığından ince 

olmasına özen gösteriniz.   

 Tabla yüzeylerine tutkal sürerek kaplamayı 

yerleĢtiriniz. 
 

 

 

 Arka yüzeye de astar kaplama 

hazırlayınız. 

 Presleme iĢlemini yapınız. 
 

 

 

 Presleme iĢlemini hidrolik pres veya 

iĢkence ile yapabilirsiniz. 

 

 Yeterli kuruma süresi sonunda tablayı 

sökerek kaplama fazlalıklarını temizleyiniz. 
 

 

 Kaplama fazlalıklarını ince diĢli törpü 

veya eğe kullanarak 

temizleyebilirsiniz. 
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 Bantları sökünüz. 
 

 

 

 Bantların kolay sökülmesi için hafifçe 

nemlendirebilirsiniz. 

 

 

 Sistreleme iĢlemi yapınız. 
 

 

 

 Sistreleme iĢlemini elyaf yönünde 

yapınız. 

 Zımparalama iĢlemi yapınız. 
 

 

 

 Zımparalama iĢlemini, zımpara takozu 

kullanarak önce kalın daha sonra ince 

zımpara ile yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Motif üzerinde hangi kaplama, desen ve renkler kullanacağınızı 

belirlediniz mi? 
  

2. ÇalıĢma yapmak için bir çalıĢma tezgâhı hazırladınız mı?   

3. Çizim yapacağınız malzemeleri hazırladınız mı?   

4. Yüzeye Ģekil (suyuna, sokrasına, kılçık) çizdiniz mi?   

5. Yapacağınız iĢe göre kaplamaları kestiniz mi?   

6. Kestiğiniz kaplamaları bantlayarak orta kısmı hazırladınız mı?   

7. Flatoları kestiniz mi?   

8. Flatoları orta kaplamaya yapıĢtırdınız mı?   

9. Kenar kaplamaları kestiniz mi?   

10. Kenar kaplamaları bantladınız mı?   

11. KöĢeleri 45° kestiniz mi?   

12. Kaplamaları hazırladığınız tablaya sıktınız mı?   

13. Presleme iĢleminden sonra yüzey temizliğini 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi flato hazırlama nedenlerinden değildir? 

A) Yan yana gelmiĢ iki farklı kaplamanın birleĢim yerindeki hatayı gizlemek için 

B) Estetik görünüm için 

C) GeniĢ yüzeyleri daraltmak için 

D) Dar yüzeyleri daha büyük göstermek için  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yüzeyde oluĢturulabilecek desenlerden değildir? 

A) Suyuna desen 

B) Sokrasına desen 

C) Freze desen 

D) Kıçlık desen 

 

3. Flato yapımında aĢağıdakilerden hangisi tercih edilmez? 

A) Düz elyaflı kaplamalar 

B) Açık renkli kaplamalar 

C) Koyu renkli kaplamalar 

D) Kuru kök kaplama 

 

4. Metal flatolar genellikle hangi iĢlerde kullanılır? 

A) Klasik iĢlerde kullanılır. 

B) Modern iĢlerde kullanılır. 

C) Kapak motiflerinin düzenlenmesinde kullanılır. 

D) Kılçık Ģekilli iĢlerde kullanılır. 

 

5. Flato kullanılarak yapılan bir mobilyaya göre, flato kullanılmayarak yapılan bir 

mobilyanın farkı nelerdir? 

A) Flato iĢçiliği artırır. 

B) Fabrikasyon iĢlerden ayrı kılar. 

C) Daha estetik görünür, bu da mobilyaya artı yönde değer katar. 

D) Daha ucuza mal edilir. 

 

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 Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Faaliyet Ön Hazırlığı ve ĠĢ Güvenliği   

1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. Kullanılan araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. ÇalıĢma ortamında yeterli güvenlik önlemi aldınız mı?   

4. Kullandığınız araç gereci iĢlem sonunda yerine kaldırdınız 

mı? 
  

Kaplama ile Kakma Yapma Kriterleri   

1. Motifi belirleyip motife göre kaplama seçtiniz mi?   

2. Motifi kaplamaya aktarma metotlarını öğrendiniz mi?   

3. Motifi kaplamaya kopyalama metodu ile aktartınız mı?   

4. Motifi yapıĢtırma metodu ile aktartınız mı?   

5. Kaplamaları üst üste yapıĢtırtınız mı?   

6. Kaplamaları kıl testereyi geçirmek için deldiniz mi?   

7. Kaplamaları kıl testeresi ile elde kestiniz mi?   

8. Kaplamaları dekupaj makinesinde kestiniz mi?   

9. Kesilen kaplamaları birbirinden ayırtınız mı?   

10. Kaplamaları resme göre birleĢtirdiniz mi?   

Flato Yapma Kriterleri   

1. Yüzeye yapacağınız flato çalıĢması Ģeklini çizdiniz mi?   

2. Yapacağınız flato çalıĢmasına uygun kaplamaları seçtiniz 

mi? 
  

3. ĠĢinize uygun flatoları kesdiniz mi?   

4. Flato ve kaplamaları birleĢtirdiniz mi?   

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

1. DOĞRU 

2. YANLIġ 

3. DOĞRU 

4. YANLIġ 

5. DOĞRU 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. C 

3. D 

4. A 

5. D 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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