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AÇIKLAMALAR 
KOD 215ESB314 

ALAN Müzik Aletleri Yapım Alanı 

DAL/MESLEK Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Oyma Cura Tekne ve Sapı 

MODÜLÜN TANIMI Oyma cura tekne ve sapının yapımı ile ilgili temel 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Oyma Cura Projesi Ve ġablonu modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Oyma cura tekne ve sapını yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında 

tekniğine uygun olarak oyma cura tekne ve sapını 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak tekne hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak sapı hazırlayabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Enstrüman yapım atölyesi 

Donanım 

ÇeĢitli oyma cura resim ve görüntüleri, oyma cura yapım 

katalogları, makine parkı, oyma kalemleri, oyma keserleri, 

ölçme ve markalama aletleri, oyma cura Ģablonları 

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, 

 

Bundan önceki modülümüzde mızraplı halk müziği enstrümanlarından curanın 

tanımını, ölçülerini, kısımlarını, hangi ağaçlardan yapıldığını, hangi tutkalların ve verniklerin 

nasıl ve niçin kullanıldığını öğrendiniz.  

 

Bu modülde oyma curanın tekne ve sapının yapımını öğreneceksiniz. Enstrüman 

yapımında her enstrüman için değiĢik ağaçlar önerilmektedir. Çünkü ağacın cinsi sesle ve 

akustikle iliĢkilidir. Dolayısıyla sizin yapacağınız oyma curada da en önemli seçiminiz 

ağacın cinsi olacaktır.  

 

Teknenin yapımında, ağacın seçiminden ağacın kuruluğuna, elyaf durumundan kaba 

kesiminin yapılmasına, dıĢ formunun verilmesinden içinin oyulmasına ve kurt diĢ açılmasına 

kadar olan aĢamaları öğrenecek ve uygulayacaksınız.  

 

Sap ağacının seçimi de yapacağınız enstrümanın kalitesini önemli ölçüde etkileyecek 

faktörlerden biridir. Bu modülde sap ağacın seçimi, sap ağacına kurt diĢ açılması, burguluk 

ve sapın yapıĢtırılması aĢamalarını da görecek ve uygulayacaksınız. 

 

Bu modülü baĢarıyla bitirmeniz yapacağınız enstrümanın temeli olacağından bir 

sonraki aĢamalarda kolaylık sağlayacaktır.  

 

  

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
  

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

tekne hazırlayabileceksiniz. 

 

  

 Oyma cura teknesinin yapımında kullanılan ağaçların özelliklerini araĢtırınız. 

 Oyma cura teknesinin oyulmasında kullanılan aletleri araĢtırınız.  

 

1. TEKNENĠN HAZIRLANMASI 
 

1.1. Tekne Ağacının Seçimi 
 

Teknede kullanılan ağacın cinsi, çalgının ses rengini etkiler. Tekne ağacının türü 

çalgının akustik performansında ilk belirleyici değildir. Tekne ağacının iĢlevi sınırlı ve çok 

basittir ancak önemsiz değildir. Kaliteli bir oyma curada teknede kullanılan ağaç, sesi 

yansıtabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu da ancak gözenekli ve sert ağaçlarla mümkündür. 

Dut, ardıç, gürgen kestane, karaağaç, ceviz, paduk, gül ve pelesenk tekne yapımında 

kullanılan ağaçlardır. 

 

      

Resim 1.1:Gürgen ve dut oyma cura teknesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Ağacın Kuruluğu 
 

Oyma cura yapımında kullanılacak ağaç, yaprak saz yapımında kullanılan ağacın 

aksine tamamen kuru değil, oymanın kolay olması ve oyma yaparken ağacın çatlamaması 

için çok az nemli bırakılır.  Oyma iĢleminden sonra ağaç tekne hâline getirilir ve 2 hafta ile 1 

ay arasında bölgenin iklim durumuna göre gölgede ve doğrudan güneĢ almayan bir yerde 

kurumaya bırakılır. Kuruyan ağaçta Ģekil bozuklukları olabilir. Bu nedenle kurumaya 

bırakılan teknenin formunun bozulmaması için iç kısmına çıtalar konur. 

 

Resim 1.2: Doğal kurutma yöntemi 

1.1.2. Elyaf Durumu 

7 

Resim 1.3: Teknenin elyaf görünümü 

Tekne yapımı için seçilen ağacın elyaf yönlerinin sapa paralel olması gerekir. Bu 

nedenle tekne yapımı için uygun ağaç seçimi yapıldıktan sonra form Ģablonları, sapın 

takılacağı yer dikkate alınarak elyafa paralel yönde markalanmalı ve buna göre iĢlem 

yapılmalıdır. 

 

1.2. Tekne Ağacının Kaba Kesiminin Yapılması 
 

Oyma cura yapmak için kullanılacak ağacın ölçüleri yaklaĢık olarak 50 cm çapında ve 

50–60 cm boyunda olmalıdır. Yapacağımız oyma cura içinde kullanacağımız ağacın çapı 
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yaklaĢık olarak 20 cm, boyu da 30 cm civarında olmalıdır. Seçilen ağaçta derin çatlak ve 

budaklar olmamalıdır.  

 

Teknenin kaba kesimi Ģerit testere makinesinde yapılır. Kesim esnasında ağacın 

kusurlu yerleri atılacak Ģekilde hesaplanmalı ve kesime geçilmelidir. 

 

1.3. ġablona Göre Markalanması 
 

Tekne yapımına baĢlamadan önce teknenin yan ve ön formu için Ģablonların önceden 

hazırlanması gerekir. Önceden hazırlanan bu Ģablonlar ile seçtiğimiz ve Ģerit testere 

makinesinde curanın ölçülerine göre kaba kesimi yapılan ağaca yan ve ön formlar 

markalanmalıdır.  

 

ġablonların markalanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ağacın elyaf 

yönlerinin sapa paralel olacak Ģekilde çizilmesidir. 

 

1.4. ġablona Göre Kesilmesi 
 

Teknenin yan ve ön form Ģablonları Ģerit testere makinesinde kestiğimiz ağaç üzerine 

markalandıktan sonra bu form çizgilerine göre yine Ģerit testere makinesinde kesilir. 

 

Teknenin öncelikle yan formu kesilir. Yan formu verildikten sonra ön form kesilerek 

tekne kabaca çıkarılır. 

 

Resim 1.4: Tekne dıĢının Ģerit testere makinesinde kesilmiĢ hâli 

1.5. Tekne DıĢının Oyulması 
 

ġerit testere makinesinde Ģablonlara göre kesilen oyma cura teknesinin öncelikle dıĢ 

formuna Ģekil verilmesi gerekir. Oyma curanın tekne dıĢının formu keser, törpü ve pastran 

kolu ile tesviye edilerek verilir. 
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1.6.Tekne Ġçinin Oyulması 
 

Tekne içinin oyulması aĢamasında öncelikle dıĢ formu verilen oyma cura rahat 

çalıĢılabilecek oyma tezgâhına yerleĢtirilir. Oyma iĢleminde önce keserle kabaca içi 

boĢaltılarak oyma kalemleri ile ince iĢçiliğin yapılacağı aĢamaya getirilir. Oyulan teknenin et 

kalınlığının 3–3,5 mm civarında olması gerekir.  

 

Oyma esnasında tekne içi arada bir ıslatılır. Bunun nedeni ise teknenin çatlamasını 

engellemek ve oyma iĢlemini kolaylaĢtırmaktır. 

 

1.7. Ġnce ĠĢçiliğin Yapılması 
 

Ġnce iĢçiliğin yapılmasındaki amaç; yüzeyi temizlemek, yüzeyi düzeltmek, yüzeyi üst 

yüzey iĢlemlerinde kullanılan boya ve vernik uygulamaya hazır hâle getirmektir. 

 

1.8. Zımparalanması 
 

Zımparalamanın amacı, kesici aletler ve sistrenin yaptığı yüzeysel bozuklukları 

gidermektir. Yüzeydeki girinti ve çıkıntılar ancak zımparalama ile giderilebilir. 

 

Yüzeye fazla bastırmak, aynı yeri uzun süre zımparalamak, kör zımpara kullanmak 

teknenin zımparalanmasında faydalı sonuçlar vermeyebilir. 

 

Teknenin boyanması ve verniğe hazırlanması aĢamasında zımpara tozları 

temizlenmelidir çünkü verniğin yüzeye yapıĢmasını engelleyerek gözeneklerde lekelerin 

oluĢmasına sebep olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
  Cura teknesi yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Oyma cura teknesini yapmak için uygun 

ağaç seçiniz. 

 ĠĢ kıyafetinizi giyiniz. 

 Ağacın kusurlarının olmamasına özen 

gösteriniz. 

 

 Seçtiğiniz ağaçtan oyma cura teknesine 

uygun ölçülerde parça kesiniz. 

 Ülkemiz ormanlarının korunması 

açısından malzemeyi en verimli 

Ģekilde kullanınız. 

 Keseceğiniz parçanın ölçülerini 

dikkate alarak kesim yapınız. 

 

 Kestiğiniz parçadan teknenin kaba 

kesimini yapınız. 

 Kaba kesimi Ģerit testere makinesini 

kullanarak yapınız. 

 ġerit testere makinesinin lamasının 

çatlak ve bilenmiĢ olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 Oyma cura teknesine uygun Ģablonu 

seçiniz. 

 Cura ölçüleri ve tekne formuna göre 

önceden hazırladığınız Ģablonu kontrol 

ediniz.   

 ġablonun kırık, kenarlarının aĢınmamıĢ 

olmamasına dikkat ediniz. 

 ġablonu kullanırken aĢındırmamaya ve 

kenarlarını kırmamaya özen gösteriniz. 

 ġablonları ağaç üzerine çizerken sivri 

uçlu kurĢun kalem kullanınız. 

 Çizim esnasında Ģablonu sıkı tutarak 

kaydırmamaya özen gösteriniz.  

 ġablonlar bir kere yapılınca uzun süre 

 

 Tekne yapacağınız ağaç üzerine teknenin 

yan Ģablonunu koyarak çiziniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Teknenin ön Ģablonu koyarak tekne 

formunun bir kenarını çiziniz. 

kullanılabileceğini unutmayınız. 

 ġablonlarla iĢiniz bittiğinde uygun 

depolama yerlerine kaldırınız. 

 

 

 ġablonu diğer tarafa koyarak tekne 

formunun diğer kenarını çiziniz ve ön 

görünüĢü tamamlayınız.  

 

 ġerit testere makinesine uygun lama 

takınız.  

 Lamanın çatlak ve bilenmiĢ olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kavisli yüzeylerin rahat kesilmesi için 

dar lama takılmalıdır. 

 ġerit testere laması üzerinde reçine ve 

tutkal artığı varsa mazot ve fırça 

yardımıyla temizleyiniz. 

 ġerit testere makinesindeki gerekli iĢ 

güvenliği tedbirlerini alarak kurallara 

uyunuz. 

 Makineyi çalıĢtırınız. 

 

 Oyma tekne yapacağınız ağacı Ģablon 

çizgilerine göre yan formunu kesiniz. 

 

 

 

 Tekne ağacını Ģablon çizgilerinin 

birkaç mm dıĢından kesiniz. 

 ġablon çizgilerinin formunu takip 

ederek kesim yapınız. 

 Destek parçasını testere lamasının 

kesmeyeceği kör noktadan tutturmaya 

dikkat ediniz.  
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 Testere lamasının dönemeyeceği 

eğmeçli kısımları çürüterek kesiniz. 

 

 

 

 

 

 Teknenin ön formunu kesmek için destek 

parçası koyunuz. 

 

 

 

 

 

 Teknenin ön Ģablon çizgilerine göre ön 

görünüĢ formunu kesiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġablona göre kesilen tekneyi keser ile 

rahat çalıĢabileceğiniz bir tezgâha 

yerleĢtirerek form veriniz. 

 

 

 

 

 Tekne dıĢının formunu ilk önce keser 

ve törpü kullanarak veriniz. 

 Tekneyi tezgâh mengenesine sap 

kısmından bağlayınız. 

 Teknenin son Ģeklini pastran kolu 

kullanarak veriniz. 
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 Tekneyi tezgâh mengenesine bağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekne dıĢı istenilen forma gelmeden 

tekne içinin oyulmasına geçmeyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekneye törpü ile form veriniz. 

 

   

 

 

 Tekneyi pastran kolu ile tesviye ediniz. 

 

 

 Tekneyi tekne içi oyma tezgâhına 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 Tekneyi kenarlarına kama parçaları 

koyarak tezgâha sıkıĢtırınız. 

 

 Tekne içinin kaba talaĢını almak için 

ağzı içe kavisli keser kullanınız. 
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 Tekne içinin kaba talaĢını çıkarınız.  

 

 

 

 

 

 

            

 Tekne içinin formunu değiĢik ağız 

yapılarına sahip oyma kalemleri ile 

veriniz. 

 

 Teknenin et kalınlığı 3–3,5 mm 

civarında olmalıdır. 

 

 Tekne içine form veriniz. 

 

 

 

 Tekne dıĢını sistre ile tesviye ediniz. 

 Temiz ve düzgün yüzey elde etmek 

için sistrenizin bilenmiĢ olmasına özen 

gösteriniz. 

 

 Tekne içine oyma kalemleri ve yuvarlak 

bir sistre ile son formunu veriniz. 

 Oyma kalemlerinin bilenmiĢ olmasına 

özen gösteriniz. 

  Teknenin formunun bozulmaması için 

oyma kalemleri ile çalıĢırken tekne 

kalınlığının her yerde eĢit olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tekneyi zımparalayınız.  Zımparalama iĢleminden sonra kesici 

kalemle çalıĢılmamalıdır. Çünkü 

zımpara tanecikleri kesici kalemlerin 

uçlarını köreltir. 

 Zımparalamaya 40–80 numaralı kalın 

zımparalarla baĢlayınız. Daha sonra 

100–120 numaralı ince zımparaları 

kullanınız. 

 Verniklenmeye hazır düzgün ve temiz 

bir yüzey elde edene kadar 

zımparalamaya devam 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. Oyma cura teknesini yapmak için uygun ağaç seçtiniz mi?   

2. Oyma cura teknesine uygun ölçülerde parça kestiniz mi?   

3. Kestiğiniz parçadan teknenin kaba kesimini yaptınız mı?   

4. Oyma cura teknesine uygun Ģablonu seçtiniz mi?   

5. Teknenin yan Ģablonunu ağaç üzerine koyarak çizdiniz mi?   

6. Teknenin ön Ģablonunu koyarak tekne formunun bir kenarını 

çizdiniz mi? 
  

7. ġablonla tekne formunun ön görünüĢü tamamladınız mı?   

8. ġerit testere makinesine uygun lama taktınız mı?   

9. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   

10. Oyma tekne yapacağınız ağacı Ģablon çizgilerine göre yan 

formunu kestiniz mi? 
  

11. Teknenin ön formunu kesmek için destek parçası koydunuz mu?   

12. Teknenin ön görünüĢ formunu kestiniz mi?   

13. Tekneyi keser ile rahat çalıĢabileceğiniz bir tezgâha 

yerleĢtirerek form verdiniz mi? 
  

14. Tekneyi tezgâh mengenesine bağladınız mı?   

15. Tekneye törpü ile form verdiniz mi?   

16. Tekneyi pastran kolu ile tesviye ettiniz mi?   

17. Tekneyi tekne içi oyma tezgâhına yerleĢtirdiniz mi?   

18. Tekne içinin kaba talaĢını çıkardınız mı?    

19. Tekne içine form verdiniz mi?   

20. Tekne dıĢını sistre ile tesviye ettiniz mi?   

21. Tekne içine oyma kalemleri ile son formunu verdiniz mi?   

22. Tekneyi 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 
  

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1.(   )  Tekne yapımında genellikle gözenekli ve sert ağaçlar kullanılır. 

2.(   )  Tekne ağacının elyaf yönleri sapa dik gelecek Ģekilde ayarlanmalıdır. 

3.(   )  ġablonlar ağaç üzerine sivri uçlu kurĢun kalemle çizilmelidir. 

4.(   )  ġablonlar sadece bir kere kullanılır. 

5.(   )  Teknenin öncelikle ön formu kesilir. 

6.(   )  Tekne ağacı Ģablon çizgilerinden yaklaĢık 7 mm dıĢından kesilir. 

7.(   )  Testere lamasının dönemeyeceği eğmeçli kısımlar çürütülerek kesilmelidir. 

8.(   )  Tekne içinin formu törpü ve pastran kolu ile verilir. 

9.(   )  Oyulan teknenin et kalınlığının 3–3,5 mm civarında olması gerekir.  

10.(   ) Ġnce iĢçilin yapılmasındaki amaç; yüzeyi temizlemek, düzeltmek, üst yüzey 

iĢlemlerinde kullanılan boya ve vernik uygulamaya hazır hâle getirmektir. 

 

 

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 



 

 14 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
  

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

oyma cura sapı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

  
 Oyma curanın sapında kullanılan ağaçların özelliklerini araĢtırınız. 

 Sapın hazırlanmasında kullanılan makineleri araĢtırınız. 

 Tekne, sap ve burguluğun hangi birleĢtirme tekniği ile birleĢtirildiğini 

araĢtırınız. 

 

2. SAPIN HAZIRLANMASI 
 

2.1. Sap Ağacının Seçimi 
 

Sap, bağlamanın fiziksel olarak iĢlev üstlenmiĢ bir bölümüdür. Sap yapımında 

kullanılacak ağaç gözeneksiz, homojen ve özgül ağırlığı az olmalıdır. Oyma cura sapları 

özellikle sert ağaçlardan yapılır. En çok tercih edilenler gürgen, maun, akçaağaç, erik ve 

ardıç ağaçlarıdır. Bu ağaçlar az çalıĢıp az deforme oldukları için tercih edilir. 

 

Resim 2.1: Oyma curanın sap kısmı 

2.1.1. Ağacın Kuruluğu 
 

Ağacın kendi içerisindeki öz suyunu atması gerekir, öz suyunu çekmeyen ağaç 

kullanıldığında ağacın çalıĢmasını ve enstrümanın ses verme özelliğini bozar. Bu nedenle 

ağacın en az beĢ ile on yıl arası kurumuĢ olması gerekir. Genellikle doğal kurutma yöntemi 

ile kurutulmuĢ ağaçlar tercih edilir.  

 

Resim 2.2: Saplık ağaçların kurutulması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Elyaf Durumu 
 

Ġyi bir saplık ağaç elyafları, kesintiye uğramaksızın çok düzgün olmalı ve parmak 

basılan yüzeye damarların dik gelmesine dikkat edilmelidir. Damarların parmak basılan 

yüzeye dik gelmesi sapın dayanımını artırır. Sap ağacının üzerinde budak, hare veya düğüm 

bulunmamalıdır.  

 

Resim 2.3: Sap ağacının elyaf durumu 

 

2.2. Sap Ağacının Kaba Kesiminin Yapılması 
 

Saplık ağaç, oyma curanın net sap ölçüsünden biraz daha fazla tutulmalı, makinelerde 

verilecek fire ve temizleme payı da hesaba katılmalıdır. Sap ağacı kesilirken burguluk boyu 

da hesap edilmelidir çünkü burguluk da sap ağacından çıkarılacaktır. 

 

2.3. Tekneye Kurtağzı Açılması 
 Teknenin kurtağzı, baĢlangıç kısmı orta noktasından kurtağzı kenar son noktalarına 

doğru simetrik olan iki çizgi çizilerek bu alanın testere ile kesilmesiyle açılır. Teknenin 

kurtağzı elde çekme testereyle veya Ģerit testere makinesinde markalama çizgilerine göre 

kesilerek açılabilir. 

 

Resim 2.4: Kurtağzı açılmıĢ tekne 

 

 

2.4. Sap Ağacına Kurtağzı Açılması 
 

Kaba kesimi yapılmıĢ olan sap, planyada düzeltilerek tekneye gelecek tarafından 

tekneye geçecek Ģekilde kurtağzı markalaması yapılır. Daha sonra bu markalama çizgilerine 

göre Ģerit testere makinesinde kurtağzı açılır. 
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2.5. Burguluğun Kurtağzı Markalanması 
 

Sap üzerinde baĢ eĢik mesafesi iĢaretlenerek burguluğun sap ile birleĢeceği nokta 

belirlenir. Belirlenen bu mesafeye kurtağzı markalaması yapılarak burguluğun kesileceği yer 

tayin edilmiĢ olur. 

 

2.6. Burguluğun Kurtağzının Kesilmesi 
 

Sap üzerinde burguluğun çıkarılacağı yer, kurtağzı markalama çizgilerine göre Ģerit 

testere makinesinde kesilerek yapılır. Bu kesim esnasında hem sapa hem de burguluğa 

kurtağzı açılmıĢ olunur. 

 

2.7. Burguluğun Sapa AlıĢtırılıp YapıĢtırılması 
 

Burguluk ve sapın birbirine uygun açıda alıĢtırılması için burguluğun kurtağzı, disk 

zımpara makinesinde yaklaĢık 5–7°lik açı yapacak Ģekilde zımparalanır. Sap ve burguluk 

birbirine alıĢtırıldıktan sonra sıcak (glüten) tutkal ile birbirine yapıĢtırılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
  

 Oyma cura sapı yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Saplık ağacı seçiniz.  Saplık ağacın sert ağaçtan, elyafları 

düzgün, budaksız ve çatlaksız olmasına 

dikkat ediniz. 

 Saplık ağacı cura sap ölçüsüne göre 

kesiniz. 

 Cura sap ölçüsünden fireyi ve temizliği 

hesap ederek ağacı kesiniz. 

 Ağacın önce Ģerit testere makinesinde 

kaba kesimini yapınız, bir yüzey ve 

cumbasını planya makinesinde 

düzeltiniz ve daire testere makinesinde 

ölçülendiriniz. 

 Makinelerde çalıĢırken güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

Tekneye Kurt DiĢi BirleĢtirmenin Markalanması 

 Tekneyi düzgün bir tezgâha yerleĢtiriniz.  ĠĢ kıyafetinizi giyininiz. 

 Ağaçta varsa budak ve çatlaklar kesilip 

atılacak Ģekilde markalama yapınız. 

 Markalama yaparken sivri uçlu kurĢun 

kalem kullanınız. 

 Markalama için daha sonrada 

kullanmak amacıyla Ģablon 

hazırlayabilirsiniz. 

 Tekneye kurtağzı birleĢtirme 

markalaması yapınız. 

 

 

Tekneye Kurtağzı Açılması 

 ġerit testere makinesini çalıĢtırınız.  Lamanın keskinliğini ve çatlak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kesim yaparken çizginin dıĢından 

kesim yapınız. 

 Testere lamasının kırma yapmaması 

için teknenin altına düzgün bir parça 

koyunuz. 

 Tekneyi makine tablası üzerine koyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tekneye kurtağzı açınız. 

 

 

 Eğer elde kesim yaparsanız çekme 

testere kullanınız. 

 Elde kesim yaparken tekneyi tezgâh 

mengenesine bağlayınız. 

 Düzgün bir kesim yapmak için çekme 

testerenin sapını iki elinizle sıkıca 

kavrayınız. 

Sap Ağacına Kurtağzı BirleĢtirmenin Markalanması 

 

 Tekneyi, sap ağacıyla birleĢtirme 

yapılacak kısmın üzerine yerleĢtiriniz. 

 

 Tekne ve sap aynı eksen çizgisinde, 

düzlemsel olmalıdır. 

 Markalama yaparken ucu sivri kurĢun 

kalem kullanınız. 

 Markalama yaparken tekne ve sapı 

sıkıca kavrayarak kaymamasını 

sağlayınız. 

 Tekneye açılan ağzı, sap ağacının üzerine 

markalayınız. 

 

Sap Ağacına Kurtağzı Açılması 

 ġerit testere makinesini çalıĢtırınız.  Sapı makine tablası üzerine tam 

oturacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Marka çizgilerinin dıĢından yavaĢ ve 

düzgünce kesim yapınız. 

 Makinede çalıĢırken güvenlik 

kurallarına uyunuz. 

 

 Sap ağacının markalanmıĢ yüzünü üste 

getirerek tabla üzerine yerleĢtiriniz. 

 Sapa kurtağzı açınız. 
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 Sap ağacı üzerine oyma cura sap boyunu 

iĢaretleyiniz. 

 

 Sap boyu ölçüsüne Oyma Cura Ön 

Hazırlık modülündeki cura ölçüleri 

tablosundan bakınız.  

 Markalama esnasında kurt diĢi 

Ģablonunu kaydırmamaya dikkat ediniz. 

 Markalamada sivri uçlu kurĢun kalem 

kullanınız. 

 ġablonu iĢi bittiğinde yerine kaldırınız. 

 

 Kurtağzı Ģablonunu iĢaretlenen baĢ eĢik 

çizgisinin ortasına gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 Kurtağzını markalayınız. 

 

 

 

 

 

 

 ġerit testere makinesini çalıĢtırınız. 

 

 Lamanın keskinliğini ve çatlak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kesim yaparken çizginin dıĢından kesim 

yapınız. 

 ġerit testere lamasının kırma yapmaması 

için teknenin altına düzgün bir parça 

koyunuz. 

 MarkalanmıĢ yüzeyi üste getirerek tabla 

üzerine yerleĢtiriniz. 
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 Burguluğa kurtağzı açınız. 

 

 

 Makinede çalıĢırken iĢ güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 

 

 Burguluk ve sapı alıĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AlıĢtırma iĢleminde açıyı ayarlamak için 

disk zımpara makinesini 

kullanabilirsiniz. 

 Makinede çalıĢırken iĢ güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 Toza karĢı koruyucu gözlük ve maske 

takınız. 
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 Burguluk ve sapı birleĢtirerek 

yapıĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 BirleĢtirme iĢlemini yaparken 

burguluğun sapa olan açısını ayarlayınız.  

 YapıĢtırma iĢleminde glüten tutkal 

kullanınız. 

 Tutkal artıklarını temizlemeyi 

unutmayınız. 
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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. Saplık ağacı seçtiniz mi?   

2. Saplık ağacı cura sap ölçüsüne göre kestiniz mi?   

3. Tekneyi düzgün bir tezgâha yerleĢtirdiniz mi?   

4. Tekneye kurtağzı birleĢtirme markalaması yaptınız mı?   

5. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

6. Tekneyi makine tablası üzerine koydunuz mu?   

7. Tekneye kurtağzı açtınız mı?   

8. Tekneyi, sap ağacıyla birleĢtirme yapılacak kısmın üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

9. Tekneye açılan ağzı sap ağacının üzerine markaladınız mı?   

10. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

11. Sap ağacının markalanmıĢ yüzünü üste getirerek tabla üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

12. Sapa kurtağzı açtınız mı?   

13. Sap ağacı üzerine oyma cura sap boyunu iĢaretlediniz mi?   

14. Kurtağzı Ģablonunu iĢaretlenen baĢ eĢik çizgisinin ortasına 

gelecek Ģekilde yerleĢtirdiniz mi? 
  

15. Kurtağzını markaladınız mı?   

16. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

17. MarkalanmıĢ yüzeyi üste getirerek tabla üzerine yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

18. Burguluğa kurtağzı açtınız mı?   

19. Burguluk ve sapı alıĢtırdınız mı?   

20. Burguluk ve sapı birleĢtirerek yapıĢtırdınız 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.(   ) Sap yapımında kullanılacak ağaç gözeneksiz, homojen ve özgül ağırlığı az olmalıdır. 

2.(   ) Sap ağacının damarları parmak basılan yüzeye paralel gelmelidir. 

3.(   ) Kurtağzının kesimini yaparken çizginin üstünden kesim yapılmalıdır. 

4.(   ) Kurtağzı daire testere makinesinde açılır. 

5.(   ) Burguluğun sap ile birleĢeceği nokta baĢ eĢik mesafesi ile belirlenir. 

6.(   ) Burguluk ve sap yaklaĢık 5–7°lik açı yapacak Ģekilde birleĢtirilir. 

7.(   ) Sap ve burguluk kontak, tutkal (bally) ile birbirine yapıĢtırılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 
 

 

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

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Teknenin Hazırlanması 

1. Oyma cura teknesi için uygun ağaç seçtiniz mi?   

2. Oyma cura teknesine uygun ölçülerde parça kestiniz mi?   

3. Kestiğiniz parçadan teknenin kaba kesimini yaptınız mı?   

4. Oyma cura teknesine uygun Ģablonu seçtiniz mi?   

5. Teknenin yan Ģablonunu ağaç üzerine çizdiniz mi?   

6. Teknenin ön Ģablonu ile tekne formunu çizdiniz mi?   

7. ġerit testere makinesine uygun lama taktınız mı?   

8. Makineyi çalıĢtırdınız mı?   

9. Tekne yapacağınız ağacın yan formunu kestiniz mi?   

10. Teknenin ön formunu kesmek için destek parçası koydunuz mu?   

11. Teknenin ön görünüĢ formunu kestiniz mi?   

12. Tekneyi tezgâha yerleĢtirerek keser ile form verdiniz mi?   

13. Tekneyi tezgâh mengenesine bağladınız mı?   

14. Tekneye törpü ile form verdiniz mi?   

15. Tekneyi pastran kolu ile tesviye ettiniz mi?   

16. Tekneyi tekne içi oyma tezgâhına yerleĢtirdiniz mi?   

17. Tekne içinin kaba talaĢını çıkardınız mı?    

18. Tekne içine form verdiniz mi?   

19. Tekne dıĢını sistre ile tesviye ettiniz mi?   

20. Tekne içine oyma kalemleri ile son formunu verdiniz mi?   

21. Tekneyi zımparaladınız mı?   

Sapın Hazırlanması 

1. Saplık ağacı seçtiniz mi?   

2. Saplık ağacı cura sap ölçüsüne göre kestiniz mi?   

3. Tekneyi düzgün bir tezgâha yerleĢtirdiniz mi?   

4. Tekneye kurtağzı birleĢtirme markalaması yaptınız mı?   

5. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

6. Tekneyi makine tablası üzerine koydunuz mu?   

7. Tekneye kurtağzı açtınız mı?   

8. Tekneyi, sap ağacıyla birleĢtirme yapılacak kısmın üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

9. Tekneye açılan ağzı sap ağacının üzerine markaladınız mı?   

10. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

11. Sap ağacının markalanmıĢ yüzünü üste getirerek tabla üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 

  

12. Sapa kurtağzı açtınız mı?   

13. Sap ağacı üzerine oyma cura sap boyunu iĢaretlediniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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14. Kurtağzı Ģablonunu iĢaretlenen baĢ eĢik çizgisinin ortasına gelecek 

Ģekilde yerleĢtirdiniz mi? 

  

15. Kurtağzını markaladınız mı?   

16. ġerit testere makinesini çalıĢtırdınız mı?   

17. MarkalanmıĢ yüzeyi üste getirerek tabla üzerine yerleĢtirdiniz mi?   

18. Burguluğa kurtağzı açtınız mı?   

19. Burguluk ve sapı alıĢtırdınız mı?   

20. Burguluk ve sapı birleĢtirerek yapıĢtırdınız mı?   

 

 

AĢağıda verilen resimlere dikkat ederek oyma cura tekne yapımı iĢlem sırasına göre 

numaraların karĢısına resimlerin altlarındaki harfleri ve hangi iĢlemin yapıldığını yazarak 

doğru sıralamayı yapınız. 

    
A)                              (B)                             (C)                       (D)                          

     
(E)                          (F)                                   (G)                           

ĠĢlem Sırası Yapılan ĠĢlem 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

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’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

Sırası ĠĢlem Yapılan ĠĢlem 

1 (D) Tekne ağacının kesimi  

2 (E) Form Ģablonlarının çizimi 

3 (B) Formun Ģablona göre kesimi 

4 (C) Tekne dıĢının oyulması 

5 (G) Tekne içinin oyulması 

6 (A) Ġnce iĢçiliğinin yapılması 

7 (F) Teknenin tamamlanmıĢ hali 

CEVAP ANAHTARLARI 
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