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 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.   
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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00225 

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi 

MODÜLÜN ADI Kayıt Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 

Mobilya iskeletinin parçası olan, düz ve eğmeçli kayıt 

yapma iĢlemleri; köĢe bağlantıları, kayıt yüzeyine ve 

kenarlarına uygulanan dekoratif iĢlemler ile ilgili 

bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 tekrar/pekiĢtirme uygulaması süresi) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Kayıt yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında düzgün, ölçüsünde, kurallara 

uygun olarak kayıt yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. AhĢap malzemeyle düzgün, ölçüsünde, kurallara 

uygun kayıt yapabileceksiniz. 

2. AhĢap malzemeyle düzgün, ölçüsünde, kurallara 

uygun kayıtta dekoratif iĢlemler 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, 

 

Estetik görüntüsünden, sağlıklı ve ekonomik olmasından dolayı vazgeçilmez bir gereç 

olarak ahĢap malzeme, günümüzde iç ve dıĢ mekân tasarımlarında kullanılmaya devam 

edilmektedir. 

 

Sandalye, koltuk gibi mobilyalarımızda iskelet sistemi büyük önem taĢır. Ġskelet 

sistemi ayak, kayıt, kolçak, arkalık olarak isimlendirilen birçok parçanın uygun yapım 

tekniği ile üretilmesi ve bunların birbiriyle yapıĢtırılması sonucu oluĢturulur. 

 

Ġskeleti oluĢturan parçalara dekoratif iĢlemler uygulamak, o ürünün sanatsal ve estetik 

olarak değerini artıracaktır. 

 

Bu modül ile farklı iskelet sisteminin (Ģablon ve kalıp yardımı ile) kayıt kısmının 

yapılıĢı ve kayıt üzerine dekoratif iĢlemlerin yapılıĢı hakkında yeterli bilgi ve becerileri 

kazanmıĢ olacaksınız. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda ahĢap malzemeyle düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun kayıt 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Evinizde ve çevrenizdeki koltuk, sandalye, sehpa, masa gibi mobilyaları 

inceleyiniz. Özellik ve farklılıklarını not alınız. 

 SatıĢ mağazalarını dolaĢarak farklı alanlar için tasarlanmıĢ koltuk, sandalye, 

sehpa, masa gibi mobilyaları inceleyiniz. Özellik ve farklılıklarını not alınız. 

 Edindiğiniz bilgi ve izlenimleri sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. KAYIT YAPIM TEKNĠKLERĠ 

 

1.1. Tanıtılması 

 

Masa, sandalye, koltuk, sehpa vb. mobilyaların iskelet sisteminde ayakları birbirine 

bağlayan, üst ve ara tablaların, döĢeme gereçlerinin iskelet sistemine tutturulmasına yardımcı 

olan, oturma ve masa yüksekliklerinin sınırlarını belirleyen, üzerine yapılan dekoratif 

çalıĢmalarla mobilyaya estetik görüntü veren parçalara kayıt denir. 

 

Kayıtlar, mobilyanın büyüklüğüne, formuna göre düz veya eğmeçli yapılır. Kayıt 

kalınlığı, geniĢliği, mobilyaların kullanım durumuna göre belirlenir. Sandalye ve sehpalarda 

kayıtlar daha ince ve dar iken masada daha geniĢ ve kalın yapılır. Ġskelet yapısında ön kayıt, 

arka kayıt, yan kayıt, ara kayıt Ģeklinde isim alır. Ayrıca klasik mobilyalarda uygulanan 

eğimler ve dekoratif iĢlemler ile sitil belirleyici özelliktedir. 

 

 
Resim 1.1: Eğmeçli ve düz, dekoratif iĢlemli ve iĢlemsiz kayıt örnekleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Düz Kayıt Yapma 

 
Evimizde kullandığımız birçok mobilyanın genel hatları düz yapılıdır. AhĢap iskelet 

yapısına sahip sehpalarımız, masalarımız, sandalyelerimiz genelde düz kayıt yapılarına 

sahiptir. Kayıtlar ayaklara zıvanalı, kavelalı, metal bağlantılı vb. farklı bağlantılar ile 

bağlanabilir. Bu bağlantı tipleri çizim aĢamasında belirtilmelidir. Çünkü zıvanalı 

birleĢtirmelerde zıvana payları kayıt boyu hesabına katılırken kavelalı birleĢtirmelerde kayıt 

boyu çizim aĢamasında tasarlandığı kadardır. Bazı kayıtlarda kayıt parçasının bir ucu zıvana 

iken diğer ucu kavela olabilmektedir. Metal bağlantılılarda ise kavela destekli yapıldığı için 

tasarımlar ve kayıt boyları iĢlemlerine dikkat edilmelidir. 

 

 
Resim 1.2: Düz kayıt ve ölçü hesaplaması 

 
Kayıt parçaları ayakları birbirine tutturduğu ve genel iskelet yapısının ayakta 

kalmasına yardımcı olduğu için kayıt yapımında kullanılacak ağaçlarda ardak, budak, çatlak, 

lif kıvrığı vb. ağaç kusurları olabildiğince bulunmamalıdır. 

 

Kayıt boyları dikkatli bir Ģekilde hesaplandıktan sonra ayak-kayıt bağlantısı 

konstrüksiyon çeĢitlerinin düz kayıtlara nasıl uygulandığını inceleyelim: 

 

 Zıvanalı kayıt hazırlama: Ayak kayıt iĢlemlerinde en çok kullanılan 

konstrüksiyon çeĢididir. Kayıt parçasına zıvana açma iĢlemi farklı makinelerde 

farklı Ģekillerde yapılabilir. 

 

 Daire testere makinesinde grup bıçaklar ile zıvana açma: Bu iĢlem 

için daire testere makinesine grup bıçakları takınız. Siperi zıvana kanalı 

kadar ayarlayınız. Kayıt parçasını itme siperi ile itiniz. Zıvana açıldıktan 

sonra diğer yüzeyi geçiniz. Zıvana boyu büyük ise siperi geri çekiniz. 

Aynı iĢlemleri tekrarlayınız. 
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Resim 1.3: Daire testere makinesinde grup bıçakları ile düz zıvana elde etme 

 

 Daire testere makinesinde kalıp yardımı ile zıvana açmak: Bu iĢlem 

için daire testere makinesine masif bıçağı takınız. Bıçak derinliğini 

ayarlayınız. Siperi zıvana boyu kadar ayarlayınız. Kayıt parçasını sipere 

dayayarak bir yüzeyine zıvana kanalı açınız. Parçayı çevirip diğer tarafa 

da zıvana kanalını açınız. Zıvana kanalları açıldıktan sonra zıvana 

kapaklarını düĢürmek için kayıt parçasını kalıba yerleĢtiriniz. Derinlik ve 

kalınlık ayarlarınızı yapınız. Kalıp yardımıyla kapakları düĢürünüz (Aynı 

kalıp yardımı ile zıvananın yan taraflarından da istenilen oranda küçültme 

yapılabilir.). 

 

 
Resim 1.4: Daire testere makinesinde düz zıvana boylarının iĢlenmesi   
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Resim 1.5: Daire testere makinesinde kalıp yardımıyla zıvana kapaklarının düĢürülmesi 

 

 Daire testere makinesi ve Ģerit testere makinesi ile kayıt açmak: Bu 

iĢlem için daire testere makinesine ahĢap bıçağı takınız. Bıçak derinliğini 

ayarlayınız. Siperi, zıvana boyu kadar ayarlayınız. Kayıt parçasını sipere 

dayayarak bir yüzeyine zıvana kanalı açınız. Parçayı çevirip diğer tarafa 

da zıvana kanalını açınız. Kayıt parçasına zıvana kanalları açıldıktan 

sonra kapakları Ģerit testere makinesinde düĢürmek için Ģerit testere 

siperini ayarlayınız. Kayıt parçasının bir yüzeyindeki kapak parçasını 

düĢürünüz. Kayıt parçasını çevirip diğer kapak parçasını düĢürünüz. 

 

 
Resim 1.6: Daire testere makinesinde düz zıvana boylarının iĢlenmesi   
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Resim 1.7: ġerit testere makinesinde zıvana kapaklarının düĢürülmesi 

 
 Zıvanalı ham paylı kayıt hazırlama: Ayak kayıt iĢlemlerinde en çok 

kullanılan konstrüksiyon çeĢididir. Sağlamlığı artırmak için ayrıca ham pay 

oranı bırakılır. Kayıt parçasına zıvana açma iĢlemini inceleyelim: Bu iĢlem için 

daire testere makinesine masif bıçağı takınız. Bıçak derinliğini ayarlayınız. 

Siperi zıvana boyu kadar ayarlayınız. Kayıt parçasını sipere dayayarak bir 

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

açınız. Ham pay açmak için siperi ham pay oranı kadar ayarlayınız ve kesiniz. 

Ham pay oranını Ģerit testere makinesi ile düĢürünüz. Kapakları da kalıp 

yardımıyla ya da Ģerit testere makinesi ile düĢürünüz. 

 

 
Resim 1.8: Daire testere makinesinde düz zıvana boylarının iĢlenmesi ve ham pay yapımı 
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 Kavelalı kayıt hazırlama: Ayak kayıt birleĢtirmelerde çok kullanılan bir 

birleĢtirme olmamakla beraber kavela yardımı ile de ayak kayıt birleĢtirme 

yapılabilmektedir. Bu iĢlem için kayıt parçası tasarlanan boyda kesilir. Parçanın 

maktasına kavela yerleri iĢaretlenir ve yatay delik makinesinde delinir. 

 

 
Resim 1.9: Kavelalı ayak hazırlama 

 

 Metal bağlantılı kayıt hazırlama: Genelde monte yapılacak olan mobilyalarda 

kullanılır. Ayak-kayıt bağlantısının sökülebilir olması istenilen durumlarda 

uygulanan birleĢtirme çeĢididir.  

 

 Vida yardımı ile ayak-kayıt bağlantısı: Bu iĢlem için kayıt parçası 

tasarlanan ölçüye getirilir. Ayak-kayıt bağlantısının sağlam olması için 

kayıt parçasına zıvana ya da kavela iĢlemi yapılır. Kayıt parçasına, yatay 

delik makinesinde bağlantı vidası için gerekli delikler açılır. 

 

 
Resim 1.10: Vidalı ayak-kayıt bağlantısı 

 

 Metal parça yardımı ile ayak kayıt bağlantısı: Bu iĢlem için kayıt 

parçası tasarlanan ölçüye getirilir. Ayak-kayıt bağlantısının sağlam 

olması için kayıt parçasına zıvana ya da kavela iĢlemi yapılır. Kayıt 

parçasının yan taraflarına metal parçanın girebilmesi için uygun ölçüde 

kanal açılır. 

 

 
Resim 1.11: Metal yardımı ile ayak kayıt bağlantısı 
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1.3. Eğmeçli Kayıt Yapma 
 

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

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

eğimlidir. Kayıtlar da iskelet yapısına uygun olarak eğimli yapılmaktadır. Kayıtlar, ayaklara 

genelde zıvanalı ve kavelalı bağlantılarla bağlanmaktadır. Bu bağlantı tipleri çizim 

aĢamasında belirtilmelidir. Çünkü zıvanalı birleĢtirmelerde zıvana payları kayıt boyu 

hesabına katılırken kavelalı birleĢtirmelerde kayıt boyu çizim aĢamasında tasarlandığı 

kadardır. Bazı kayıtlarda, kayıt parçasının bir ucu zıvana iken diğer ucu kavela 

olabilmektedir. 

 

 
Resim 1.12: Eğmeçli kayıt Ģablon çizimi ve boy hesaplaması 

 
Ġskelet yapısının ayakta kalmasına yardımcı olduğu için kayıt yapımında kullanılacak 

ağaçlarda ardak, budak, çatlak, lif kıvrığı vb. ağaç kusurları olabildiğince bulunmamalıdır. 

 

Kayıt boyları dikkatli bir Ģekilde hesaplandıktan sonra eğmeçli kayıt parçasının nasıl 

hazırlandığını inceleyelim:  

 

 Kavelalı eğmeçli kayıt hazırlama: Eğmeçli kayıt parçasının resmi çizilir. 

Resim Ģablon üzerine aktarılır ve Ģablon hazırlanır. ġablon uygun ahĢap 

yüzeyine çizilir. Üzerine kayıt resmi çizilmiĢ ahĢap, ince Ģerit testere ile kesilir. 

Kalıp ve zımpara yardımı ile kayıt parçası temizlenir. Temizleme iĢlemi biten 

kayıt parçasının kavela yeri markalaması yapılır ve kavela yerleri açılır.  

 

 
Resim 1.13: Eğmeçli kayıt Ģablon hazırlama markalama ve kesimi 
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Resim 1.14: Eğmeçli kayıt temizlenmesi ve kavela yeri açılması 

 
 Zıvanalı eğmeçli kayıt hazırlama: Eğmeçli kayıt parçasının resmi çizilir. 

Resim Ģablon üzerine aktarılır ve Ģablon hazırlanır. ġablon, uygun ahĢap 

yüzeyine çizilir. Üzerine kayıt resmi çizilmiĢ ahĢap, ince Ģerit testere ile kesilir. 

Kalıp ve zımpara yardımı ile kayıt parçası temizlenir. 

 

 
Resim 1.15: Eğmeçli kayıt Ģablon hazırlama markalama ve kesimi 

 

Temizleme iĢlemi biten kayıt parçası, daire testere makinesinde hazırlanan uygun 

kalıba yerleĢtirilir. Kalıp, kayıttaki boĢlukları dolduracak Ģekilde olmalıdır. Kayıt, yardımcı 

sipere dayanır ve zıvana boy kanalı açılır. Boy kanalı açılan eğmeçli parçalar, uygun kalıba 

bağlanır ve kapaklar düĢürülür. 
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Resim 1.16: Zıvana boy kesme iĢlemi ve zıvana kapağının düĢürülmesi 

 

Zıvana açılı Ģekilde ise daire testere makinesine eğime uygun kalıp bağlanır. Grup 

testere bıçakları, daire testere makinesine bağlanır ve açıya uygun olarak grup bıçağa uygun 

açı verilir ve kesim iĢlemi yapılır. 
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Resim 1.17: Daire testere makinesinde eğmeçli kayıtın açılı zıvanasının iĢlenmesi 

 
Zıvanalar Ģerit testere makinesinde de düĢürülebilir. Bunun için zıvana boy kanal 

açma iĢlemi yapılır. ġerit testereye uygun kalıp bağlanır ve eğim boĢluğu giderilir. Zıvana 

kapağı Ģerit testerede düĢürülür.  

 

 
Resim 1.18: ġerit testere makinesinde zıvana kapaklarının düĢürülmesi 

 
Zıvana açma iĢlemi biten parçalar ve köĢeler, törpü yardımıyla yuvarlanır. Sorunsuz 

bir bağlantı için zıvana dibinde kalan parçalar düz kalem yardımıyla temizlenir. 

 

 
Resim 1.19: Zıvana köĢelerinin yuvarlatılması ve diplerinin temizlenmesi 

 

1.4. KöĢe Bağlantıları 
 

Kayıtlar, ayakları bir arada tutan elemanlardır. Kayıtların ayakları bir arada 

tutabilmesi için ayak ile kayıt arasında bazı bağlantıların yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlantılara ayak kayıt birleĢtirmeler denilmektedir. Piyasada en çok uygulanan ayak kayıt 

birleĢtirmeleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
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1.4.1. Düz Zıvanalı Ayak Kayıt BirleĢtirme 
 

Bu birleĢtirme, genel olarak ayakların aĢağı kısımlarına konulan takviye kayıtlarının 

ayaklarla birleĢmesinde ve arkalıkların sade masif yapıldığı durumlarda kullanılır. Ham paylı 

ve diğer zıvana birleĢtirmeler kadar sağlam olmadığı için ana kayıtların birleĢtirmesinde çok 

az kullanılır. Zıvana kalınlıkları normal kayıt kalınlığının 1/3' ü kadar yapılır. Eğer kayıtlar 

ince ise birleĢtirmenin daha sağlam olması için zıvana kalınlıkları artırılabilir. Zıvana 

geniĢliği de kayıt geniĢliği kadar yapılır. Bazen delikler kayıt geniĢliğinden 4–6 mm dar 

açılır ve zıvana daraltılmak suretiyle hatalı açılmıĢ delikler gizlenir. Ayak kayıt 

birleĢtirmelerinde kayıtlar genel olarak ayaktan 4–5 mm içeride yapılır. Yüz beraber 

yapıldığı da olur. Bindirme kayıtlı birleĢtirmede alıĢtırma çok iyi ve kullanılan kerestenin 

kuruluğu aynı olmalıdır. AlıĢtırma iyi değilse açıklık çirkin görünür. Nem miktarı eĢit 

değilse de farklı çekme dolayısıyla yüzey düzgünlüğü bozulur. Bu bakımdan ayaklar taĢkın 

yapılırsa hem farklı kuruluktan hem de iyi alıĢtırmamaktan meydana gelebilecek hatalar pek 

belli olmaz. 
 

 
Resim 1.20: Düz zıvanalı birleĢtirme ve ölçü özellikleri 

 

1.4.2. Ham Paylı Zıvanalı Ayak Kayıt BirleĢtirme 
 

Ayak kayıt birleĢtirmeleri içinde en çok kullanılanı bu birleĢtirmedir. Zıvana kalınlığı 

düz birleĢtirmede olduğu gibi kayıt kalınlığının 1/3' ü kadar veya biraz daha kalın yapılabilir. 

Ham paylarının geniĢliğinin kayıt geniĢliğinin 1/3' ü veya 1/4' ü kadar, uzunluğu kayıt 

kalınlığının 1/2'si kadar yapılır. Fakat kayıt kalınlığı fazla ise ham payı uzunluğu 15 mm’den 

fazla yapılmaz. Ham paylar düz yapılabildiği gibi içe ve dıĢa doğru pahlı da yapılabilir. 
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Resim 1.21: Ham paylı zıvanalı birleĢtirme ve ölçü özellikleri 

 

1.4.4. Kavelalı Ayak Kayıt BirleĢtirme 
 

Bu birleĢtirme de kavelalı ve zıvanalı ayak kayıt birleĢtirmede olduğu gibi küçük 

kesitli ayakların birleĢtirilmesinde uygulanır. Kayıt maktaları düzgün hazırlanır. Delikler iyi 

delinir ve kavelalar da normal sıkılıkta girecek çapta olursa birleĢtirme zıvana kadar sağlam 

olur. Bu birleĢtirme, köĢeli ayaklara uygulandığı kadar yuvarlak ayaklara da uygulanır. 

BirleĢtirmede 10 mm ahĢap veya plastik kavela kullanılabilir. 

 

 
Resim 1.22: Kavelalı ayak kayıt birleĢtirmeler 

 

1.4.5. Kavelalı ve Zıvanalı Ayak Kayıt BirleĢtirme 
 

Küçük kesitli ayaklarla birleĢtirilecek kayıtlardan biri kavelalı, diğeri de zıvanalı 

yapılarak ayak zayıflatılmadan sağlam bir birleĢtirme elde edilebilir. Kavelaların uçları 

zıvanaya girdiği için iĢ, zıvanalı kayıt yönünde çok sağlam olur. Bu özelliğinden dolayı 

koltuk, sandalye, kanepe gibi oturma mobilyalarında yan kayıtlar zıvanalı, ön ve arka 

kayıtlar kavelalı birleĢtirmeli yapılarak zarafet ve sağlamlık birlikte sağlanmıĢ olur. 

BirleĢtirmede kavela çapları ve zıvana kalınlıkları kavelalı ve zıvanalı bileĢtirmelerdeki 

gibidir. 

 
Resim 1.23: Kavelalı ve zıvanalı ayak kayıt birleĢtirmeler 
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1.4.6. Kertmeli ve Zıvanalı Ayak Kayıt BirleĢtirme 
 

Bu birleĢtirme genellikle yuvarlak masa ve sehpa ayaklarının kasnaklarla 

birleĢtirilmesinde kullanılır. Büfe, kanepe gibi mobilyaların bel vermemesi için alt orta 

noktaya konan takviye ayakların orta kayıtla birleĢtirilmesinde kullanılır. Bu birleĢtirme çok 

sağlam olduğundan uygun yerlerde tercihen kullanılır. Zıvana kalınlığı ile içten ve dıĢtan 

kertmeler, kasnak kalınlığına göre iĢin resmini çizen ya da iĢi yapan kimse tarafından 

saptanır. 

 

 
Resim 1.24: Kavelalı ve zıvanalı ayak kayıt birleĢtirmeler 

 

1.4.7. Metal Bağlantılı Ayak Kayıt BirleĢtirmeler 
 

Seri üretimin artması ve yapılan mobilyaların daha uzak yerlere taĢınması gerekliliği 

doğduğundan sökülüp takılabilir ayakların yapılabilmesi için metal bağlantı gereçleri 

üretilmiĢtir. Buradaki amaç, ayak kayıt birleĢtirmelerinde sağlamlıktan ödün vermeden aynı 

anda daha çok mobilyayı uzak bölgelere göndermek, nakliyeden dolayı ortaya çıkacak 

hasarları en aza indirmektir. 

 

Metal bağlantılar, ayak ve kayıtlara birleĢtirme iĢlemleri yapıldıktan sonra 

bağlanmalıdır. Kavela, zıvana gibi iĢlemler yapılmadan sadece metal bağlantı yapmak 

sakıncalıdır. 

 

 
Resim 1.25: Metal bağlantılı ayak kayıt birleĢtirmeler 
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1.4.7. KöĢe Bağlantısı Yardımcı Elemanı KöĢe Takozu 
 

Ayak kayıt bağlantısını güçlendirmek için en çok kullanılan bağlantı elemanıdır. 

Amaç kavelalı, zıvanalı, ham paylı zıvanalı olarak yapılmıĢ ayak kayıt bağlantısını daha 

uzun ömürlü yapmaktır.  

 

KöĢe takozu yapılacak ağaç budaksız, ardaksız olmalıdır. GeniĢliği 50 mm kalınlığı 25 

mm civarındadır. Kayıt yüksekliğine göre kalınlık artırılabilir. Kayıtın üst seviyesinden 2–3 

mm aĢağıdan bağlanmalıdır.  

 

KöĢe takozu elyaf yönü iç köĢeye paralel olmalıdır. KöĢe takozu, kayıtlara tam olarak 

oturmalıdır. KöĢe takozu elyaf yönü takozun boy yönünde olmalıdır. Ayak iç köĢesine dik 

gelmemelidir. KöĢe takozları, birleĢtirme yapılmıĢ köĢelere kiniĢli veya vidalama Ģeklinde 

bağlanabilir. KöĢe bağlantıları farklı tiplerde olabilir.  

 

 
Resim 1.26: Farklı tiplerde köĢe takozları 

  

KöĢe takozu imalatı için 50 mm geniĢliğinde 25 mm kalınlığında istenilen uzunlukta 

parça alınır. BaĢ kesme makinesi 45º kesecek Ģekilde sağa ya da sola doğru ayarlanır ya da 

daire testere makinesine açılı siper bağlanır ve 45º açı yapacak Ģekilde ayarlanır. Parçanın bir 

ucu 45º açı ile kesilir. Parça uzun ekseni etrafında döndürülür ve köĢe takozu çıkacak Ģekilde 

tekrar kesilir. Parça, uzun ekseni etrafında tekrar döndürülür ve kesim devam eder. KöĢe 

takozları çıktıktan sonra daire testere makinesinde veya Ģerit testere makinesinde köĢe oranı 

kadar kesilir ve kullanıma hazır hâle gelir. 

 

KöĢe takozu hazırladıktan sonra takozlara kanal açılacaksa uygun bıçak yatay freze 

makinesine bağlanır ve uygun kalıp yardımıyla takozlara kanal açılır. 

 

 
Resim 1.27: KöĢe takozu hazırlama 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Düz ve eğmeçli kayıt yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġmalatı yapılacak düz kayıt için 1\1 ölçekli resim 

çiziniz.  

 

 
 

 Ġmalat resmi çizilirken ayak 

kayıt bağlantısının sağlamlığı 

ve kayıt için uygun 

konstrüksiyon tipini çiziniz 

ve ölçüleri çıkarınız.  

 

  Ağaç kusuru bulunmayan ağaç tercih ediniz. 

AhĢaba yüz, cumba iĢlemi yapınız.  
 

 

 

Ağaç yüzeyinde çatlak, 

budak, ardak bulunmamasına 

özen gösteriniz. Planya 

makinesinde yüz cumba iĢlemi 

yapınız.  

  Kalınlık, geniĢlik, boy çıkarma iĢlemi yapınız. 

 

 

  

 Kalınlık, daire testere, baĢ 

kesme makineleri ile 

iĢlemlerinizi yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kayıt üzerinde zıvana markalaması yapınız. Daire 

testere makinesinde gerekli ayarları yapınız.  

 

 Ayak kayıt bağlantısında açık 

kalmaması için daire testere 

makinesinde diĢ adımı seyrek 

bıçak kullanınız. 

 Kayıt parçasını sipere dayayarak zıvana boy 

kanalını iki yönlü açınız. 

 

 ĠĢlemler esnasında dikkatli ve 

yavaĢ olunuz. 

 Daire testere makinesine uygun kalıbı yerleĢtiriniz 

ve kayıt parçasını kalıba bağlayınız. 

 

 

 

 Parçayı kalıba sıkıca 

bağlayınız.  
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 Kalıba bağlanan kalıp parçasının kapaklarını 

düĢürünüz. 

 

 ĠĢlemler esnasında dikkatli ve 

yavaĢ olunuz. 

 Zıvana açma iĢlemi biten parçaları, köĢeleri törpü 

yardımıyla yuvarlayınız. Sorunsuz bir bağlantı için 

zıvana dibinde kalan parçaları düz kalem 

yardımıyla temizleyiniz. 

 

 

 Ayak kayıt bağlantısında 

ayak (diĢi) zıvana alanın 

köĢeleri yuvarlak ise zıvana 

köĢelerini yuvarlatınız. 

 Zıvanalı birleĢtirmeyi desteklemek için köĢe takozu 

hazırlayınız. 

  

 KöĢe takozu için uygun ahĢap 

parçasını 45 derece açılarda 

kesiniz. KöĢe noktanın tam 

birleĢebilmesi içi köĢe 

takozunun köĢesini boĢaltınız 
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 KöĢe takozuna vida delikleri açınız. KöĢe takozunu 

tutkallayarak birleĢim noktasına yerleĢtiriniz. 

Kayıtlardaki vida delik yerlerini belirleyiniz ve 

uygun uzunlukta vida ile sabitleyiniz. 

 

 

 KöĢe tokuzunun elyaf yönüne 

dikkat ediniz. 

 Ġmalatı yapılacak eğmeçli kayıt için 1\1 ölçekli 

resim çiziniz.  
 

 

 Ġmalat resmi çizilirken ayak 

kayıt bağlantısının sağlamlığı 

ve kayıt için uygun 

konstrüksiyon tipini çiziniz 

ve ölçüleri çıkarınız.  

 Kusuru bulunmayan ağaç tercih ediniz. AhĢaba 

yüz, cumba iĢlemi yapınız.  

 

 Ağaç yüzeyinde çatlak, 

budak, ardak bulunmamasına 

dikkat ediniz. Planya 

makinesinde yüz cumba 

iĢlemi yapınız.  

 Kalınlık, geniĢlik, boy çıkarma iĢlemi yapınız. 

  

 Kalınlık, daire testere, baĢ 

kesme makineleri ile 

iĢlemlerinizi yapınız. 
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 Eğmeçli kayıt için Ģablon hazırlayınız. ġablonu, 

hazırlanan parça üzerine koyarak çiziniz. ġerit 

testerede çizilen yerden kesiniz. 

 

 ġerit testereye ince Ģerit 

laması takarak kesiniz. 

 Kesilen parçanın kalıp yardımıyla daire testere 

makinesinde temizliğini yapınız. Zımpara ile son 

perdah iĢlemini yapınız. 

 

 Perdah iĢleminde ince 

zımpara kullanınız. 

 Eğmeçli kalıp parçasının maktasına kavela 

markalaması yapınız. 

 

 

 Markalama iĢlemini dikkatli 

yapınız.  

 Eğmeçli kayıta uygun dikey delik makinesinde 

kalıp hazırlayınız. 

 

 Delik makinesinde siperi yan 

yatırınız. Eğime uygun 

yardımcı parça hazırlayınız 

ve sipere bağlayınız. Uygun 

ölçüde deliniz. 
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 Zıvanalı birleĢtirmeyi desteklemek için köĢe takozu 

hazırlayınız. 

  

 KöĢe takozu için uygun 

ahĢap parçasını 45 derece 

açılarda kesiniz. KöĢe 

noktanın tam birleĢebilmesi 

için köĢe takozunun 

köĢesini boĢaltınız. 

 KöĢe takozuna vida delikleri açınız. KöĢe takozunu 

tutkallayarak birleĢim noktasına yerleĢtiriniz. 

Kayıtlardaki vida delik yerlerini belirleyiniz ve 

uygun uzunlukta vida ile sabitleyiniz. 

 

 KöĢe takozunun elyaf yönüne 

dikkat ediniz. 
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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. Kayıt boyları için uygun birleĢtirme çeĢidi belirlenip 

kayıt ölçüsü çıkarıldı mı? 
  

2. Kayıt için uygun ahĢap parça seçildi mi?   

3. Kayıt parçasına yüz cumba kalınlık ve boy çıkartma 

iĢlemi yapıldı mı? 
  

4. Kayıt parçasına ölçülere uygun zıvana markalaması 

yapıldı mı? 
  

5. Daire testere makinesine gerekli bıçak takılıp siper ayarı 

yapıldı mı? 
  

6. Zıvana boy kanalı açıldı mı?   

7. Zıvana düĢürmek için kalıp bağlanıp zıvana kapakları 

düĢürüldü mü? 
  

8. Zıvananın köĢeleri yuvarlatıldı mı?   

9. KöĢe takozları uygun açıda kesilip delik iĢlemi yapıldı 

mı? 
  

10. Bağlantısı yapılan ayak kayıt parçasına köĢe takozu 

tutkallanarak vidalandı mı? 
  

11. BitmiĢ olan iĢin 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. (   ) Kayıtlar, mobilyanın büyüklüğüne, formuna göre düz veya eğmeçli yapılır. 

 

2. (   ) Kayıtlar, ayaklara zıvanalı, ham paylı zıvanalı, kavelalı, metal bağlantılı vb. farklı 

bağlantılar ile bağlanabilir. 

 

3. (   ) Kayıtlarda kayıt parçasının bir ucu zıvana iken diğer ucu kesinlikle kavela 

olmalıdır. 

 

4. (   ) Kayıt parçaları ayakları birbirine tutturduğu ve genel iskelet yapısının ayakta 

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

çatlak, lif kıvrıklığı vb. ağaç kusurları olabildiğince bulunmamalıdır. 

 

5. (   ) Zıvanalı kayıt  ayak kayıt iĢlemlerinde en az kullanılan konstrüksiyon çeĢididir. 

 

6. (   ) Kayıt boylarının hesabında birleĢtirme çeĢidi önemli değildir. Kayıt boyları her 

zaman ayaklar arasındaki mesafe kadardır. 

 

7. (   ) Klasik mobilyaların genel hatları düz yapılıdır. Ancak kayıtları her zaman eğimli 

yapılıdır. 

 

8. (   ) Eğimli kayıtlar ayaklara genelde vidalı bağlantılar ile bağlanmaktadır. 

 

9. (   ) Kavelalı birleĢtirmelerde kavela kalınlıkları 6 mm kalınlığındadır. 

 
10. (   ) KöĢe takozları, ayak kayıt bağlantısını güçlendirmek için en çok kullanılan 

yardımcı bağlantı elemanıdır. 

 

 

 

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 
 

 

Bu faaliyet sonunda ahĢap malzemeyle düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun kayıtta 

dekoratif iĢlemler yapabileceksiniz. 

 

  

 

 Oturma elemanlarının iskelet sistemlerine uygulanan dekoratif iĢlem çeĢitlerini 

inceleyiniz. 

 Dekoratif iĢlemler için modelleri çevrenizde bu alanla ilgilenen iĢletmelerden, 

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

kütüphanelerden veya internet ortamından araĢtırınız. 

 AraĢtırmalarınızı, çevrenizde bu alanla ilgilenen iĢletmelerden, mesleki eğitim 

öğretim kurumlarından, konu ile ilgili bütün yazılı kaynaklardan, 

kütüphanelerden veya internet ortamından gerçekleĢtirebilirsiniz. 

 

2. KAYITTA DEKORATĠF ĠġLEMLER 
 

Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı alanında ürünlere beğeni ve değer kazandırılması 

amacıyla çeĢitli dekoratif iĢlemler uygulanır. Ürünlerin yüzeylerine ve kenarlarına dekoratif 

Ģekillendirme iĢlemleri yapılabilir.  

 

Dekoratif iĢlemler yüzeysel Ģekillendirmeler dıĢında, boya, desen uygulamaları, 

kumaĢ kaplamaları vb. iĢlemlerle de yapılabilir. 

 

AhĢap ürünlerin kenar ve yüzeylerine uygulan iĢlemlere Ģekillendirme denir. 

ġekillendirmeler kenar ve yüzey Ģekillendirmeleri olarak iki grupta incelenebilir. 

 

2.1. Kenar ġekillendirme ĠĢlemleri 
 

Kenar Ģekillendirme iĢlemleri ahĢap parçasının kenarlarına uygulanan iĢlemlerdir. 

Uygulanan iĢlemler günümüzde makine ile seri ve düzgün olarak yapılmaktadır. Bu iĢlem 

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

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

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

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Yatay freze,  dikey freze, el freze makineleri 

 

ġekillendirme iĢlemi, makinelere bağlanan bıçaklar yardımıyla yapılmaktadır. 

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

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

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

bulunur.  

 

 
Resim 2.2: Yatay freze, dikey freze, el freze makineleri mil kovan bıçak bağlantısı 

 

ġekillendirme iĢlemi için kullanılan bıçakların genel yapısı bıçak gövdesi, kesici 

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

üstte bulunur. Bazı bıçaklarda rulman bulunmaz. 
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Resim 2.3: Rulmanlı rulmansız alttan rulmanlı Ģekillendirme bıçakları 

 

Yapılacak olan kenar Ģekillendirme iĢlemleri çok çeĢitlidir. Ġçe kavis, dıĢa kavis, 

balıksırtı, pah vb. isimler alır. Kenara uygulanacak dekoratif çalıĢma, iĢin kullanılıĢ amacı,  

klasik veya modern olması, gösteriĢli veya sade olması vb. durumlar göz önünde 

bulundurularak tercih edilmelidir. 

 

 
Resim 2.4: ġekillendirme bıçakları ve ĢekillendirilmiĢ parçalar 

 

 Yatay freze makinesinde kenar Ģekillendirme: Yatay freze makinesine uygun 

Ģekillendirme bıçağı takınız (Rulmanlı olabilir veya olmayabilir.). Bıçağın 

yükseklik ayarını yapınız. Siperleri aynı hizaya getiriniz. Parçaya verilecek 

Ģekillendirme oranına göre siperi öne veya arkaya iterek ayarlayınız. Parçayı 

yavaĢça itiniz. 
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Eğmeçli kayıt iĢlenecekse siper kullanmayınız. Rulmanlı bıçağı makineye takınız. 

Bıçağı uygun yüksekliğe çıkarınız ve eğimli parçayı rulmana dayayarak Ģekillendirme iĢlemi 

yapınız.  

 
Resim 2.5: Yatay frezede Ģekillendirme iĢlemi 

 

 Dikey freze makinesinde kenar Ģekillendirme: Dikey freze makinesine uygun 

Ģekillendirme bıçağı takınız (Rulmanlı olabilir veya olmayabilir.). Bıçağın 

yükseklik ayarını yapınız. Siperleri aynı hizaya getiriniz. Parçaya verilecek 

Ģekillendirme oranına göre siperi öne veya arkaya iterek ayarlayınız. Parçayı 

yavaĢça itiniz. 

 

Eğmeçli kayıt iĢlenecekse siper kullanmayınız. Rulmanlı bıçağı makineye takınız. 

Bıçağı uygun yüksekliğe çıkarınız ve eğimli parçayı rulmana dayayarak Ģekillendirme iĢlemi 

yapınız.  

 

          
Resim 2.6: Dikey frezede Ģekillendirme iĢlemi 

 

 El freze makinesi ile kenar Ģekillendirme: El freze makinesine uygun 

Ģekillendirme bıçağı takınız. Rulmanlı olmasına dikkat ediniz. Bıçağın 

yükseklik ayarını yapınız. Kayıt parçasını düzgün bir yüzeye yerleĢtiriniz. El 

freze makinesini kayıt parçası üzerine koyarak yavaĢ ilerleyiniz.  
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Eğmeçli kayıt iĢlenecekse aynı iĢlemleri uygulayınız. 

 

 
Resim 2.7: El frezede Ģekillendirme iĢlemi 

 

2.2. Yüzey ġekillendirme ĠĢlemleri 
 

Yüzey Ģekillendirme iĢlemleri, ahĢap parçasının yüzeyine uygulanan iĢlemlerdir. 

Uygulanan iĢlemler, günümüzde makine ile seri ve düzgün olarak yapılmaktadır. Bu iĢlem 

için özel olarak geliĢtirilmiĢ makineler bulunmaktadır. Ancak bu makinelerin birçoğu 

kopyalamaya dayalı olarak çalıĢmaktadır. Daha önceden yapılmıĢ örnek parça, makinelere 

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

bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir.  

 

      
Resim 2.8: Yüzey oyma örnekleri 
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Yüzey oyma ile ilgili iĢlem çeĢitlerinden bazılarını inceleyelim:  

 

 Freze makinesi yardımı ile yüzey oyma: Bu iĢlem için uygun bıçak, freze 

makinelerinden birine takılır. Parçanın yüzeyine açılacak Ģekillerin yerleri ve 

bıçak tipi belirlenir ve siper uygun oranlarda geriye çekilerek yüzeye desen 

iĢlemi yapılır.    
 

 
Resim 2.9: AhĢap yüzeyi freze makinesinde Ģekillendirme 

 

 Oyma kalemleri yardımıyla yüzey oyma: Kayıt yüzeylerine uygulanacak 

dekoratif iĢlemler içerisinde oyma iĢlemi en çok uygulanan iĢlem çeĢididir. 

Oyma iĢlemi, oyma kalemleri yardımıyla yapılmaktadır. Oyma kalemlerini 

kullanmak çok kolay olmamakla beraber belli bir tecrübe istemektedir. 

 

Oyma iĢlemi süreci Ģu Ģekildedir: 

 Kayıt yüzeyine uygulanacak oyma motifi belirlenir.  

 Motif, karbon kâğıdı yardımıyla yüzeye aktarılır.  

 Uygun oyma kalemleri yardımıyla motifin kenarları belli bir derinliğe 

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

bulundurularak artırılabilir veya azaltılabilir. Desenin ortaya çıkabilmesi 

için en az 3 mm derinliğe kadar boĢaltma iĢlemi yapılması gerekir. 

BoĢaltma iĢleminde yardımcı el makineleri de kullanılabilir. 

 Yüzey zımpara yardımıyla temizlenir. 
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Resim 2.10: AhĢap yüzeyi oyma yöntemiyle Ģekillendirme 

 

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

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

 

 
Resim 2.11: AhĢap yüzeyi oyma kalemleri, oyma makinesi ve bıçakları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Kenar ve yüzey Ģekillendirme iĢlemi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak kenar Ģekillendirme iĢlemi için uygun bıçak 

seçimi yapınız. 

 
 

 Rulmanlı bıçak tercih 

ediniz. 

 Yapılacak kenar Ģekillendirme iĢlemi için makine 

seçimi yapınız. 

 

 Yatay, dikey, el freze 

makinelerinden biri 

seçilebilir. 

 Makineye bıçağı takarak bıçak yüksekliği ayarını 

yapınız. 

 

 Bıçak yüksekliği ayarını 

gönye ile kontrol ediniz. 

 Makine siper ayarı yapınız. 

 

 Siperlerin aynı hizada 

olmasına dikkat ediniz. 

Siperi uygun 

Ģekillendirme durumunda 

sabitleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

- 
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 Parçayı yavaĢ bir Ģekilde ilerletiniz. 

 

 

 Ġtme hızını iyi 

ayarlayınız, çok hızlı 

çalıĢmayınız. 

 Yüzeye uygulanacak motifi resim kâğıdına çiziniz. 

 

 

 Çizimi önce sert uçlu 

sonra yumuĢak uçlu 

kalem ile yapınız. 

 Çizimi ahĢap yüzeyine aktarınız. 
 

 

 Çizim ile iĢ parçası 

arasına karbon kâğıdı 

koyarak çizimi aktarınız. 

 Oyma kalemleri ile çizimin çevresini ve çizim 

içerisindeki gereksiz yerleri boĢaltınız. 

 

  

 BoĢaltma için uygun 

oyma kalemi kullanınız 

(Oyma için el makineleri 

de kullanılabilir.). 
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 Oyma iĢleminden sonra oyulan bölgeleri zımpara ile 

temizleyiniz. 

 

 Perdah iĢlemi uygun el 

aletleri ile de yapılabilir. 

 

 

 

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. Kenar Ģekillendirme iĢlemi için uygun bıçak seçildi mi?   

2. Kesici, uygun makineye montaj edildi mi?   

3. Kesici yüksekliği ayarlandı mı?   

4. Makine siperi ayarlandı mı?   

5. Kayıt için uygun ahĢap malzeme seçtiniz mi?   

6. ġekillendirme iĢlemi uygun hızda yapıldı mı?   

7. Yüzey oyma iĢlemi için desen çizimi yapıldı mı?   

8. Desen, ahĢap yüzeyine aktarıldı mı?   

9. Uygun kesiciler ile yüzey oyuldu mu?   

10. Oyulan yüzeyin temizliği yapıldı mı?   

11. 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. (   ) Kenar iĢleme makinelerine genel olarak freze makineleri denilmektedir. 

 

2. (   ) Freze makinelerinde bıçak, mil içerisinde bulunan gövde olarak adlandırılan parça 

içerisine girer. 

 
3. (   ) ġekillendirme iĢlemi için kullanılan bıçakların genel yapısı bıçak gövdesi, kesici 

kısım, birçoğunda rulman ve rulman vidası bulunur. 

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

 
5. (    ) Oyma iĢlemi süreci Ģu Ģekildedir: 

1.Kayıt yüzeyine uygulanacak oyma motifi belirlenir.  

2.Motif karbon kâğıdı yardımıyla yüzeye aktarılır.  

3.Uygun gereçlerle yardımıyla motifin kenarları belli bir derinliğe girerek boĢaltılır.  

4.Yüzey zımpara yardımıyla temizlenir 

 

 

 

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 faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Kayıt Yapım Teknikleri Ġçin Ölçütler   

1. ĠĢ resmi 1/1 olarak çizildi mi?   

2. Düz kayıtlar için konstrüksiyon durumuna göre ölçü çıkarttınız 

mı? 
  

3. Kayıtlara açılacak zıvana için daire testere makinesine uygun 

bıçak taktınız mı? 
  

4. Zıvana iĢlemi için daire testere makinesinde gerekli ölçü 

ayarlamalarını yaptınız mı? 
  

5. Zıvana boy kanallarını açtınız mı?   

6. Zıvana kapak düĢürme iĢlemlerini yaptınız mı?   

7. Eğimli kayıtlar için daire testere makinesinde kalıp hazırladınız 

mı? 
  

8. Eğimli kayıtların zıvana kapak düĢürme iĢlemlerini yaptınız mı?   

Kayıtta Dekoratif ĠĢlemler Ġçin Ölçütler   

9. Kenar Ģekillendirme için uygun bıçak seçtiniz mi?   

10. Bıçağı freze makinesine takıp yükseklik ayarını yaptınız mı?   

11. ĠĢ parçasını uygun hızda makineden geçirdiniz mi?   

12. Yüzey Ģekillendirme iĢlemi için desen hazırladınız mı?   

13. Deseni iĢ parçası yüzeyine aktardınız mı?   

14. Desenin çevresini ve gereksiz alanları uygun gereçlerle 

boĢalttınız mı? 
  

15. Oyulan motifin temizliğini yaptınız mı?   

EDDE                                                     

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 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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