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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK Mobilya İskeleti ve Döşemesi 

MODÜLÜN ADI Yaylı Döşeme 

MODÜLÜN TANIMI 
Yaylı döşeme yapımı işleminin, zikzak yay, helozoni yay ve 

spiral yay kullanarak telora üzerine yapılışı ve bu işlem 

sırasında izlenecek teknikler ile ilgili bilgi ve  becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32) 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Yaylı döşeme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde, 

kurallara uygun yaylı döşeme yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Tekniğine uygun bir şekilde uygun araç gereçlerle zikzak 

yaylı döşeme yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun bir şekilde uygun araç gereçlerle 

helezoni yaylı döşeme yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun bir şekilde uygun araç gereçlerle spiral 

yaylı döşeme yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Döşeme atölyesi ortamı 

Donanım: Döşeme gereçleri, döşemede kullanılan aletler, 

döşemecilikte kullanılan makineler,  döşemeci tezgâhı, 

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, 

 
Mobilya ve iç mekân tasarımı alanı, estetik değerleriyle yaşadığımız ve çalıştığımız 

mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Sanatı ve tekniği bir 

araya getirerek farklı tasarımdaki ürünleri ortaya çıkarır. 

 

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

katma değer gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. 

 

Günümüzde teknolojinin ulaştığı nokta hayal sınırlarımızı zorlamaktadır. Bu 

teknolojik gelişmeler mesleğimize de yansımaktadır. Bilgisayar kontrollü (CNC) makineler 

artık mobilya iskeleti ve döşemesi dalında yerini almaktadır. 

 

Yaylı döşeme güzümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle iç mekânlarda 

oturma, dinlenme, rahatlama ve yatma amaçlı olarak yaylı döşeme kullanılmış mobilyalar 

tercih edilmektedir. 

 

Modülü tamamladığınızda zikzak yaylı, helezoni yaylı ve spiral yaylı döşeme 

uygulamaları yaparak el becerinizi geliştirirken bunun yanında yaylı döşeme yapımında 

kullanılan gereçleri, alet ve makineleri, döşeme tezgâhı ve döşeme atölyelerini tanıyacak ve 

bunların kullanım alanlarını öğreneceksiniz. 

 
 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 
 

 

 

Tekniğine uygun bir şekilde, uygun araç ve gereçlerle zikzak yaylı döşeme 

yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Zikzak yaylı döşemede kullanılan gereçleri araştırınız. 

 Zikzak yaylı döşemede kullanılan araçları araştırınız. 

 Zikzak yaylı döşemede kullanılan döşeme makinelerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için mobilya döşeme atölyelerini, bu araç gereçleri satan iş 

yerlerini geziniz. 

 Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

1. ZİKZAK YAYLI DÖŞEME YAPIMI 
 

Zikzak yaylı döşeme, mobilya iskelet döşemesi yapımında zemin döşemenin en 

önemli aşamasıdır. Sonradan yapılacak tüm işlemler bu zemin üzerine yapılacağından dolayı 

itinalı bir çalışma yapmak gerekir. Günümüzde fabrikasyon tarzda, seri üretim yapan 

işletmelerde uygulanır. Rahat bir oturma ve dinlenme sağlar. Kanepe, koltuk ve sandalye 

gibi döşeme mobilyalarına uygulanabilir. Bu tür döşemede kullanılan yay genellikle modern 

tarzda yapılmış oturma gruplarında kullanılır. İşçiliğin az, pratik ve kolay olması, zamandan 

tasarruf edilmesi, sistemin sağlam ve dayanıklı olması fabrikasyon işlerde fayda sağlar. 
 

1.1. Tanıtılması 
 

Zikzak yaylar, yay tespit kancaları ile telora yan kayıtlarına bağlanır. Zikzak yayların 

teloraya uygulayacağı kuvvet fazla olacağından telora yan kayıt kalınlıklarının 3 cm’den az 

olmaması gerekir. Zikzak yaylar bu şekilde tespit edildikten sonra birbirlerine kısa spiral 

yaylarla bağlanır ve üzerine bir kat astar bezi veya kanaviçe gerdirilerek takılır. Zikzak 

yaylar özel tespit kancaları, menteşeler veya değişik aparatlar yardımıyla bağlanır. 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
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Resim 1.1: Zikzak yaylı döşeme zemini 

 Zikzak yaylı döşemede kullanılan gereçler 
 

 Zikzak yay  

Döşemeye esneklik kazandırmak ve rahatlık sağlamak amacıyla kullanılan yaylardır. 

Piyasada 25 ve 50 kilogramlık toplar hâlinde bulunur. Bu yaylar 1,5–2,5–3–3,5 mm 

kalınlığında paslanmayan çelik tellerden yapılır. 

 

Resim 1.2: Zikzak yay topu 

 

Resim 1.3: Standart boy zikzak yaylar 
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 Yay tespit kancaları 
 

Döşemede yayların teloraya tespit edilmesinde kullanılır. Yayların uçları doğrudan bu 

tespit kancalarının üzerinde bulunan deliklere takılır. Menteşeli tipler ses yapmaması 

açısından tercih edilir.  

 

Resim 1.4: Yay tespit kancaları 

 Zikzak yaylı döşemede kullanılan araçlar 
 

 Zikzak yay gergi aleti 
 

Zikzak yayların teloraya gergin bir şekilde tutturulmasını sağlar. Yayları elle 

gerdirmek mümkün değildir. Bunun için yay gerdirme aleti kullanılır. 

 

Resim 1.5: Yay gergi aleti 

 

Resim 1.6: Yay gergi aletinin kullanılışı 
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 Yay kesme makasları 
 

Yay kesme makasları aslında tel kesmede kullanılan makaslardır. Elde kullanılan ve 

yere tespit edilip kollu olarak kullanılan tipleri de mevcuttur. 

 

Resim 1.7: Yay keskileri 

 

Resim 1.8: Yay kesme makasları  

1.2. Zikzak Yaylı Döşeme Yapma Teknikleri 
 

 Döşeme yüzeyine uygun boyda kesilen yaylar, tespit kancaları yardımıyla 

markalanan yerlerden daha önce hazırlanan sabit veya seyyar teloraya 

tutturulur. 

 

Resim 1.9: Zikzak yay menteşesi 
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Resim 1.10: Zikzak yay menteşesi 

 

 Teloraya tutturulan yaylar birbirine kök iplerle, yay kancaları veya kısa spiral 

yaylarla tespit edilir. Yay tespit kancalarının oturanı rahatsız etmemesi için 

teloranın dört kenarına fitil veya kolan çakılır. Yaylar birbirine belirli aralıklarla 

bağlanır. 

 

Resim 1.11: Zikzak yayların birbirine bağlanması 

 Yayların üzeri kanaviçe ile örtülür. Kanaviçe yaylara dikilir. 

Astar bezi (kanaviçe) kenarlara gergin bir biçimde birkaç noktadan tespit edilir. 

Yaylarla astar bezi arasında boşluk oluşmaması için eğri iğne ile yaylara dikiş 

yapılır. Astar bezi gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra gerginliği bozmadan 

zımba çivileri ile sağlamca tutturulur. 

 

Resim 1.12: Dolgu örtmede kullanılan bezler  

 Dolgu gereci döşeme yüzeyine uygun olarak kesilerek hazırlanır. 
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 Döşemede dolgu gereci olarak pamuk, elyaf veya kırpıntı kauçuk kullanılacaksa 

plaka kauçuktan önce yüzeye dengeli bir şekilde serilir.  

 

Resim 1.13: Seyrek kanaviçenin arkadan öne doğru çekilmesi 

 Avuç içine alınan dolgu gereçleri teyel ipleri kaldırılarak altına yerleştirilir. 

Tüm yüzeyi doldurulur.  

 

Resim 1.14: Dolgu gereçlerinin yerleştirilmesi 

 

Resim 1.15: Dolgu gereci yerleştirme işlemi 

 Bir kenarı sabitleştirilen seyrek kanaviçesi tutulup dolgu üstünden öne doğru 

çekilerek önce önden ve sırayla yanlardan sabitlenir. 
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Resim 1.16: Seyrek kanaviçenin ön kısma bağlanması 

 

 

Resim 1.17: Seyrek kanaviçenin yanlarının bağlanması 

 

Resim 1.18: Seyrek kanaviçenin bağlantısının sonlandırılması 

Astar kumaşı gergin bir biçimde dolgu gerecinin üzerine tutturulur ve işlem 

tamamlanır. 
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 Astar kumaşın üstüne bir kat plaka elyaf uygun ölçüde kesilerek yerleştirilir. 

Elyaf aynı zamanda üzerine serilecek yüz kumaşın sürtünmeden dolayı 

yıpranmasını engeller. 

 Döşeme yüzeyine göre fazlalığı verilerek kesilen kumaş, zımba telleri 

yardımıyla teloraya tutturulur. Tutturulan kenarların dışında kalan kumaş falçata 

ile kesilir. 

 

Resim 1.19: Astar kumaşın üstüne elyafın yerleştirilmesi 

 Yüz kumaşı hazırlanır ve yüzeye gergin olarak yerleştirilir. 
 

 

Resim 1.20: Döşemeye yüz kumaşı hazırlama 

 

Resim 1.21: Döşemeye takılmış yüz gereci  
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Zikzak yaylı döşeme işlerinde yüz kumaşı telora altına kadar dönmeyecekse kumaş 

bitim yerlerinin kabara veya şeritlerle gizlenmesi gerekir. Zikzak yaylı döşeme 

uygulamalarında daha çok bu yöntem uygulanır. 

 Kumaş ve teloranın ek yerleri gizlemek ve dekoratif görünmesini sağlamak 

amacıyla şeritle kapatılır. Şerit, sıcak silikon ile yapıştırılır. 

 

Resim 1.22: Kumaş bitim yerlerinin şeritle kapatılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Zikzak yaylı döşeme zemini hazırlama uygulaması yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zikzak yayları ve yay kelepçelerini 

hazırlayınız. 

 

 

 

 Telora ölçüsüne uygun boyda yay 

seçiniz ve kesiniz. 

 Astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Döşemeye uygun kalınlıkta astar 

gereci seçiniz ve kesiniz. 

 Yay kelepçelerini ve yayları teloraya 

takınız. 

 

 

 Yayları sağlam bir şekilde teloraya 

tutturunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Teloranın alt kısmına astar kumaşı 

takınız. 

 

 

 Döşemede kullanılacak yere göre 

astar kumaş seçiniz. 

 Teloranın üst kısmına astarı kumaşı 

takınız. 

 

 

 Astar kumaşın gerginliğini ve 

fazlalıklarının alındığını kontrol 

ediniz. 

 Dolgu gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Dolgu gerecini yüzeye homojen 

olarak yayınız. 
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 Astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Döşemede kullanılacak dolgu 

gerecine göre astar seçiniz. 

 Astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Astar gerecini önce bir kenarından 

teloraya sabitleyiniz, daha sonra 

dolgu gerecini kapatacak şekilde 

gerdirerek diğer kenarlarından 

teloraya bağlayınız. 

 Elyaf gerecini tespit ediniz. 

 

 

 Döşemede kullanılacak yere göre 

bir elyaf gereçi seçiniz. 
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 Elyaf gerecini takınız. 

 

 

 Elyaf gerecini gerdirerek takınız. 

 Yüz kumaşını hazırlayınız. 

 

 

 Döşeme ölçüsüne göre gerekli 

fazlalığı vererek kumaşı kesiniz. 

 Kumaşı döşemeye gergin bir şekilde 

tutturunuz.  

 

 

 Yeterli gerdirme işleminden sonra 

kumaşı karşılıklı kenarlardan 

zımbalayınız. 
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 Kumaş fazlalıklarını keserek temizleyiniz. 

 

 

 Kumaş fazlalıklarını maket bıçağı 

veya makas ile temizleyiniz. 

 Kumaş bitim yerlerini şeritle kapatınız. 

 

 

 Şeritin kumaş bitim yerlerini 

kapatmasını ve düz bir doğrultuda 

olmasını sağlayınız. 

 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız. 

 

 

 Döşeme yüksekliğini ve biçimini 

kontrol 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. Uygun iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Zikzak yay boylarını uygun ölçüde hazırladınız mı?   

3. Zikzak yayları teloraya taktınız mı?   

4. Uygun astar gereci hazırladınız mı?   

5. Astar gerecini teloraya düzgün bir şekilde taktınız mı?   

6. Dolgu gerecini hazırladınız mı?   

7. Dolgu gerecini döşemeye yerleştirdiniz mi?   

8. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

9. Astar gerecini dolgu üzerine düzgün bir şekilde taktınız mı?   

10. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

11. Yüz kaplama gerecini hazırladınız mı?   

12. Yüz kaplama gerecini taktınız mı?   

13. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Plaka elyaflar ne amaçla kullanılır? 

A) Yüz gerecin sürtünmeden dolayı yıpranmasını engellemek 

B) Döşemenin güzel görünmesini sağlamak 

C) Son  yüzey kaplamasını yapmak 

D) Döşemenin esnekliğini azaltmak 

 

2. Zikzak yaylı döşeme hangi tür telora üzerine uygulanır? 

A) Kinişli telora 

B) Sabit ve seyyar telora 

C) Eğmeçli telora 

D) Düz telora 

 

3. Aşağıdakilerden hangi gereç zikzak yaylı döşemede kullanılmaz? 

A) Zikzak yay 

B) Astar bezi 

C) Yüz kumaşı 

D) Kolan 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi zikzak yaylı sert döşemede yüz kaplama gereci olarak 

kullanılır? 

A) Elyaf 

B) Kabara 

C) Kumaş 

D) Pamuk 

  

5. Aşağıdaki gereçlerden hangisi zikzak yayların birbirine tutturulmasında kullanılır? 

A) Kıtık 

B) Astar bezi 

C) Yapıştırıcı 

D) Yay kelepçesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kumaş yüz gereci olarak kullanılmaz. 

 

2. (   ) Deri yüz kaplama gereci olarak kullanılır. 

 

3. (   ) Döşeme mobilyalarının tasarlanmasında insan ölçüleri dikkate alınır. 

 

4. (   ) Zikzak yaylar teloraya ip ile tutturulur. 

 

5. (   ) Yaylı döşemeler oturma rahatlığı sağlarlar. 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

 

Tekniğine uygun bir şekilde, uygun araç gereçlerle helezoni yaylı döşeme 

yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Helezoni yaylı döşemede kullanılan gereçleri araştırınız. 

 Helezoni yaylı döşemede kullanılan araçları araştırınız. 

 Helezoni yaylı döşemede kullanılan döşeme makinelerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için mobilya döşeme atölyelerini, bu araç ve gereçleri satan 

iş yerlerini geziniz.  

 Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

2. HELEZONİ YAYLI DÖŞEME YAPIMI 
 

Helezoni yaylı döşeme tekniği genellikle klasik tarzda üretilmiş oturma 

mobilyalarında uygulanır. Uygulanışı büyük ustalık ve uğraşı gerektirir. Bu nedenle müşteri 

tarafından özellikle istenmedikçe fazla uygulanmaz.  
 

2.1. Tanıtılması 
 

Helezoni yaylar ergonomik bir oturum sağlar. Bu yüzden helezoni yaylar yatak 

sanayiinde yoğun bir uygulama alanı bulur. Ayrıca fabrikasyon tarzda üretim yapan 

işletmeler bu yayları spiral yaylarla kombine kullanarak seri kanepe ve koltuk üretmektedir. 

Bu işletmelerin üretim tekniği fazla el işçiliği ve ustalık gerektirmemekte, üretim daha çok 

makinelerde yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Helezoni yaylı döşeme 

 

 Helezon yaylı döşemede kullanılan gereçler 
 

 Helezoni yaylar 
 

Döşemeye esneklik kazandırmak ve rahatlık sağlamak amacıyla kullanılan yaylardır. 

Piyasada değişik boy ve kalınlıklarda bulunur. Döşeme yüksekliğine göre değişik boylarda 

yay kullanılır. Bu yaylar 2–3 mm kalınlığında paslanmayan çelik tellerden yapılır. Bu yaylar 

satın alındığı hâliyle kullanılmaz. Ham alma işleminin yapılması gerekir. Ham alınmadan 

kullanılan yay ilk kullanımda çöker ve elastikiyeti kaybolur. Ham alma işlemi şu şekilde 

yapılır:   

o Yayın ilk halkası iki elin baş ve işaret parmağı ile sıkıştırılır.  

o Yavaşça halkalar döndürülerek üst kısma ulaşılır.  

o Daha sonra yay orta kısmından iki yana esnetilerek düzeltilir. 

 

Resim 2. 2: Helezoni yaylar 
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Resim 2. 3: Değişik boyda helezoni yaylar 

 

 Yay tespit ipleri 
 

Döşemede yayların birbirine ve teloraya tespit edilmesinde kullanılır. Bu iplere sicim 

de denilmektedir. Yaylar üst halkalarından doğrudan bu ipler yardımıyla birbirlerine ve 

teloraya tespit edilir. 

 

Resim 2. 4: Yay tespit ipleri (sicim) 

 Kolanlar 
 

Döşeme yerini meydana getiren ya da helezon yayı döşeme gerecinin üzerine 

tutturmaya yarayan şerit hâlindeki dokuma döşeme gerecine kolan denilmektedir. Yapılarına 

göre döşeme işlerinde kullanılan dört çeşit kolan vardır. Bunlar; 
 

o Kendir kolanlar, 

o Kıl kolanlar, 

o Keten kolanlar, 

o Lastik ve kauçuklu kolanlardır. 
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Kolan kalınlıkları 1,5–3 mm ve genişlikleri ise 4–10 cm arasında değişir. Döşemenin 

sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından kolanlar çok önemlidir. Dokuma kolanlar içersinde en 

iyisi kıl kolanlardır. Fakat pahalıya mal olduklarından fazla tercih edilmez. 

  

Genel olarak piyasada kendir elyafından dokunan kolanlar bulunmakta ve 

kullanılmaktadır. Bunların da en çok kullanılanları 7– 8 cm genişlikte olanlarıdır. Kullanılma 

kolaylığı ve rahatlığı bakımından günümüzde kauçuklu ve lastik kolanlarda sıklıkla 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Resim 2.5: Kolan 

 Kıtık 
 

Doğal dolgu gereçleri uzun süre formunu koruyan ve deforme olmayan bir dolgu 

gerecidir. Helezoni yaylı döşemelerde de çok rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca terletme 

yapmaması ve doğal oluşu birçok kişi tarafından tercih edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu 

amaçla kullanılan gereçler pamuk ve kıtık gibi gereçlerdir.  

 

Kıtık ve pamuk gibi dağınık dolgu gereçleri döşemeye yerleştirildikten sonra dikişle 

sabitlenmesi gerekir. 

 

Resim 2.6: Kıtık 
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2.2. Helezoni Yaylı Döşeme Yapma Teknikleri 
 

Helezoni yaylı döşemelerde daha önce hazırlanmış olan telora üzerine kolanlar 

takılarak zemin oluşturulur. Bu zemin üzerine helezoni yaylar, dolgu gereçleri ve döşeme 

gereçleri yerleştirilir. Bu nedenle hazırlanan zeminin uygun yapım tekniğinde, istenilen 

ölçüde ve itina ile hazırlanması gerekir. 

 
 Teloraya kolanların bağlanması 
 

Daha önce teloranın ölçü ve özelliklerine göre hazırlanan kolanların gözden geçilerek 

telora üzerine montajına geçilir. Kolanlar oturma yerlerine biraz sık; arkalık döşemelerinde 

ise biraz daha seyrek yerleştirilmelidir. Genel olarak iki kolan arası 5 cm’den fazla 

olmamalıdır. Helezon yaylı sufleli döşemelerde kolanlar, döşeme ve yapım tekniğine göre 

kayıtların altına veya üst tarafına takılabilir. 

Kolanlar ilk olarak birer uçlarından katlanarak üst kısımlarından telora kayıtlarına 

çivilenir veya zımbalanır.  

 

Resim 2.7: Teloraya kolanların bağlanması 

Birer uçları sıra ile teloraya tutturulan kolanlar; uçları kesilmeden kolan gergi aleti 

yardımıyla gerdirilir. Kolanlar gergin hâldeyken karşı kayıta çivilenir veya zımbalanır. 

Ardından katlama payları dikkate alınarak kolanların fazlalıkları kesilir. Sonrasında bu uçlar 

katlanarak tekrar üstten çivilenir veya zımbalanır. İkinci uçların çakılmasında mukavva 

şeritler kullanılarak kolanların zedelenmesi önlenmelidir. Mukavva şeritler yardımıyla 

çakılan kolanlar daha sağlam ve düzgün olacaktır. 
 

 Helezoni yayın takılması  
 

Helezoni yaylar satın alındıklarında kullanılabilir durumda değildir. Öncelikle 

yayların düzeltilmesi gerekir. Yaylar ambalajda iç içe girer. Ambalajdan çıkartıldıklarında 

tam dik ve düzgün durmaz. Yayları düzeltip elastikiyet kazandırmak için baş helezon iki el 

arasına alınır. Helezoni takiben ortaya doğru esnetilerek düzeltilir ve helezoni aralıkları 

düzgün bir biçimde daraltılır. Yayın ortasına kadar yapılan bu işlem yay çevrilerek diğer 
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taraftan da aynı şekilde uygulanır. Bu şekilde yayların helezonileri birbirine yaklaşmış olur 

ve yükseklikleri biraz azalır. Böylelikle yayın elastikiyeti ve dayanıklılığı artırılmış olur. 

 

Resim 2.8: Döşeme zeminini oluşturan kolan üzerine helezoni yayların bağlanması 

 

Döşeme zeminine takılan kolanlar üzerine belirli bir düzende dizilmiş olan helezoni 

yaylar teloranın altına takılmış kolonlara tespit edilir. Daha sonra bu yaylar sicim ipler 

yardımıyla birbirine sıkıca bağlanır. Telora kenarındaki ip bağlantılarının oturanı rahatsız 

etmemesi için üzeri fitil veya kolanla kapatılır.  
 

 

Resim 2.9: Teloraya bağlanmış helezoni yaylı döşeme zemini 

Kolanlar teloranın altına tespit edilir. Helezoni yaylar bu şekilde tespit edildikten 

sonra üzerine bir kat astar bezi veya kanaviçe gerdirilerek ve yaylara tutturularak takılır.  
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Resim 2.10: Teloraya bağlanmış helezoni döşeme zemini 

 

Şekil 2.11: Çift iple yayların birbirine bağlanması 

 

Helezoni yaylı döşeme yüksek bir döşeme şeklidir. Helezoni yaylı döşeme zemini 

döşemenin en önemli aşamasıdır. Yayların yerleşimi ve bağlantılarının çok iyi yapılması 

gerekir. Sonradan yapılacak tüm işlemler bu zemin üzerine yapılacağından dolayı itinalı bir 

çalışma yapmak gerekir. Ortopedik bir oturum sağlar. Konulacak dolgu gerecinin 

(kaymaması için) zemin üzerindeki astar gerecine tutturulması gerekir.  

 

Koltuk, kanepe ve yaylı yatak gibi işlerde uygulanır. Bu döşemelerde döşeme 

yüksekliği ortalama 10-15 cm civarındadır.  
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Resim 2.12: Helezoni yayla yapılmış döşeme zemini 

 

 Helezoni yayın kolana dikilmesi 
 

Düzeltilerek kullanıma hazır hâle getirilen yay telora üzerindeki kolan üzerine 

konularak, düğüm yerleri içeri gelecek şekilde yerleştirilir. Yayların kolana dikilmesinde 

üçlü bobin ipi ve eğri iğneler kullanılır.  

Dikim işine sağ ön köşe yaydan başlanarak sola doğru dörder dikişle devam edilir. İlk 

sıra bitiminden sonra sıradaki yay sırasına geçilerek dikime devam edilir. Son sıranın son 

yayı dikildikten sonra yay dikme işlemi tamamlanmış olur. 
 

 Helezoni yayın bağlanması 
 

Helezoni yaylı döşemelerde yay bağlantısına arkadan öne doğru olmak şartıyla 

ortadaki yay sırasından başlanır. Sonrasında ortadan iki kenara doğru gidilerek arkadan öne 

doğru uzanan bütün yay dizileri bağlanır. Arkadan öne doğru yapılan bu bağlantıdan sonra 

yay sisteminin yanlamasına olan bağlantısı yapılır. 

Yaylar, iskelet ve kolanların durumuna, döşeme tarzına göre değişik şekillerde 

bağlanabilir. Helezoni yaylı döşeme bağlantılarında en önemlisi arkadan öne doğru yapılan 

yay bağlantılarıdır. Üç ipli ve iki ipli olmak üzere iki değişik şekilde yay bağlantısı 

yapılabilir. 
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Resim 2.13: Helezoni yayların bağlanması 

 Üç iple yapılan helezoni yay bağlantısı  
 

Sağlam ve uzun ömürlü olması istenilen, büyük ve fazla yayı olan döşemelerde tercih 

edilen helezoni yay bağlama şeklidir. Öncelikle yay dizisi sayısınca ilk bağlama ipi 

ayarlanarak kesilir. İlk ip baş tarafından düğümlenerek çivi veya zımba teli yardımıyla telora 

çerçevesine çakılır.  

 Bu ayar ipi yay yükseklik ölçüleri dikkate alınarak gergin vaziyette yaylara 

düğümlenir. Sonrasında karşı telora kayıtlarına çivilenir veya zımbalanır. 

Ardından alt yay sıralarından ikinci ve üçüncü ipler bağlanarak bağlantı 

sağlamlaştırılır. Helezoni yaylı döşemelerde en önemli olay bu bağlantılar 

sonrasında, ön sıra yayların hafifçe öne; arka sıra yayların da hafifçe arkaya 

doğru eğik bağlanması gerekir. Orta sıra yaylar ise duruş vaziyetinde tam dik 

olarak durmalıdır.  

 Çünkü döşemeye oturulduğu zaman orta kısım fazla esneyeceğinden ön ve arka 

sıradaki yükseklik farkı kaybolarak hepsi eşit seviyeye gelerek güç dağılımı 

ortak olarak paylaşılacaktır. Bağlama sonrasında ön sıradaki yayların yüksekliği 

1–2 cm arka sıradaki yayların yüksekliği ise 3–5 cm kadar daha düşük 

olmalıdır. 
 

 İki iple yapılan helezon yay bağlantısı  
 

 Küçük döşeme işleri ile seri olarak yapılan işlerde kullanılan bir yay bağlantı 

sistemidir. Bu sistemde de kolan ve yay grubuna göre önce iki iple arkadan öne 

doğru esas yay bağlantısı yapılır. Arkadan öne doğru yapılan bu bağlantıdan 

sonra yine iki iple yanlamasına yapılacak bağlantıya geçilir. Gerek iki iple 

gerekse üç iple yapılan arkadan öne doğru ve yanlamasına bağlantılardan sonra 

helezoni yaylı döşemenin yay bağlantısı tamamlanmış olur. 

 

 Sufle telinin takılması 

 

Ana yay bağlantısı tamamlandıktan sonra sıra, kenar yayları sufle telinin 

bağlanmasına gelir. Döşeme çerçevesine uygun olarak bağlı yay sisteminin kenar formuna 

göre sufle teli hazırlanır. Sufle telinin yaylara bağlantısı üçlü bobin ipleri veya bağlantı 

aparatları yardımıyla yapılır.  
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Bağlantı işlemi sonucu sufle telinin iki ucu duruma göre ya birleştirilir ya da döşeme 

iskeletinin arka tarafına sağlamca çivi veya zımba teliyle tutturulur. Bu işlemler bittikten 

sonra yay sistemi iki iple kare veya çapraz biçimde bağlanır. 

Genellikle döşemelerin ön kısımları daha fazla basınç altıda kalır. Bu nedenle ön 

sırada bulunan yayların daha sağlam bağlanması gerekir. Bu nedenle genelde ön sıraya daha 

küçük yaylar konulur. Burada döşeme çevresi üzerine gelen yaylar; U çivisi, deri veya kolan 

parçası ile sabitlenir. Helezoni yay ile ahşap arasına da katlanmış kanaviçe çivilenerek yayın 

ağaca çarparak ses çıkarması önlenir. 

 

Resim 2.14: Helezoni yaylı döşemeye konulmuş dolgu gerecinin dikilmesi 

Dolgu gerecinin çeşitine göre üzerine vatka pamuğu ve astar bezi serilir. 

 

Resim 2.15: Vatka pamuğu 

 

Yapay dolgu gereçleri günümüzde tüm döşeme dolgularında çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Gerecin her an kullanıma hazır hâlde bulunması kullanım kolaylığı sağlar. 

Yaylı döşeme zeminine uygun ölçüde kesilmiş yapay kauçuk kaymaması için zemine dikişle 

tutturulur.  
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Resim 2.16: Kauçukla yapılmış döşeme dolgusu 

Döşemede yapay dolgu gereci kullanılıyorsa üzerine elyaf malzeme ve astar bezi 

serilir. 

 

Resim 2.17: Elyaf malzeme 

Bu döşeme türünde yüz gereci takma işleminin diğer döşeme türlerinden pek farkı 

yoktur. Yüz kaplama gereci teloranın altına dönecek ölçüde kesilerek hazırlanır. 

 

Resim 2.18: Çeşitli desenlerde yüz kumaş örnekleri 
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Resim 2.19: Yüz kumaşın hazırlanması  

 Yüz gereci yapılan işin vitrin kısmı olduğundan özenli çalışma gerektirir. Bu tip 

döşemelerde genellikle çiçek ve değişik figürlü desenli kumaşlar tercih edilir. Kumaş 

mümkün olduğunca gergin tespit edilmelidir. Koltuk ve kanepeler geniş hacimli mobilyalar 

olduğundan yüzeylere uygun olarak kesilen kumaşların dikiş makinesinde dikilmesi 

gerekebilir.   

 

Resim 2.20: Yüz kumaşının makinede dikilmesi 
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Döşeme yüzeyine göre fazlalığı verilerek şablona göre kesilen kumaş, dikiş 

işleminden sonra zımba telleri yardımıyla döşemeye tutturulur. Tutturulan kenarların dışında 

kalan kumaş falçata veya makas ile kesilir. 

 

Resim 2.21: Yüz kumaşının giydirilmesi 

Bazı döşemelerde (sandalye ve koltuk arkalıklarında) kumaş komple dikilerek 

döşemeye giydirilir. 

 

Resim 2.22: Yüz kumaşı yerleştirilmiş ve fazlalıkları temizlenmiş döşeme örneği 

Kumaş ve teloranın ek yerleri gizlemek ve dekoratif görünmesini sağlamak amacıyla 

şeritle kapatılır. Şerit sıcak silikon veya kabara ile tuturulur. 
 

 

Resim 2.23:Yüz kumaşın şerit ve kabarayla süslenmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Helezon yaylı sert döşeme zemini hazırlama uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kolanları hazırlayınız. 

 

 

 Teloraya göre kolan boylarını kesiniz. 

 Helezon yayları hazırlayınız. 

 

 

 Döşeme yüzeyinin büyüklüğüne göre 

yay seçiniz ve ham alma işlemini 

uygulayınız. 

 Astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Gerekli fazlalığı vererek astar 

kumaşları ölçüsünde kesiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kolanları teloraya bağlayınız. 

 

 

 Gergin bir şekilde kolanları zımba 

veya çivi ile teloraya tutturunuz. 

 Yayları kolanlara ve teloraya sicimle 

bağlayınız. 

 

 

 Bağlama işleminde kullanılacak 

iplerin sağlam olmasına ve yaylara 

düğümle tutturulmasına dikkat ediniz. 

 Yayların üzerine astar seriniz. 

 

 

 Astar gerecini teloraya ve yaylara 

tutturunuz. 
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 Astarı döşemenin altına seriniz. 

 

 

 Döşemeye uygun bir astar kumaş 

seçiniz. 

 Dolgu gerecini tespit ediniz. 

 

 

 Kaymaması için dolgu gerecini 

döşemeye tespit ediniz. 

 Dolgu gerecini döşemeye dengeli bir 

şekilde yerleştiriniz. 

 

 

 Dolgu gerecinin döşeme yüzeyine 

dengeli dağılmasını sağlayınız. 
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 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız. 

 

 

 Döşeme yüksekliğini ve biçimini 

kontrol ediniz. 

 Astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Döşemede kullanılacak dolgu 

gerecine göre astar seçiniz. 

 Astar gerecini tespit ediniz. 

 

 

 Astar gerecini gerdirerek tespit 

ediniz. 
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 Elyafı hazırlayınız. 

 

 

 Telora ölçüsüne uygun olarak elyafı 

kesiniz. 

 Elyafı döşemeye yerleştirerek tutturunuz. 

 

 

 Elyafı düzgün ve sağlam bir şekilde 

teloraya tutturunuz. 

 Yüz kumaşını hazırlayınız. 

 

 

 Döşeme ölçüsüne göre gerekli 

fazlalığı vererek kumaşı kesiniz. 
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 Kumaşı döşemeye gergince tutturunuz.  

 

 

 Karşılıklı birer kenardan zımbalayıp 

yeterli gerdirme işleminden sonra 

zımba veya çivilerle sabitleyiniz. 

 Kumaş fazlalıklarını keserek 

temizleyiniz. 

 

 

 Kumaş fazlalıklarını maket bıçağı 

veya makas ile temizleyiniz. 

 Kumaş bitim yerlerini şerit veya kabara 

kapatınız. 

 

 

 Şeritin kumaş bitim yerlerini 

kapatmasını ve düz bir doğrultuda 

olmasını sağlayınız. 
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 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız. 

 

 

 Döşeme ölçü ve biçimini kontrol 

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. Uygun bir iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Telorayı hazırladınız mı?   

3. Kolanları uygun ölçüde kestiniz mi?   

4. Uygun ölçüde helezoni yaylarını hazırladınız mı?   

5. Kolanları teloraya taktınız mı?   

6. Kolanların üzerine helezoni yayları yerleştirdiniz mi?   

7. Helezoni yayları birbirine bağladınız mı?   

8. Uygun astar gereci hazırladınız mı?   

9. Astar gerecini teloraya düzgün bir şekilde taktınız mı?   

10. Dolgu gereçlerini hazırladınız mı?   

11. Dolgu gerecini döşemeye yerleştirdiniz mi?   

12. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

13. Astar gerecini dolgu üzerine düzgün bir şekilde taktınız mı?   

14. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

15. Yüz kaplama gerecini hazırladınız mı?   

16. Yüz kaplama gerecini taktınız mı?   

17. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü 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 DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Helezoni yaylar döşemenin zemininde hangi gereç üzerine yerleştirilir? 

A) Telora 

B) Kauçuk 

C) Kolan 

D) Kıtık 

 

2. Helezoni yaylar kullanılmadan önce hangi işleme tabi tutulur? 

A) Boylarının kesim işlemi 

B) Ham alma işlemi 

C) Isıtma işlemi 

D) Gerdirme işlemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi helezoni yaylı döşemede kullanılan yüz kaplama gereci 

değildir? 

A) Kıtık 

B) Deri  

C) Kumaş 

D) Yapay deri 

  

4. Aşağıdaki gereçlerden hangisi helezoni yayların teloraya tutturulmasında kullanılır? 

A) Kıtık 

B) Astar bezi 

C) Yapıştırıcı 

D) Sicim 

 

5. Şeritler ne amaçla kullanılır? 

A) Döşemenin yüksekliğini artırmak 

B) Kumaş bitim yerlerini gizlemek ve süslemek 

C) Yüzey kaplamak amacıyla 

D) Döşemenin esnekliğini artırmak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Helezoni yaylar döşenmeden önce zemine kolan takılması gerekir. 

 

2. (   ) Helezoni yayların boyları birbirinden farklıdır. 

 

3. (   ) Yaylar teloraya yay kelepçeleri ile tutturulur. 

 

4. (   ) Helezoni yaylar döşemede ergonomi sağlar. 

 

5. (   ) Döşeme dolgusunda kıtık kullanılır. 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
 
 

 

 

Tekniğine uygun bir şekilde, uygun araç gereçlerle spiral yaylı döşeme 

yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Spiral yaylı döşemede kullanılan gereçleri araştırınız. 

 Spiral yaylı döşemede kullanılan araçları araştırınız. 

 Spiral yaylı döşemede kullanılan döşeme makinelerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için mobilya döşeme atölyelerini, bu araç gereçleri satan iş 

yerlerini geziniz.  

 Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

3. SPİRAL YAYLI DÖŞEME YAPIMI 
 

Yaylı döşeme yapımında yaygın olarak kullanılan yaylardan bir tanesi de spiral 

yaylardır. Spiral yaylı döşemelerde yayların teloraya bağlantısı çok önemlidir. Döşeme 

zeminini oluşturan bu bağlantılar itina ile yapılmalıdır. Döşemenin diğer gereçleri bu zemin 

üzerine yerleştirileceği için oldukça önemlidir. 
 

3.1. Tanıtılması 
 

Kısa boyda olan spiral yaylar döşeme telorasına iki yönde konulmuş olan çember 

başlarına tutturulur veya uzun spiral yaylar doğrudan telora yan kayıtlarına tespit edilir. 

Spiral yaylar bu şekilde tespit edildikten sonra üzerine bir kat astar bezi veya kanaviçe 

gerdirilerek takılır. Spiral yaylar özel tespit kancaları ile tespit edilir.  
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 
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Resim 3.1: Teloraya bağlanmış spiral yaylı döşeme zemini 

 Spiral yaylı döşemede kullanılan gereçler 
 

Spiral yaylı döşemelere özel kullanılan yaylar ve yay tespit kancaları kullanılır. 
 

 Spiral yay 
 

Döşemeye esneklik kazandırmak ve rahatlık sağlamak amacıyla kullanılan yaylardır. 

Piyasada uzun ölçülerde bulunabildiği gibi özel ölçülerde de yaptırılabilir. Bu yaylar 2 mm 

kalınlığında, paslanmayan çelik tellerden yapılır.  

 

Resim 3.2: Kısa spiral yaylar 
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Resim 3.3: Uzun spiral yaylar 

 Yay tespit kancaları 
 

Döşemede yayların teloraya tespit edilmesinde kullanılır. Yaylar uçlarından doğrudan 

bu tespit kancalarının üzerinde bulunan deliklere takılır. 

 

Resim 3.4: Yay tespit kancaları 

3.2. Spiral Yaylı Döşeme Yapma Teknikleri 
 

Spiral yaylı sert döşemede dolgu gereci koyma işlemi dikkat ve itina gerektirir. 

Tekniğine uygun yapılmayan işlem sonrası kullanımda deformasyon ve kötü görüntü ortaya 

çıkar. Sonradan yapılacak yüz gereci takma bu zemin üzerine yapılacağından itinalı bir 

çalışma yapmak gerekir. Hafif olarak döşenmesi gereken puf sandalye, koltuk ve kanepe gibi 

oturma mobilyaları ile yaylı somya yapımında uygulanır. Bu döşemelerde döşeme yüksekliği 

ortalama 5 cm civarındadır. 

 Telora yan kayıtlarının üzerine uzun spiral yayların doğrudan tespit edilmesi 

şeklinde yapılır. Spiral yaylar özel tespit kancaları ile tespit edilir.  
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Resim 3.5: Teloraya uzun spiral yayların bağlanması 

 Spiral yaylar üzerine astar kumaşa zarar vermemesi amacıyla koruyucu plaka,  

gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra zımba veya çiviler ile sağlamca tutturulur. 

 

Resim 3.6: Yayların üzerine koruyucu plaka serilmesi ve teloraya bağlanması 

 Astar bezi koruyucu plakanın üzerine gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 

gerginliği bozmadan zımba veya çivi ile sağlamca tutturulur. 

 

Resim 3.7: Astar bezin sabitlenmesi 

Dolgu gereçleri doğal ve yapay dolgu gereçleri olarak iki şekilde kullanılır:  

 

 Doğal dolgu gereçleri uzun süre formunu koruyan ve deforme olmayan 

gereçlerdir. Yaylı döşemelerde doğal dolgu gerecinin yüzeye uygun şekilde 

serilmesi önemlidir. Ayrıca terletme yapmaması ise tercih edilmesinde önemli 

bir faktördür.  
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Resim 3.8: Doğal dolgu gerecinin uygun şekilde serilmesi 

 Yapay dolgu gereçleri günümüzde tüm döşeme dolgularında çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yaygın olarak piyasada bulunuşu ve kullanım kolaylığı 

nedeniyle yapay dolgu gereçleri doğal gereçlerin yerini almıştır. İstenilen 

kalınlıklarda piyasada bulunması kullanım ve yapım kolaylığı sağlar.  

 

Resim 3.9: Yapay dolgu gerecinin uygun şekilde serilmesi 

 Doğal dolgu gereci üzerine serilmek üzere elyaf gereç hazırlanır. Dolgu gerecini 

iyice örtecek şekilde bir kat elyaf konulur. Daha sonra astar bezi diğer kenarlara 

gergin bir biçimde birkaç noktadan tespit edilir. 

 

Resim 3.10: Elyaf gerecin hazırlanması 
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Resim 3.11: Elyaf gerecin teloraya bağlanması 

 Yapay dolgu gereci üzerine astar kumaşı gergin bir biçimde tutturulur. 

 Yüz kaplama gereci teloranın altına dönecek ölçüde kesilerek hazırlanır. 

 

Resim 3.12: Yüz kaplama gerecinin uygun ölçüde hazırlanması 

 Yüz kaplama gereci yerleştirildikten sonra kumaş fazlalıkları kesilir. 

 

Resim 3.13: Yüz kaplama gerecinin uygun ölçüde hazırlanması 
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 Yüz kaplama gereci yerleştirildikten sonra elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü 

yapılır. 

 

Resim 3.14: Yüz kaplama gerecinin ölçü ve biçim kontrolü  

 Kumaş ve teloranın ek yerleri gizlemek ve dekoratif görünmesini sağlamak 

amacıyla şeritle kapatılır. Şerit, sıcak silikon veya kabara ile tuturulur. 

 

Resim 3.15: Yüz kaplama gerecinin bitim yerlerini şeritle kaplamak 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Spiral yaylı döşeme zemini hazırlama uygulaması yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Spiral yayları hazırlayınız. 

 

 

 Telora iç ölçüsüne uygun yay boylarını 

kesiniz. 

 Yayları teloraya bağlayınız. 

 

 

 Yayları sağlam bir şekilde teloraya 

tutturunuz. 

 Koruyucu plakayı yay üzerine tespit 

ediniz. 

 

 

 Uygun kalınlıkta koruyucu gereci yaylar 

üzerine seriniz ve teloraya zımbalayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Astar bezi uygun şekilde teloraya 

bağlayınız. 

 

 

 Astar gereci teloraya uygun şekilde 

zımbalayınız. 

 Yapay dolgu gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Telora ölçüsüne göre dolgu gerecini 

kesiniz. 

 Yapay dolgu gereci kullanılacaksa 

üzerine astar gerecini hazırlayınız. 

 

 

 Döşemede kullanılacak dolgu gerecine 

göre astar seçiniz. 
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 Doğal dolgu gerecini döşemeye 

yerleştiriniz. 

 

 

 Dolgu gerecini döşeme yüzeyine eşit 

şekilde itina ile seriniz. 

 Doğal dolgu gereci kullanılacaksa 

üzerine elyaf gerecini hazırlayınız.  

 

 

 Telora ölçüsüne göre elyafı kesiniz. 

 Elyafı döşemeye yerleştirerek 

tutturunuz. 

 

 

 Elyafı düzgün bir şekilde teloraya 

tutturunuz. 
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 Yüz kumaşını hazırlayınız. 

 

 

 Döşeme ölçüsüne göre gerekli fazlalığı 

vererek kumaşı kesiniz. 

 Kumaşı döşemeye gergince tutturunuz. 

 

 

 Karşılıklı birer kenardan çivileyip yeterli 

gerdirme işleminden sonra zımba veya 

çivileri sıklaştırınız. 

 Kumaş fazlalıklarını keserek 

temizleyiniz. 

 

 

 Kumaş fazlalıklarını falçata veya maket 

bıçağı ile temizleyiniz. 
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 Kumaş bitim yerlerini şerit veya kabara 

kapatınız. 

 

 

 Şeritin kumaş bitim yerlerini kapatmasını 

ve düz bir doğrultuda olmasını 

sağlayınız. 

 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız. 

 

 

 Döşeme yüksekliğini ve biçimini kontrol 

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. Uygun bir iş önlüğü giydiniz mi?   

2. Spiral yay boylarını uygun ölçüde hazırladınız mı?   

3. Spiral yayları teloraya taktınız mı?   

4. Uygun astar gereci hazırladınız mı?   

5. Astar gerecini teloraya düzgün bir şekilde taktınız mı?   

6. Dolgu gereçlerini hazırladınız mı?   

7. Dolgu gerecini döşemeye yerleştirdiniz mi?   

8. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

9. Elyaf gereci dolgu gerecin üzerine uygun şekilde serdiniz mi?   

10. Astar gerecini düzgün bir şekilde taktınız mı?   

11. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   

12. Yüz kaplama gerecini hazırladınız mı?   

13. Yüz kaplama gerecini taktınız mı?   

14. Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü 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 DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Spiral yayların kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Döşeme gereçlerinin tutturulması  

B) Astar kumaş yerine 

C) Yüz kaplama işlemi 

D) Döşeme zemini 

 

2. Spiral yaylı sert döşeme hangi işletmelerde uygulanır? 

A) Küçük atölyelerde 

B) Seri üretim yapan işletmelerde 

C) Orta ölçekli işletmelerde 

D) El işçiliğine dayalı çalışan atölyelerde 

 

3. Vatka pamuklarının yerini hangi gereçler almıştır? 

A) Elyaflar 

B) Kumaşlar 

C) Kolanlar 

D) Spiral yaylar 

 

4. Aşağıdaki gereçlerden hngisi spiral yayların teloraya tutturulmasında kullanılır? 

A) Kıtık 

B) Astar bezi 

C) Yapıştırıcı 

D) Yay kelepçesi 

 

5. Kıtık döşemede nerede kullanılır? 

A) Yayların hemen üzerinde 

B) İlk olarak teloraya takılır. 

C) Dolgu gereci olarak 

D) Kumaştan hemen önce 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Spiral yaylar döşenmeden önce zemine kolan takılması gerekir. 

 

2. (   ) Spiral yaylı sert döşemede kauçuk, dolgu gereci olarak kullanılır. 

 

3. (   ) Yaylar teloraya yay kelepçeleri ile tutturulur. 

 

4. (   ) Kumaş, yüz gereci olarak kullanılmaz. 

 

5. (   ) Döşeme kumaşının sürtünmeye dayanıklı olması gerekir. 

 
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. 
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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. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   
2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   
3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   
4. Çalışma ortamında yeterli güvenlik tedbiri aldınız mı?   
5. Döşeme esnasında olabilecek yaralanmalara karşı tedbir aldınız mı?   
6. Çalışma ortamında yeterli aydınlatma sağladınız mı?   
7. Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?   
8. Döşeme aletlerini hazır hâle getirdiniz mi?   

9. Telorayı döşemeye hazırladınız mı?   
10. Uygun kolanı teloraya taktınız mı?   

11. Kolan fazlalıklarını kestiniz mi?   

12. Astar bezini uygun ölçüde kestiniz mi?   

13. Zımba tabancası ile kolanları çaktınız mı?   

14. Kolan gergi aletini kullandınız mı?   

15. Astar bezini gergin olarak taktınız mı?   

16. Uygun boyda zikzak yay seçtiniz mi?   
17. Zikzak yayları döşeme zeminine yerleştirdiniz mi?   

18. Uygun boyda helezoni yay seçtiniz mi?   
19. Helezoni yaylarda ham alma işlemini yaptınız mı?   

20. Helezoni yayları döşeme zeminine yerleştirdiniz mi?   

21. Uygun boyda spiral yay seçtiniz mi?   
22. Spiral yayları döşeme zeminine yerleştirdiniz mi?   
23. Yayları zemine tespit ettiniz mi?   

24. Yayları birbirine ve teloraya tespit ettiniz mi?   

25. Yayların üzerine astar bezini tespit ettiniz mi?   

26. Dolgu gerecini yerleştirdiniz mi?   

27. Dolgu gerecini tespit ettiniz mi?   
28. Elyafı uygun ölçüde keserek yerleştirdiniz mi?   

29. Yüz kumaşını uygun ölçü ve biçimde kestiniz mi?   
30. Yüz kumaşını taktınız mı?   

31. Döşemeye kabara ve şerit taktınız mı?   

32. Döşemede ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?   
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

5. D 
 

1. Yanlış 

2. Doğru  

3. Doğru 

4. Yanlış  

5. Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. B 
 

 

1. Doğru  

2. Doğru 

3. Yanlış  

4. Doğru  

5. Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. B 

3. A 

4. D 

5. C 
 

1. Yanlış 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Doğru 

KAYNAKÇA 

CEVAP ANAHTARLARI 
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