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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 hazırlanmış bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 

ALAN Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya İskeleti ve Döşemesi 

MODÜLÜN ADI Telora Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 

Mobilya iskeleti ve döşemesi dalı  telora yapma modülü ile 

teloranın tanıtılması, yapımı ve montajı  ile ilgili bilgi ve 

becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Telora yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modüldeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarı ile 

tamamlayan her öğrenci; gerekli ortam sağladığında bu 

modülle; düzgün, kurallara uygun olarak ahşap telora 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Ahşap malzemeyle düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun 

çerçeve telora yapabileceksiniz. 

2. Ahşap ürünleri ile düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun 

dolu telora yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı veya gerçek çalışma ortamı 

Donanım: Mobilya iskeleti yapımında kullanılan Şerit ve 

daire testere makineleri, el testeresi, çekiç, tokmak, döşeme 

araç ve gereçleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mobilya iskeleti ve döşemesi dalında eğitim alan öğrenciler için telora sık sık 

karşılarına çıkan bir mobilya elemanıdır. Telora oturma mobilyalarının bir elemanıdır. Bu 

dalda eğitim alan sizler teloranın ne olduğunu bilmeli ve nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi ve 

becerileri kazanmalısınız.  

 

Telora bir oturma gurubu mobilyasının oturma alanın altındaki kısımdır, genelde 

kaplanır ve görünmez. Ancak oturma gurubu mobilyanın en önem verilmesi gereken 

kısımlarındandır.  

 

Oturma mobilyalarında estetik ve ergonominin yanında sağlamlık da çok  önem 

verilmesi gereken bir konudur.  

 

Her mobilya üretiminde diğer özelliklerin yanında mobilyanın sağlam ve uzun ömürlü 

olması için bir takım şeylere dikkat edilir. Ancak bu olay oturma gurubu mobilyalarında 

hatta bu mobilyaların ağırlık gelen oturma kısımlarında çok daha önemlidir. Bu mobilyalarda 

ağırlık oturulan kısma yani teloraya geldiği için daha çok dikkat edilmelidir. Mobilyaların 

herhangi bir yerindeki bir hata veya arıza belki giderilebilir ama oturma mobilyalarındaki 

teloralar genelde döşeme ile kapatıldığı için tamir imkânı da yoktur. Bu nedenle çok daha 

itinalı yapılmalıdır. 

 

Bu modülde sizler telora yapma ile ilgili bilgiler verilecek ve beceri kazandırılmaya 

çalışılacaktır.  Okulda öğreneceğiniz bilgiler sizin için yeterli olmayabilir. Bu uygulamayı 

yaptıkça beceriniz artacak, beceriniz arttıkça daha güzel ve beğenilen şeyler 

yapabileceksiniz. Ne kadar çok uygulama yaparsanız bilgi ve beceriniz o oranda artacaktır.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında düzgün, ölçüsünde ve 

kurallara uygun olarak ahşap telora yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Telora çeşitlerini, kullanıldığı yerleri ve kullanılış şekillerini araştırınız.  . 

 Bu arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. 

 

1.ÇERÇEVE TELORA HAZIRLAMA 
 

1.1.Tanıtılması 
 

Telora mobilya ve inşaat sektöründe kullanılan, herhangi bir boşluğu içten içe ve 

boydan boya çeviren içerisine veya üzerine herhangi bir malzeme kaplanarak veya takılarak 

kullanılan sabit çerçeve diye tanımlanabilir. 

Mobilya İskeleti ve Döşemesi dalında ise oturma grubu mobilyalarında oturma ve 

arkalık kısmında kullanılan döşemeli veya döşemesiz taşıyıcı elemana telora denir. 

 

Resim 1.1: Telora çerçeve 

Telora çerçeve mobilya doğramacılığı dalında kapı ve kasa imalatında da kullanılır. 

Kapı veya kasa boşluğu dış ölçülerinde bir çerçeve yapılır. Bu çerçeveye telora denir. Bu 

teloranın içi o işe uygun herhangi bir malzeme ile doldurularak üzeri yine amaca uygun bir 

malzeme ile kaplanır. Bu işlemde bitmiş işin iskeletini oluşturan telora çerçevede 

görünmez fakat işin iskeletini oluşturur. Mobilya iskeletçiliği ve döşeme dalında ise 

telora çerçeve sandalye, koltuk gibi mobilyaların oturma ve yaslanma kısımlarını 

oluşturur. Çerçevenin içi döşeme gereçleriyle kaplanır veya çerçevenin içine açılan 

lambaya ya da üzerine yapıştırılan kontra plak türü bir malzemeyle kaplanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Çerçeve teloralar sabit ve hareketli olarak yapılabilirler. Sabit teloralar 

döşemeden önce veya döşemeden sonra oturma mobilyasına bağlanırlar.  

           

Resim 1.2: Sabit tel oralı sandalye ve koltuk 

Hareketli teloralar istenildiği an çıkartılabilir. Ön arka yan kayıtların oluşturduğu 

çerçeve içerisine oturtulurlar. Genelde düz hatlı oturma grubu mobilyalarında kullanılır.  

 

    

Resim 1.3: Hareketli tel oralı sandalye  

1.2. Yapım Teknikleri 
 

Teloranın yapımında kullanılan gereç mobilyanın stiline göre değişir. Telorada ki 

amaç döşeme elemanlarını taşımak aynı zamanda döşemeyi mobilyanın stiline uygun hale 

getirmek rahat bir oturma alanı sağlamaktır. 

Teloralar genelde döşeme için alt destek gereci olarak kullanılırlar. Yapımında 

mobilyanın stil ve formuna dikkat edilir. Tel oralar insanların rahat oturmasıyla doğrudan 

ilgili olduğu için yapım esnasında ölçülere dikkat edilir. 

Uygulama sırasında çerçeve tel oranın birleşme yerleri açık zıvanalı çerçeve köşe 

birleştirme, hampaylı zıvanalı çerçeve köşe birleştirme ve kertme geçme olarak yapılabilir. 
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Oturma mobilyası eğmeçli tarzda yapılmış ise tel oraya da aynı eğimin verilmesi gerekir. 

Seri üretimde en yaygın olarak açık zıvanalı çerçeve köşe birleştirme kullanılmaktadır. En 

basit şeklideki kertme geçmedir. Çerçeve kayıt kalınlıkları çok zayıf olmamalı ve kusursuz 

ağaçlardan hazırlanmalıdır. Zayıf ve kusurlu ağaçlardan hazırlanan telora çerçeveler üzerine 

gelen yükü taşımaz ve kırılır. 

      

Resim 1.4: Kolon çakılmış ve yay bağlanmış çerçeve teloralar 

Teloralar yapım tekniğine göre iki şekilde incelenebilir. 

 

1.2.1. Yapım Tekniğine Göre; 
 

 Çerçeve teloralar 

 Dolu teloralar 

 

Telora çerçeve yapılacak koltuk ya da sandalyenin oturma ve yaslanma yerinin ölçüsü 

alınır. Seçilen masif ağaçtan kayıtlar kesilir, ölçülendirilir ve köşe birleştirme işlemlerinden 

birine göre işlem yapılarak tutkallanır.  Çerçeve kaplanmayacaksa zıvananın görünmemesi 

için açık zıvanalı birleştirme yapılmaz. 

 

    

Resim 1.5: Telora çerçeve ölçüsü alma ve lastik kolon çakılmış telora 
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Hazırlanan çerçevelerin üzerine sert döşeme yapılacaksa veya minderli döşeme 

yapılacaksa çerçeve kısa kayıtlarının sayısı çerçeve uzunluğa göre artırılarak üzerine komple 

ya da içine açılan lambaya kontra plak yapıştırılır.  

 

Resim 1.6: Ara kayıtları çoğaltılmış uzun bir telora çerçeve 

Çerçeve üzerine yumuşak döşeme yapılacaksa çerçevenin içine ya lastik veya keten 

kolon çakılarak kolonların üzerine döşeme işlemi yapılır. 

 

Resim 1.7: İskeletle uyum içinde yapılmış oturak ve arkalık teloraları 

 

Resim 1.8: Zikzak yay çakılmış telora çerçeve 
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Resim 1.9: Minderli döşeme yapılacak oturak ve arkalık telora çerçevesi 

1.3. Montaj Yapmak 
 

Telora montajı; çok basit bir çerçevenin dörtlenmesi işlemidir.  Alınan ölçüye ve 

gereken forma göre hazırlanan kayıtların köşelerine birleştirme yapısına göre işlem yapılır. 

Çerçeve içerisine lamba, kiniş vb. işlemler yapılacaksa bunlarda yapılır ve tutkallama 

işlemine geçilir. Uzun çerçevelerde aralara kayıtlar atılacaksa bunlar için de gereken işlem 

yapılır. Tutkallarken çerçevenin gönye ve peş kontrolü iyi yapılmalıdır. 

 

Resim 1.10: Telora çerçevenin tutkallanması 
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1.4. Teloranın İskelete Montajı 
 

Telora çerçeve montajı mobilya tasarlanırken planlanmalıdır. Arkalık telora çerçevesi 

arka kayıtlar arasına genelde sabit olarak yapılır. Sabitleme işlemi ya mobilya toplanırken 

tutkallanarak sabitlenir. Ya da tutkallamadan sonra arka kayıtlara vida veya cıvata ile 

sabitlenir. 

Oturak telora çerçevesi sandalyelerde köşe takozları üzerine veya ön ve arka kayıt 

üzerine oturtulurlar. Bu şekilde hazırlanan teloralar döşeme işleminden sonra istenirse 

sabitlenirler. 

 

Resim 1.11: Basit bir minderli koltuk iskeleti 

Döşemesi minderli olarak yapılması düşünülen şekildeki koltuk için oturak ve arkalık 

için 2 adet çerçeve tel ora ya ihtiyaç vardır. Oturak çerçevesi ön ve arka ara kayıt üzerine 

oturtulur. Ön ve yan kayıtlara vidalanan bağlantı takozlarından yukarı doğru vidalanarak 

sabitlenir. 

       

Resim 1.12: Oturak ve arkalık telora çerçeveleri montaj yapılmış koltuk iskeleti 
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Resim 1.13: Oturak ve arka minderleri konmuş koltuk  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Telora çerçeve montaj uygulaması yapınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sandalye oturma yerine uygun çerçeve 

ölçüsünü alınız. 

 

 Eğer oturma yeri konik ise buna göre 

ölçü alınız. 

 Kaba kesimleri yapılan parçaları, planya 

makinesinde yüz ve cumba yapınız. 

 

 Çalışma güvenlik kurallarına uyunuz. 

 Parçaların kalınlıklarını kalınlık 

makinesinde aynı kalınlıkta çıkartınız. 

 

 Talaş miktarını makineyi yormayacak 

miktarda ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçaların boylarını kesiniz. 

 

 Boy kesme işlemini daire testere veya 

boy kesme makinesinde yapabilirsiniz. 

 Dişi zıvana için gerekli markalama 

işlemlerini yapınız. 

 

 Seri üretimde bir parçayı ayarlayarak 

diğer parçaları ona göre 

işleyebilirsiniz. 

 Hampaylı dişi zıvanaları boşaltınız.  

 

 Önce markalanan yerin iki ucundan 

delik delerek delik yeri sınırlarını 

belirleyip sonra arada kalan yerleri 

deliniz. 

 Açık zıvanalı birleştirmede dişi zıvanaları 

şerit testere makinesinde boşaltınız. 

 

 Zıvanalar markalama çizgilerinin 

içinden kesiniz. 

 Dişi zıvananın diğer kenarını da şerit 

testere makinesinde kesiniz. 

 Bu işlemi iş parçasını alt-üst çevirerek 

yapınız. 
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 Dişi zıvanaya uygun olarak erkek 

zıvananın markalamasını yapınız. 

 

 Markalama işleminde düzgün gönye 

kullanınız. 

 Markalamayı parçaları üst üste koyarak 

kontrol ediniz. 

 

 Zıvanaların tatlı sıkılıkta birleşmesine 

dikkat ediniz. 

 

 Erkek zıvanayı kesiniz. 

 

 Erkek zıvanaları markalama 

çizgilerinin dışından kesiliniz. 
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 Erkek zıvananın diğer kenarını kesiniz. 

 

 Seri kesimlerde arka tarafa stop 

parçası bağlayabilirsiniz. 

 Zıvana kapaklarını düşürünüz. 

 

 Zıvana kapaklarını şerit veya daire 

testere makinesinde kesebilirsiniz. 

 Erkek ve dişi zıvana açılmış parçaları 

birleştiriniz. 

 

 İş parçalarını tutkalsız birleştirerek 

kontrol ediniz. 

 Zıvanaları tutkallayınız. 

 

 Gereğinden çok veya az tutkal 

kullanmayınız. 
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 İş parçaların montajını yapınız. 

 

 Tutkallamaya başlamadan gereli 

sıkma malzemelerini hazırlayınız. 

 İş parçalarını işkence ile sıkınız. 

 

 İşkencelerin iş parçalarını ezmemesi 

için gerekli önlemleri alınız. 

 Köşegeni ölçerek gönye kontrolü yapınız. 

 

 

 Köşegenlerin eşit ölçüde olmasını 

sağlayınız. 

 Çerçeveyi peşli tutkallamamak için 

gerekli önlemi alınız. 
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 Kuruyan çerçeve telorayı yerine koyarak 

kontrolünü yapınız. 

 

 Çerçeveyi yerine alıştırırken 

kenarlardaki kumaş kalınlıklarına 

dikkat ediniz. 

 Gergi aletiyle gerdirerek telora çerçeveye 

lastik veya keten kolan 

çakınız.

 

 

 

 Kolonları çiviyle veya döşeme 

tabancası ile zımbalayarak 

çakabilirsiniz. 
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 Kolonların üzerine kanaviçe çakınız. 

 

 Kanaviçe yerine Amerikan bezi de 

kullanabilirsiniz. 

 Yüzeye döşeme malzemesini koyarak 

üzerine yüzey kumaşını koyup kenarlarını 

döşeme tabancası ile zımbalayınız. 

 

 Yüzey kumaşı fazlalıklarını kesmeyi 

unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Telora çerçeve yapacağınız sandalyeden çerçeve ölçülerini altınız 

mı? 

  

2. Çerçeve ölçülerine göre kaba ölçüde çerçeve kısa ve uzun 

kayıtlarını kestiniz mi? 

  

3. İş parçalarını ölçülendirdiniz mi?     

4. İş parçalarını markalatınız mı?   

5. Markalamaya göre kesme ve delme işlemlerini yaptınız mı?   

6. İş parçalarını birleştirip tutkalladınız mı?   

7. Tutukladığınız parçaları işkence ile sıkarken gönye kontrolü 

yaptınız mı? 

  

8. Kuruyan çerçeveyi yerine koyarak kontrol ettiniz mi?   

9. Yerine alıştırdığınız çerçeve üzerine kolon çaktınız mı?   

10. Kolon üzerine astar bez gerdiniz mi?   

11. Astar üzerine gerekli döşeme malzemesi koydunuz mu?   

12. Yüz kumaşı kesip yüzeye kaplama işlemini yaptınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme’ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEVE 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

1. Çerçeve tel ora ölçüsü alınırken hangi hususlara dikkat edilmez? 

A) Tel ora yapılacak boşluğun genişlik ölçülerine 

B) Tel ora yapılacak boşluğun boy ölçülerine 

C) Tel ora yapılacak boşluğun köşegenlerine 

D) Tel ora yapılacak boşluğun döşeme yüksekliğine 

E) Kullanılacak kumaş kalınlığına 

 

2. Çerçeve tel oranın köşelerine pah kırılmasındaki amaç nedir? 

A) Keskin köşelerin döşeme gerecini yıpratmasına izin vermemek 

B) Estetik bir görünüm elde etmek 

C) Kullanım kolaylığı 

D) İşin daha hafif olması 

E) İmalat kolaylığı 

 

3. Çerçeve telora yapmak için hangi durumlarda şablon hazırlamak gerekir? 

A) Büyük teloralarda 

B) Hassas işlerde 

C) Küçük teloralarda 

D) Dikdörtgen ya da kare olmayan telora boşluklarında 

E) Bütün işlerde 

 

4. Çerçeve telora yapımında hangi tutkal kullanılmaz? 

A) Masif iskelet tutkalı 

B) Kaurit tutkalı 

C) Plastik tutkal 

D) D3 iskelet tutkalı 

E) D4 masif tutkalı 
 

5. Çerçeve yapımında hangi konstrüksiyon kullanılmaz? 

A) Hampaylı çerçeve köşe birleştirme. 

B) Açık zıvanalı çerçeve köşe birleştirme 

C) Hampaylı ayak kayıt birleştirme 

D) Kertme geçme 

E) Kavelalı çerçeve köşe birleştirme 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda ahşap ürünleri ile düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun dolu telora 

yapabileceksiniz.  

 

 Dolu teloranın hangi malzemelerden yapıldığını araştırınız.  

 Dolu teloranın kullanıldığı yerleri araştırınız. 

 Bu bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. 

 

2. DOLU TELORA YAPMA  
 

2.1. Tanıtılması 
 

Genelde ahşap veya çelik konstrüksiyonlu sandalye türü oturma mobilyalarının 

oturma yüzeyine göre hazırlanan ve üzerine döşeme yapılan doğal ya da suni tablalardan 

kesilen plakalardır. 

 

Bu tür teloraların üzerine genellikle sert döşeme yapılır. Tablaların üzerine suni 

kauçuk ya da sünger konup onun üzerinde kumaş kesilip alta kıvrılarak sabitlenir. 

 

Dolu teloralar kontra tabla, uygun kalınlıkta kontra plaklar yonga levha, lif 

levhalardan yapılabilir. Ayrıca uygun ölçüde masifleri yan yana ekleyerek oluşturulan 

tablalardan da yapılabilir. 

 

Resim 2.1: Dolu telora tablası 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2  
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Dolu telora tablaları oturtulacakları yerin ölçüsü ve şekline göre herhangi bir tabladan 

kesilip üzerine döşeme yapıldıktan sonra yerine montaj edilirler. 

     

Resim 2.2: Döşeme yapılmış muhtelif dolu telora tablaları 

Dolu telora tablalarının döşeme yapılmadan olduğu gibi kullanılan çeşitleri de vardır. 

Bunlar genellikle seri üretim yöntemi ile üretilirler. 

 

2.2. Yapım Teknikleri 
 

2.2.1. Düz Dolu Teloralar; 
 

Daha çok modern mobilyalarda da kullanılır. Eğim oturma yerinin arkaya doğru 

daralan kısmında vardır. Üretim olarak yapımı kolaydır. Kullanılan gerecin yapısına göre 

kalınlıkları değişebilir.  

Sandalyeden telora ölçüsü alınır. Sandalyelerin oturma alanları genelde arka tarafa 

doğru daralırlar. Böyle bir durum varsa ölçü alınırken buna dikkat edilmelidir. 

Alınana ölçüye göre kesilecek tablada daire ya da şerit testere makinesinde kesilir.  

   

Resim 2.3: Düz dolu telora 

2.2.2. Bükme Tekniği İle Yapılan Teloralar; 
 

Ağaç plakaların elyafları birbirlerine ters gelecek şekilde eğmeçli pres veya kalıplarda 

sıkılmasıyla yapılır. Atölye şartlarında kalınlığı az olan kontraplaklar veya lif levhalar kalıba 

sıkılarak istenilen forma gelmesi sağlanır. Bunun yanında seri olarak üretilmiş eğimli oturma 

yerine göre üretilmiş teloraları piyasada bulmak mümkündür. Daha çok fabrikasyon üretim 

yapan yerlerde işleme uygun preslerle üretilirler. 
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 Resim 2.4: Bükme tekniği ile yapılmış teloralar 

2.2.3. Kullanılan Gereçler; 
 

Yonga levha, kontraplak, masif ağaç, lif levha ve verzalit türü gereçlerden yapılırlar. 

 

2.2.3.1. Yonga Levha (sunta) 

 

Dolu teloralar için döşeme alt malzemesi olarak sıkça kullanılır yüzeyleri düz olduğu 

için daha çok modern tarz mobilyalar için düşünülür. 

 

2.2.3.2. Kontrplak 

 

Pres ve kalıp yardımıyla her tür form verilebilir. Eğmeçli ve düz oturma yüzeylerinde 

kullanımları yaygındır. Döşemeli veya döşemesiz olarak kullanılırlar. 

    

Resim 2.5: Kontrplaktan yapılmış döşemesiz teloralar 

2.2.3.3. Masif Ağaç 

 

Masif ağaç ızgara şeklinde oturma yüzeylerinde ve çerçeve olarak kullanılırlar. Düz ve 

eğmeçli olarak yapılabilirler. Çerçeve telora yapımı için köşelerde açık zıvanalı veya 

kavelalı birleştirme kullanılarak sağlamlık artırılır. 



 

 21 

      

Resim 2.6: Masif teloralar 

2.2.3.3. Lif Levha (duralit-mdf) 

 

Ham veya üzerine kaplama ve döşeme gereçleri kaplanarak kullanılırlar. Kalıp veya 

eğmeçli preslerle belli bir forma getirerek de kullanmak mümkündür.  

 

2.2.3.4. Verzalit 

 

Üretim sırasında yongaların eğmeçli tablalar da preslenmesiyle elde edilir. Presleme 

esnasında yongaların üzerine reçine emdirilmiş desen kâğıdı yerleştirilir. İşlem bittiği zaman 

gerek form olarak gerekse yüzey olarak bitmiş halde elde edilir. Herhangi bir gereçle 

kaplanmasına gerek yoktur. 

 

Resim 2.7: Werzalit telora 

2.3. Teloranın İskelete Montajı 
 

Telora çerçeveler genelde çok kullanılan oturma mobilyalarında kullanılır. Çok 

kullanılan bu mobilyaların kumaşları zaman içinde değiştirilebilmesi gerekebilir. Bu 

durumda mobilyanın tamamı değil de sadece oturulan çerçeveyi söküp döşemeciye götürmek 

daha kolay ve ekonomiktir. Bu nedenle çerçevelerin kolay sökülüp takılabilmesi için 

hazırlanan ve döşenen dolu teloralar sandalyelere sabitlenmez, genellikle vidalanarak 

bağlanırlar. Vidalama işlemi köşe takozlarından veya kayıtlara bağlanan parçalardan yapılır. 

Ya da vidalanmaz ve kayıtların arasına oturtulurlar.  
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Resim 2.8: Teloranın sandalyeye montajı 

 

Resim 2.9: Montajı yapılmış telora 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Tolu telora montaj uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dolu telora keseceğiniz parçayı 

belirleyiniz.

 

 Dolu telorayı sunta, suntalam, kalın 

konraplak ve mdf den kesebilirsiniz. 

 Malzeme üzerine markalamayı yapınız. 

 

 

 Markalama işlemini çizerek veya 

şablon kullanarak yapabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Markalamaya göre parçanızı kessiniz. 

 

 Düzgün kenarları daire testere 

makinesinde, düzgün olmayan 

kenarları şerit testere veya el dekupaj 

testere makinesinde kesebilirsiniz. 

 Kestiğiniz parçaya kumaş döşeme işlemini 

yapınız veya yaptırınız. 

 

 Döşeme kumaşı fazlalıklarını 

kesmeyi unutmayınız. 

 Döşenmiş çerçeveyi ters çevirerek 

sandalyeyi üzerine oturtunuz. 

 

 İskeleti telora üzerine ortalayınız. 
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 Telorayı sandalyeye vidalayınız. 

 

 Vidaların arka tarafa çıkmamasına 

dikkat ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dolu telora kesmek için uygun malzemeyi seçtiniz mi?   

2. Aldığınız ölçüye göre markalama işlemini yaptınız mı?   

3. Düzgün dört köşe olmayan şekli markalarken şablon kullandınız mı?   

4. İş parçasını keseceğiniz makinenin yanına götürdünüz mü?   

5. Düzgün kenarları daire testere makinesinde kestiniz mi?   

6. Düzgün olmayan kenarları şerit testere veya dekupaj testere 

makinesinde kestiniz mi? 
  

7. Parçaları keserken kenarlarda kumaş kalınlığı kadar boşluk bıraktınız 

mı? 
  

8. Kestiğiniz parça üzerine kauçuk koyarak kumaş kaplatınız mı?   

9. Kapladığınız telorayı ters çevirerek temiz bir yere yatırdınız mı?   

10. Sandalyeyi telora üzerine ortalayarak yerleştirtiniz mi?   

11. Vidalayarak telora ile sandalyeyi birleştirtiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyetteki kazanımlarınızın belirlenmesi için aşağıdaki soruları cevaplayınız  

 

1. Dolu teloralar hangi mobilyalarda kullanılmaz? 

A) Yemek sandalyelerinde. 

B) Makyaj masası sandalyesinde  

C) Çocuk çalışma masası sandalyesinde  

D) Mutfak sandalyesinde  

E) Hiçbirisi. 

 

2. Dolu teloralar üzerine hangi tür döşemeler yapılır? 

A) Yaylı döşemeler yapılır. 

B) Helezonlu döşemeler yapılır. 

C) Yaysız sert döşemeler yapılır. 

D) Pikeli döşemeler yapılır. 

E) Zig zag yaylı döşeme. 

 

3. Dolu teloralar hangi malzemelerden yapılmaz? 

A) Yonga plakalarından yapılmaz. 

B) 10 mm kontraplaklardan yapılmaz. 

C) 20 mm lif plakalarından yapılmaz. 

D) 15mm  kontraplaklardan yapılmaz. 

E) Kaplama levhadan yapılmaz 

 

4. Bükme tekniği ile yapılan dolu teloralar nasıl yapılırlar? 

A) Yonga plakları eğmeçli pres veya kalıplarda sıkılmasıyla yapılır. 

B) Ağaç plakaların elyafları birbirlerine ters gelecek şekilde eğmeçli pres veya 

kalıplarda sıkılmasıyla yapılır. 

C) Lif plakaları eğmeçli pres veya kalıplarda sıkılmasıyla yapılır. 

D) Hepsiyle. 

E) Lamine kaplı yonda levha eğmeçli pres veya kalıplarda sıkılmasıyla yapılır. 

 

5. Dolu teloralar gövdeye nasıl bağlanırlar? 

A) Genelde alttan yukarı vidalanarak bağlanırlar. 

B) Genelde yukarıdan aşağı doğru vidalanarak bağlanırlar. 

C) Kavelalarla tutkallanarak bağlanırlar. 

D) Hepsi 

E) Üstden cıvatalarla bağlanır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çerçeve telora ve dolu telora yapacağınız sandalyeden telora 

ölçülerini altınız mı? 
  

2. Aldtığınız ölçülere göre parçaları keseceğiniz malzemeyi temin 

ettiniz mi? 
  

3. Keseceğiniz telora parçalarını markaladınız mı?   

4. Markalamaya göre telora parçalarını kestiniz mi?     

5. Telora üzerine döşeme dolgu malzemesini koydunuz mu?   

6. Döşeme için yüz kumaşı ölçülerinde kestiniz mi?   

7. Yüz kumaşı yüzeye serip alt kısma kıvırıp iyice gerdirerek döşeme 

tabancası ile zımbaladınız mı? 
  

8. Kumaşın alt kısımdaki fazlalıklarını kestiniz mi?   

9. Telorayı yerine oturtup kontrolünü yaptınız mı?   

10. Telorayı yerine oturtup gövdeye montajını yaptınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

Öğrenme faaliyetindeki sorulara verdiğiniz cevapları cevap anahtarları ile 

karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

5 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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