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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Yaylı Enstrüman Yapımı 

MODÜLÜN ADI Viyola Projesi ve Şablonu 

MODÜLÜN TANIMI 
Viyola projesi ve şablonu ile ilgili temel bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 10. sınıf modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Viyola projesi ve şablonunu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortam ile donanımları sağlandığında 

format ve oranlarına uygun olarak viyola projesi ve 

şablonunu hazırlayabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Viyola projesini hazırlayabileceksiniz. 

2. Şablon hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Enstrüman yapım atölyesi, çizim atölyesi 
 

Donanım: Çizim masası ve malzemeleri, çeşitli viyola 

resim ve görüntüleri, viyola yapım katalogları, şablon 

malzemeleri vb. araç gereçler  

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 
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GİRİŞ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tüm enstrümanlarda olduğu gibi viyolanın da yapımı titizlik ve hassasiyet gerektirir. 

Yaylı çalgılar içerisinde en önemli yer viyolanındır. Keman ailesinin ikinci üyesidir. 

Avrupa’da rebap türü enstrümanlardan türeyen bir müzik aletidir. 
 

Viyola, keman kadar zengin bir renk skalasına sahip olmayan fakat başka çalgılarda 

sık rastlanmayan nostaljik ve şiirsel bir ifadeyi üst pozisyonlarda bulmanın mümkün olduğu 

bir çalgıdır. 
 

Bu modülde viyolanın kısımlarını, projenin çizimini, kesit ve detay almayı ve şablon 

hazırlamayı öğreneceksiniz. Ortaya çıkaracağınız viyolanın boğuk ve sevdalı ses renginin 

olması sizin çalışmalarınızdaki titizlik ve hassasiyetinize bağlıdır.  
 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında format ve 

oranlarına uygun olarak viyolanın projesini hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Viyolanın tarihsel gelişimini araştırınız. 

 Enstrüman çizim projelerini gözden geçiriniz. 

 Araştırma işlemleri için İnternet ortamı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve 

malzemecileri gezmeniz gerekmektedir.  

 Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor hâlinde arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. PROJE HAZIRLAMA 
 

1.1. Viyolanın Tarihçesi 
 

Viyola, İngilizcede “the viola”, Fransızcada “alto”, İtalyancada “viyola”, Almancada  

“bratsche” olarak isimlendirilmektedir. Viyola adının XV. yüzyıldaki trubadur denilen 

gezgin çalgıcıların kullandıkları viol isimli ilkel yaylı çalgılardan geldiği sanılmaktadır. 

violler de İlk Çağ’daki viel denilen atalarından gelmiştir. 
 

Keman ailesinin ikinci ailesi viyola, görünüşte kemandan biraz daha büyüktür. Gövde 

uzunluğu 41–45 cm’dir. Notaları üçüncü çizgi “do” anahtarıyla yazılır. İnce seslerde “sol” 

anahtarı kullanılır. Yapı olarak kemandan pek farkı bulunmayan viyolanın da dört teli vardır 

ve tam beşli aralıklarla “do, sol, re, la” olarak akort edilir.  
 

Yaylı çalgılar içinde kemandan sonraki en önemli yer viyolanındır. Daha çok eşlik 

görevi verilir, az olarak da solo kullanılır. Alto ve tenordaki ezgiler viyolalara verilir. Büyük 

ve geniş ezgiler viyolalara, keman ve viyolonselden daha az verilir. Bunun nedeni, viyolanın 

tınlayışının az olması, dolayısıyla kısa motiflere ve karakteristik cümlelere uygun gelmesi, 

bir de orkestrada az sayıda olmasıdır. Birçok durumda viyolaya verilen ezgiler, diğer yaylı 

veya tahta çalgılarla katlanır. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Şekil 1.1: Viyola kısımları 
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Şekil 1.2: Viyola ses sahaları 

 

1.2. Viyolanın Format ve Oranları 
 

İyi bir viyolada dengeler ve oranlar yerinde olmalıdır. Estetik temeli kuvvetli çeşitli 

boyutlarda fakat doğru hesaplamalarla değerli viyolalar veya kemanlar ortaya çıkarabiliriz. 

Özellikle mimarlar, mobilya tasarımcıları ahenk kapısı denilen bir oran kullanır. Bu orantısal 

yapı Leonardo da Vinci’den başlayıp günümüz periyodunda yaylı çalgı yapımında 

kullanılmaktadır. Bu orantısal yapı en ideal dikdörtgeni oluşturan orantısal yapı ile irdelenir. 
 

Her viyolanın yapımcısına özgü oranları ve teknik özellikleri vardır. Bu kısımda örnek 

olarak vereceğimiz format ve oranlar herhangi yapımcının oran ve hesaplamalarına ait 

değildir. Uygulama yapmaya yönelik tasarlanmıştır (Bu hesaplamalar Yard. Doç. Dr. Hasan 

Sami Yaygıngöl’ün kitabından alınmıştır.). Viyolada formal yapı uzunlukları 390 mm–400 

mm- 410 mm-420 mm-430 mm şeklinde değişkenlik göstermektedir. 
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Şekil 1.3: Viyola armonik kasa bölümleri 

AG: Armonik kasa uzunluğu 

PQ: Orta form (C) yüksekliği 

NB: Üst form genişliği 

MK: Üst C genişliği 

LD: Orta form genişliği 

IE: Alt C genişliği 

HF: Alt form genişliği 

AP: Üst form yüksekliği 

GQ: Alt form yüksekliği 

 

AG: 425–5 = 420 mm 

PQ: 3/11 AG’dir: 

420/11 = 38.181 mm Olduğuna göre 38.181x3 = 114.543 mm’dir. 

PQ Yüksekliği = 114.543 mm’dir. PQ’nun 1/5 oranını alırsak; 

114.543: 5 = 22.908 mm’dir. 

 

OP = 3/5 olduğuna göre;  

OP = 22.908 x 3 = 68.724 mm, 

OQ = 22.908 x 2 = 45.816 mm’dir. 

 

 C bölüm genişliği 

OP = 68.724 x 2 = 137.448 mm 

IE = AG: 2’dir. AG = 420/2= 210 mm 

AP = AO – OP’dir. AP = 210- 68.724 = 141.276 mm 
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 Üst form genişliği  

AP’nin 69/50 ne eşit olduğuna göre; 

AP = (141.276 x 69) : 50 = 194.960 mm’dir. 

 

 Alt form genişliği 

GQ’nun 50/34’ne eşit olduğuna göre; 

GQ = AG – AQ’dur. AQ = AP + PQ’dur. 

AP = 141.276 mm PQ = (68.724+45.816) = 114.54 mm 

AQ = 141.276+114.54 = 255.816 mm 

GQ ise 420 - 255.816 = 164.184 mm 

 

 Alt genişlik 

(164.184 x 50) : 34 = 241.447 

 

1.2.1. Sap ve Diapozon Noktası 
 

Yaylı çalgılarda sap boyunun diapozon eşik noktasıyla eşik noktasının çalgının tel 

boyu ile olan çok hassas bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu noktalar gerek entenasyon ve gerekse 

çalgının tını ve tonu üzerinde fizik olarak etkileyici unsurları oluşturmaktadır. Bu unsurların 

veya belirtilen ögelerin birbirleriyle olan orantısızlığı ise gerek çalan kişinin ve gerekse 

çalgının tonunda ve ses kalitesinde sorunlar yaratır.  
 

 Viyola 420 mm 

Armonik kasa diapozon noktası ……………………225 mm 

Sap boyu = 195 x 2/3 …………………………….150 mm 

Eşiğin direnç faktörü……………………………………3 mm 

Viyolanın tel boyu uzunluğu …………………………378 mm şeklinde hesaplanır. 

 
 

1.2.2. Viyolada Teknik Format Ölçüler 
 

Aşağıdaki tablolarda Yrd. Doç. Dr. Hasan Sami Yaygıngöl’ün kitabından alınan üst ve 

alt kapak format ölçüleri ve eğimleri verilmiştir.    
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ÇALGI : Viola ve Çello 

DETAY: Alt kapak 

ÖLÇÜ  : mm 

ŞEKİL  

 

 SIRA 

FORM BOYU 

NOT  

39 40 41 42 43 48 

ÇELLO 

4/4 

 A 390 400 410 420 430 480 755 Veya 760  

 B 187 191 196 200 204 219 348   

 C 128 130 133 136 138 150 226   

 D 235 240 245 249 253 268 444   

 E 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 25   

 F 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 18   

 G 4,7 4,8 4,9 5,- 5,1 5,5 7   

 H 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,- 6   

 I 3,7 3,8 3,9 4,- 4,1 4,6 5   

 J 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4   

 K 2,7 2,8 2,9 3,- 3,1 3,5 3,8   

 L 16,8 17,- 17,2 17,4 17,6 19,- 28   

 M 22,5 22,5 22,6 22,7 22,8 23,5 16   

 N 12,7 12,8 12,9 13 13,1 13,5 16   

 O 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 8 10   

 P 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,5 5   

 Q 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,5   

 R 0,6 0,6 0 0,6 0,6 0,65 0,9   

Tablo 1.1: Viyola alt kapak format ölçüleri  
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Şekil 1.4: Viyola alt kapak verileri 
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ÇALGI : Viola ve Çello 

DETAY: Üst kapak 

ÖLÇÜ  : mm 

ŞEKİL  

 

 SIRA 

FORM BOYU 

NOT  
39 40 41 42 43 48 

ÇELLO 

4/4 

 A 390 400 410 420 430 480 755 Veya 760  

 B 187 191 196 200 204 219 348   

 C 128 130 133 136 138 150 226   

 D 235 240 245 249 253 268 444   

 E 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 25,5   

 F 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 5,5/6   

 G 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 5   

 H 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 4   

 I 3 3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,8   

 J 2,9 2,9 3 3 3,1 3,3 3,5   

 K 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3   

 L 17,4 17,6 17,8 18 18,2 19,5 28   

 M 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,5/3   

 N 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 11   

 O 14 14,2 14,5 14,8 15 16 25/26   

 P 195 302 310 320 330 380 600   

 Q 163 167 172 177 183 210 33,4   

 R 132 135 138 143 147 170 26,6   

 S 217,5 220 222,5 225 227,5 260 400   

Tablo 1.2: Viyola üst kapak format ölçüleri 

 



 

11 

 

Şekil 1.5: Viyola üst kapak verileri 
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1.3. Projenin Çizimi 
 

Yapmayı tasarladığımız viyolanın öncelikle hangi malzemeden yapılacağı, 

özelliklerinin ne olduğu, hangi birleştirme şekli uygulanacağı ve ölçülerinin bilinmesi 

gerekir. Tüm enstrümanlarda olduğu gibi viyolada da ölçüler yapımcısına göre değişir. Tabii 

ölçü ne kadar değişirse değişsin oran aynı kalır. 

 

1.3.1. Projenin 1/1 Ölçekli Net Resmin Çizimi 

 Yapılacak olan viyolanın 1/1 ölçeğindeki resmi eskiz kâğıdına çizilir. Ön üst ve yan 

görünüşün yanında gerekli yerlerden aldığımız kesit ve detaylarda çizilir ve ölçülendirilir. 

Yapılacak olan tüm çizimler rapido kalemleri ile aydınger kâğıdına aktarılır.   

  

1.3.2. Ölçülendirilmesi 

 Çizdiğimiz resmin yapılabilmesi için ölçülerinin net olması gerekir. Ölçü çizgileri 

resme çok yakın olmamalıdır. Sınır çizgileri okla gösterilmelidir. Ölçü okları ve sınır 

çizgileri sürekli ince çizgilerle çizilmelidir.  

 

1.3.3. Kesit ve Detayların Çizimi 

 Kesit ve detaylar viyolanın nasıl yapıldığına dair en önemli ayrıntıların olduğu 

bölümdür. Kesit ve detaylar net resim üzerinde belirtilen yerlerden alınarak 1/1 ölçeğinde 

çizilir ve gerekli taramalar yapılır. Taramalar sürekli ince çizgi ile çizilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında format ve 

oranlarına uygun olarak viyolanın projesini hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

  Çizim için gerekli teknik resim araç gereçlerini 

hazırlayınız. 

 Malzemelerinizin kâğıdı 

kirletmemesi için temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kâğıdınızı T cetveli 

kullanarak bağlayınız. 

 Kâğıdınızı köşelerinden 

bantla bağlayınız. 

 Armonik kasa uzunluğunda bir kare çiziniz. 

 Sap ve kuyruk noktalarından bordür çıkıntıları toplamı 

kadar formu küçültünüz. 

 Üst ve alt form bölümlerine köşe bloku yüksekliğini 

çiziniz. 

 Bordür çıkıntıları yaklaşık 

2–2,5 mm’dir. İki kenar 

toplamını 5 mm alınız. 

 Çizimi yaparken öncelikle 

ince çizgi kullanıp daha 

sonra kenarlarını kalın 

çiziniz. 

A

B

C

L

L

 

 Üst ve alt form yüksekliklerini iki eşit parçaya  Pergeli çizim esnasında 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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bölünüz. 

 Oluşan 1, 2, 3 ve 4 no.lu noktalara pergelinizi koyarak 

yarım daire oluşturunuz. 

merkezden oynatmamaya 

dikkat ediniz. 

L

L

C

B

A

1 2

34

 

 Üst ve alt form bölümlerini iki eşit parçaya bölen 

eksen üzerinde yarı yükseklik oranında kare 

oluşturunuz. 

 Çizilen kareden elde edilen noktadan “r” yarıçapında 

daire çiziniz. 

 Çizeceğiniz kareyi tam 

eksen üzerindeki noktadan 

olmasına dikkat ediniz. 
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4 3

21

A

B

C

L

L

rr

r r

 

 Pergelinizi üst ve alt form bölümlerini ikiye bölen 

düzlemin merkezine koyup eğrilerinizi çiziniz. 

 Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin “L” düzlemi 

üzerinde kesiştiği yere teğet geçecek çizgi çiziniz. 

 Merkez ile eğrinin 

kesiştiği “L” üzerinde “R” 

uç noktası oluşur. 

 Çizeceğiniz eğri üst ve alt 

formlardaki yan eğriyi 

verecektir. 

 Merkez ile “L” üzerinde 

oluşan noktalara “R” adını 

veriniz. 
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rr

r r

L

L

C

B

A

1 2

34

RR

R R

 

 Üst ve alt form bölümlerinde “L” düzlemi ve form 

bitiş çizgisi arasındaki mesafeyi ikiye bölünüz. 

 Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin düzlem üzerinde 

kesiştiği yere teğet geçecek çizgi çiziniz. 

 Pergelinizi x ve y noktalarına koyarak “R” ekseni ile 

“L” blok hattının kesiştiği noktadan teğet geçecek 

daireler çiziniz. 

 Merkez ile kesişen 

noktaları x ve y olarak 

adlandırınız. 

 Daire merkezlerini 

pergelle hassas bir şekilde 

yakalayarak çiziniz. 
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R
R

R R

4 3

21

A

B

C

L

L
rr

r r

x x

y y

 

  X ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği 

noktayı “F” olarak adlandırınız. 

 Y ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği noktayı 

“E” olarak adlandırınız. 

 “FE” uzunluğunu ikiye bölünüz. Viyolanın dikey 

ekseni ile kesiştiği noktayı “G” noktası olarak 

adlandırınız. 

  “G” noktasında yatay doğru çiziniz. Çizmiş 

olduğunuz doğruyu “Z” olarak adlandırınız. 

  Pergelinizi IJ uzunluğu kadar açınız. 5 ve 6 

noktalarına koyarak 7 ve 8 merkez noktalarını 

bulunuz. 

 “Z” doğrusu üzerinde elde edilen 7 ve 8 no.lu merkez 

noktalardan R1 yarıçaplı daireler çiziniz. 

 “R1” yarıçapında daireyi 

çizerken pergeli hassas 

kullanınız. 

 Pergeli kullanırken kâğıdı 

delmeyiniz. 

 Viyolanın oluşan genel 

hatlarını koyulaştırınız. 
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yy

xx

rr

r r

L

L

C

B

A

1 2

34

RR

R
R

F

E

G
z

I

J

R1R1 5 67 8

 

 7 ve 8. noktalardan “A” ve “B” form yüksekliğinin 

yarısı uzaklığındaki “Y” noktaları bulunuz. 
 

 “Y” noktalarından dik (ana eksene paralel) olarak 

doğrular çizerek “X” noktalarını bulunuz.  

 7 ve 8. noktalardan “X” noktalarına doğru çizilerek 

orta form yan eğrisini kestiği noktaları “Q” olarak 

adlandırınız. 

  “P” ve “Q” noktalarını birleştiriniz. 

 “PQ” orta noktalarından dikler çıkarak 7-x ve 8-x 

doğrusu ile kesiştiriniz. 

 “P” noktaları üst ve alt 

“C” kıvrımının uç 

noktalarıdır.  

 Dört tane “P-Q” hattı elde 

etmelisiniz. 
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zyy

x x

xx

p

q

p

q

p

q

p

q c

cc

c

7 8

A

B

 

  Pergelinizi “C” noktasına koyarak “P” ve “Q”dan 

geçecek daireler çiziniz. 
 

 “Z-X” doğrusu üzerinde 

bulunan “C” noktası 

merkez noktadır. 

 Viyolanın oluşan genel 

hatlarını koyulaştırınız. 

 Üst, orta ve alt formdan 

oluşan viyola formu 

tamamlanmıştır. 
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c

c c

cq

p

q

p

q

p

q

p

x x

xx

y y z

 

 Blokları çiziniz. 

 Mukavemet çıtalarını çiziniz. 

 Bordür çıkıntılarını alarak gövdeyi tamamlayınız. 

 Viyolayı eksen çizgisiyle 

ayırarak bir tarafı kesit diğer 

tarafını görünüş olarak 

çizebilirsiniz. 

 Mukavemet çıtaları alt ses 

tablosuna yapışır. 

 Bordür çıkıntıları 2–2,5 mm 

alınmalıdır. 
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 Viyolanın sapını çiziniz. 

 Tuşeyi çiziniz. 

 Sapta salyangoz kısmını 

çizerken estetik değerler 

içerisinde olmasına dikkat 

ediniz. 

 Unutmayın ki sap boyu 

entenasyonu etkileyici bir 

unsurdur. 

Sap bloğu

Köşe bloğu

Mukavement çatısı

Kuyruk bloğu
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 “F ” deliğini çiziniz. 

  Köprüyü çiziniz. 

 Tel takacağını çiziniz. 

 “F” deliğini çizerken kenar 

mesafesine dikkat ediniz. 

 Köprü iki “F” deliğini 

ortalayacak şekilde 

çizilmelidir. 

 Tel takacağı ile köprü 

arasındaki mesafe orantılı 

olmalıdır. 
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 Burguları çiziniz. 

  Telleri çiziniz. 

 Burgu arasındaki mesafelere 

dikkat ediniz. 

 Telleri belirgin çiziniz. 
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1

 

 

 Viyola çizimini ölçülendiriniz. 

 Resim üzerinde kesit yerlerini gösteriniz. 

 Gereksiz ölçülendirmeden 

kaçınınız. 

 Ölçü çizgileri sürekli ince 

çizgi ile çizilmelidir. 

 Kesit bakış yönünü çizmeyi 

unutmayınız. 
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121

4
1
2

30

60

A A

 

  Kesitleri çiziniz.  Kesitler 1/1 veya 1/10 

ölçeğinde çizilebilir. 

 Kesit ismini yazmayı 

unutmayınız. 
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A- A KESİTİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Çizim için gerekli teknik resim araç gereçlerini hazırladınız 

mı? 
  

2 Eskiz kâğıdınızı masaya bağladınız mı?   

3 Armonik kasa uzunluğunda bir kare çizdiniz mi?   

4 
Sap ve kuyruk noktalarından bordür çıkıntıları toplamı kadar 

formu küçülttünüz mü? 
  

5 
Üst ve alt form bölümlerine köşe bloku yüksekliğini çizdiniz 

mi? 
  

6 Üst ve alt form yüksekliklerini iki eşit parçaya böldünüz mü?   

7 
Oluşan 1, 2, 3 ve 4 no.lu noktalara pergelinizi koyarak yarım 

daire oluşturdunuz mu? 
  

8 
Üst ve alt form bölümlerini iki eşit parçaya bölen eksen 

üzerinde yarı yükseklik oranında kare oluşturdunuz mu? 
  

9 
Çizilen kareden elde edilen noktadan “r” yarıçapında daire 

çizdiniz mi? 
  

10 
Pergelinizi üst ve alt form bölümlerini ikiye bölen düzlemin 

merkezine koyup eğrilerinizi çizdiniz mi? 
  

11 
Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin “L” düzlemi üzerinde 

kesiştiği yere teğet geçecek çizgi çizdiniz mi? 
  

12 
Üst ve alt form bölümlerinde “L” düzlemi ve form bitiş 

çizgisi arasındaki mesafeyi ikiye böldünüz mü? 
  

13 
Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin düzlem üzerinde 

kesiştiği yere teğet geçecek çizgi çizdiniz mi? 
  

14 

Pergelinizi “X” ve “Y” noktalarına koyarak “R” ekseni ile 

“L” blok hattının kesiştiği noktadan teğet geçecek daireler 

çizdiniz mi? 

  

15 
“X” ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği noktayı “F” 

olarak adlandırdınız mı? 
  

16 
“Y” ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği noktayı “E” 

olarak adlandırdınız mı? 
  

17 
“FE” uzunluğunu ikiye bölüp viyolanın dikey ekseni ile 

kesiştiği noktayı “G” noktası olarak adlandırdınız mı? 
  

18 
“G” noktasında yatay doğru çizip çizmiş olduğunuz doğruyu 

“Z” olarak adlandırdınız mı? 
  

19 
Pergelinizi “IJ” uzunluğu kadar açıp 5 ve 6 noktalarına 

koyarak 7 ve 8 merkez noktalarını buldunuz mu? 
  

20 
Z doğrusu üzerinde elde edilen 7 ve 8 nu.lı merkez 

noktalardan R1 yarıçaplı daireler çizdiniz mi? 
  

21 
7 ve 8. noktalardan A ve B form yüksekliğinin yarısı 

uzaklığındaki “Y” noktalarını buldunuz mu? 
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22 
“Y” noktalarından dik (ana eksene paralel) olarak doğrular 

çizerek X noktalarını buldunuz mu? 
  

23 
7 ve 8. noktalardan “X” noktalarına doğru çizilerek orta form 

yan eğrisini kestiği noktaları “Q” olarak adlandırdınız mı? 
  

24 “P” ve “Q” noktalarını birleştirdiniz mi?   

25 
“PQ” orta noktalarından dikler çıkarak 7-x ve 8-x doğrusu ile 

kesiştirdiniz mi? 
  

26 
Pergelinizi “C” noktasına koyarak “P” ve “Q”dan geçecek 

daireler çizdiniz mi? 
  

27 Blokları çizdiniz mi?   

28 Mukavemet çıtalarını çizdiniz mi?   

29 Bordür çıkıntılarını alarak gövdeyi tamamladınız mı?   

30 Viyolanın sapını çizdiniz mi?   

31 Tuşeyi çizdiniz mi?   

32 “F” deliğini çizdiniz mi?   

33 Köprüyü çizdiniz mi?   

34 Tel takacağını çizdiniz mi?   

35 Burguları çizdiniz mi?   

36 Telleri çizdiniz mi?   

37 Viyola çizimini ölçülendirdiniz mi?   

38 Resim üzerinde kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

39 Kesitleri çizdiniz 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 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Viyolanın gövde uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10-18 cm 

B) 23-29 cm 

C) 41-45 cm 

D) 33-34 cm 

2. Aşağıdakilerden hangisi viyolanın kısımlarından biri değildir? 

A) Can direği 

B) Perde 

C) Tablo 

D) Burgu 

3. Armonik kasa uzunluğu 420 mm olan bir viyolanın tel boyu uzunluğu kaçtır? 

A) 328 

B) 358 

C) 355 

D) 378 

4. Viyolada formal yapı uzunlukları aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 390 mm-430 mm  

B) 355mm-380mm 

C) 335mm-360 mm 

D) 345mm-380mm 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi viyolananın kısımlarındandır? 

A) Kerpeten  

B) Farekuyruğu  

C) Örümcek  

D) Salyangoz  
 

 

 

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 gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında format ve 

oranlarına uygun olarak şablon hazırlayabileceksiniz. 
 

 

HH 

 

 

 

 Şablon yapımında kullanılan malzemeleri ve özelliklerini araştırınız. 

 Viyola ölçülerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için İnternet ortamı, müzik aletleri yapım atölyeleri ve 

malzemecileri gezmeniz gerekmektedir.  

 Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor hâlinde arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

2. ŞABLON HAZIRLAMA 
 

2.1. Şablonların Yapılması 
 

1/1 ölçeğinde plan ve projesi çizilen viyolanın resmi şablon malzeme üzerine aktarılır.  

 

 
Resim 2.1: Şablon hazırlama 

 

 

Yapım aşamasında kullanılmak üzere şablonları çıkartılır. Çıkartılan şablonların 

deforme olmaması ve kullanım sırasında kolaylık sağlaması için 0,5 mm kalınlıktaki çinko, 

alüminyum veya prinç plakalardan ve standart kalınlıktaki formika malzemeden yararlanılır.  

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.2: Şablon malzemesi 
 

Kullanılacak şablon malzeme daha sonra tekrar kullanılacağından dayanıklı olmasına 

özen gösteriniz. Şablon üzerine aktarılan resmin kesimi yapılırken 1 mm dışından olmalıdır. 

Kesim işlemi bittikten sonra kalan fazlalıkları eğe ve zımpara yardımıyla düzeltiriz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu faaliyet sonunda gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında format ve 

oranlarına uygun olarak şablon hazırlayınız. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Viyola şablon malzeme seçimini yapınız. 

 

 
 

 

  Görünüş çiziminde net resimden 

faydalanınız. 

  Şablon malzemesi olarak çinko, 

alüminyum, pirinç plakalar ve formika 

gibi malzemeleri kullanınız. 

 

 Viyolanın ön görünüşünü kâğıda aktarınız. 

 

 
 

 Çizim esnasında resmin kaymamasına 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Viyolanın 1/1 ölçekli üst tablo formunu 

şablon malzemesi üzerine kopyalayınız. 

 

 Şablon malzemesine aktarımı 

yapıştırarak veya karbon kâğıdıyla 

çizimi aktararak yapabilirsiniz. 

 Viyolanın 1/1 ölçekli sap formunu şablon 

malzemesi üzerine kopyalayınız. 

 

 Resmin deforme olmamasına dikkat 

ediniz. 

  Şablonların kenarlarını kesiniz. 
 

 Şablonu 1 mm dışarıdan olacak 

şekilde kesiniz. 
 

 

 

 Kesim işlemini kıl testere ile 

yapabilirsiniz. 

 Şablonların kenarlarını tesviye ediniz. 
 

  Kenarların tesviye edilmesinde eğe ve 

zımpara kullanınız. 

 Kullanmadan önce asıl plan üzerinde 

kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Viyola şablon malzeme seçimini yaptınız mı?   

2. Viyolanın ön görünüşünü kâğıda aktardınız mı?   

3. Viyolanın 1/1 ölçekli resmini şablon malzemesi üzerine 

kopyaladınız mı? 
  

4. Şablonların kenarlarını kestiniz mi?   

5. Şablonların kenarlarını tesviye ettiniz 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 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (    ) Viyolanın şablon malzemeye aktarımı yapıştırmayla yapılır.  

2. (    ) Şablon malzemesi olarak pirinç, çinko veya alüminyum gibi malzemeler 

kullanılır.  

3. (    ) Yapılan şablonlar bir defaya mahsus kullanılır.  

4. (    ) Şablon kesim işlemini hassas olarak şerit testere makinesinde yaparız.  

5. (    ) Şablonu 1 mm dışarıdan olacak şekilde kesilir.  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

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 

Proje Hazırlama   

1. Çizim için gerekli teknik resim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Eskiz kâğıdınızı masaya bağladınız mı?   

3. Armonik kasa uzunluğunda bir kare çizdiniz mi?   

4. Sap ve kuyruk noktalarından bordür çıkıntıları toplamı kadar 

formu küçülttünüz mü? 

  

5. Üst ve alt form bölümlerine köşe bloku yüksekliğini çizdiniz mi?   

6. Üst ve alt form yüksekliklerini iki eşit parçaya böldünüz mü?   

7. Oluşan 1, 2, 3 ve 4 no.lu noktalara pergelinizi koyarak yarım daire 

oluşturdunuz mu? 

  

8. Üst ve alt form bölümlerini iki eşit parçaya bölen eksen üzerinde 

yarı yükseklik oranında kare oluşturdunuz mu? 

  

9. Çizilen kareden elde edilen noktadan “R” yarıçapında daire 

çizdiniz mi? 

  

10. Pergelinizi üst ve alt form bölümlerini ikiye bölen düzlemin 

merkezine koyup eğrilerinizi çizdiniz mi? 

  

11. Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin “L” düzlemi üzerinde 

kesiştiği yere teğet geçecek çizgi çizdiniz mi? 

  

12. Üst ve alt form bölümlerinde “L” düzlemi ve form bitiş çizgisi 

arasındaki mesafeyi ikiye böldünüz mü? 

  

13. Merkez ile çizmiş olduğunuz eğrinin düzlem üzerinde kesiştiği 

yere teğet geçecek çizgi çizdiniz mi? 

  

14. Pergelinizi “X” ve “Y” noktalarına koyarak “R” ekseni ile “L” 

blok hattının kesiştiği noktadan teğet geçecek daireler çizdiniz mi? 

  

15. “X” ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği noktayı “F” 

olarak adlandırdınız mı? 

  

16. “Y” ekseni ile kemanın dikey ekseninin kesiştiği noktayı “E” 

olarak adlandırdınız mı? 

  

17. “FE” uzunluğunu ikiye bölüp, viyolanın dikey ekseni ile kesiştiği 

noktayı “G” noktası olarak adlandırdınız mı? 

  

18. “G” noktasında yatay doğru çizip çizmiş olduğunuz doğruyu “Z”   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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olarak adlandırdınız mı? 

19. Pergelinizi “IJ” uzunluğu kadar açıp 5 ve 6 noktalarına koyarak 7 

ve 8 merkez noktalarını buldunuz mu? 

  

20. “Z” doğrusu üzerinde elde edilen 7 ve 8 no.lu merkez noktalardan 

“R1” yarıçaplı daireler çizdiniz mi? 

  

21. 7. ve 8. noktalardan “A” ve “B” form yüksekliğinin yarısı 

uzaklığındaki “Y” noktalarını buldunuz mu? 

  

22. “Y” noktalarından dik (ana eksene paralel) olarak doğrular çizerek 

“X” noktalarını buldunuz mu? 

  

23. 7. ve 8. noktalardan “X” noktalarına doğru çizilerek orta form yan 

eğrisini kestiği noktaları “Q” olarak adlandırdınız mı? 

  

24. “P” ve “Q” noktalarını birleştirdiniz mi?   

25. “PQ” orta noktalarından dikler çıkarak 7-x ve 8-x doğrusu ile 

kesiştirdiniz mi? 

  

26. Pergelinizi “C” noktasına koyarak “P” ve “Q”dan geçecek daireler 

çizdiniz mi? 

  

27. Viyola gövdesini çizdiniz mi?   

28. Viyolanın sapını çizdiniz mi?   

29. Viyola eklentilerini çizdiniz mi?   

30. Viyola çizimini ölçülendirdiniz mi?   

31. Resim üzerinde kesit yerlerini gösterip çizdiniz mi?   

Şablon Hazırlama  

32. Viyolanın ön görünüşünü kâğıda aktardınız mı?   

33. Viyolanın 1/1 ölçekli resmini şablon malzemesi üzerine 

kopyaladınız mı? 

  

34. Şablonların kenarlarını kestiniz mi?   

35. Şablonların kenarlarını tesviye ettiniz mi?   

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  



 

38 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 
  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

39 

KAYNAKÇA 
 

 DİNÇEL Kemal, Zafer IŞIK, Ağaç İşleri Teknik Resmi, MEB, İstanbul, 1978. 

 YAYGINGÖL Hasan Sami, Yaylı Çalgı Yapım Teknolojisi–II, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006. 

KAYNAKÇA 


