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AÇIKLAMALAR
ALAN

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

Mobilya İskeleti ve Döşemesi
Yaysız Döşeme
Yaysız döşeme yapımı işleminin, kontrplak ve kolan üzerine
sert döşeme, kapitone döşeme yapılışı ve bu işlem sırasında
izlenecek teknikleri becerisinin uygulamayla anlatıldığı
öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Yaysız döşeme yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle düzgün, ölçüsünde,
kurallara uygun yaysız döşeme yapabilecektir.
Amaçlar
1. Tekniğine uygun bir şekilde uygun araç ve gereçlerle
kontrplak üzerine yaysız döşeme yapabilecektir.
2. Tekniğine uygun bir şekilde uygun araç ve gereçlerle
kolan üzerine yaysız döşeme yapabilecektir.
Ortam: Döşeme atölyesi ortamı
Donanım: Döşeme gereçleri, döşemede kullanılan aletler,
döşemecilikte kullanılan makineler, döşemeci tezgâhı,
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.

ii

GİRİŞ
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.
Yaysız döşeme, en çok uygulanan döşeme tekniklerden birisidir. Uygulamanın kolay
ve ekonomik oluşu bu tekniği en çok tercih edilen ve en yaygın teknik durumuna getirmiştir.
Yaysız döşeme en basit atölyeden en donanımlı fabrikaya kadar uygulama alanı bulmaktadır.
Bu açıdan baktığımızda yaysız döşemeye mesleğin temel uygulaması diyebiliriz.
Modülü tamamladığınızda kontrplak ve kolan üzerine yaysız döşeme uygulamaları
yaparak el becerinizi geliştirirken yaysız döşeme yapımında kullanılan gereçleri, alet ve
makineleri, döşeme tezgâhı ve döşeme atölyelerini tanıyacak ve kullanım alanlarını
öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, tekniğine uygun bir şekilde, uygun araç ve
gereçlerle kontrplak üzerine yaysız döşeme yapabilecektir.

ARAŞTIRMA


Kontrplak üzerine yaysız döşemede kullanılan gereçleri araştırınız.



Kontrplak üzerine yaysız döşemede kullanılan araçları araştırınız.



Kontrplak üzerine yaysız döşemede kullanılan döşeme makinelerini araştırınız.



Araştırma işlemleri için mobilya döşeme atölyelerini, bu araç ve gereçleri satan
işyerlerini gezerek sınıfta tartışınız.

1. KONTRAPLAK ÜZERİNE YAYSIZ
DÖŞEME YAPIMI
Kontraplak üzerine yaysız döşeme tekniklerine geçmeden döşeme gereçlerini,
araçlarını, makinelerini, tezgâhını ve atölye ortamını tanımalıyız.

1.1. Döşeme Gereçleri
Döşeme yapımında dolgu gereçlerinden döşeme kumaşına kadar birçok gereçten
yararlanırız.

Dolgu gereçleri
Döşemeye esneklik kazandırmak ve şekil vermek amacıyla kullanılan gereçlerdir. Çok
çeşitleri olmasına rağmen doğal gereçler zamanla bozulup özelliklerini yitirdiklerinden
yapay dolgu gereçleri doğal gereçlerin yerini almıştır.


Yapay kauçuk (sünger)

Günümüz döşeme işlerinin tümünde çok yaygın olarak kullanılan bir dolgu gerecidir.
Döşemenin temel gereci olup hemen hemen tüm döşeme çeşitlerinde kullanılır. Çeşitli
kalınlık ve yoğunlukta çeşitleri mevcuttur. Yapay kauçukta yoğunluk “dansite” olarak
adlandırılır. Piyasada 22–26–28–32–36–40 yoğunlukta bulunur. Piyasada 0,5–5 cm
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kalınlıkta olanlar 140x240, 6- 14 cm kalınlıkta olanlar ise 120x240 cm ebatlarında plakalar
halinde bulunur.

Resim 1.1: Yapay kauçuk çeşitleri


Doğal kauçuk
Kauçuk ağacının salgısından elde edilir. Doğal oluşu ve üretiminin kısıtlı olmasından
dolayı pahalı bir gereç olup kullanım alanı pek yoktur. Piyasada bulmak oldukça güçtür.

Vatka pamuğu
Fabrika artığı pamuklar özel işlemlerden geçirilerek ince plaka haline dönüştürülerek
rulo halinde piyasaya sürülür. Elyafla aynı amaçlarla kullanılır. Son yıllarda yapay elyafın
piyasaya sürülmesiyle kullanım alanı azalmıştır.
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Resim 1.2: Vatka pamuğu


Kıtık
Kendir liflerinden üretilen kıtık, ucuz bir dolgu gerecidir. Piyasada balya veya kilo ile
satılır.

Resim 1.3: Kıtık


Kırpıntı Sünger
Artık süngerlerden kırpılmak suretiyle elde edilir. Dolgu gereci olarak değerlendirilir.
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Resim 1.4: Kırpıntı sünger


Elyaf
Elyaf, döşemecilikte yüz kaplama gereci ile kauçuk arasına yerleştirilir ve kauçuk ile
kumaşın birbirine sürtünmesini engeller. Polyester adı verilen maddeden üretilir. Döşemeye
hafif yükseklik ve form kazındırır. Piyasada 0,5 cm kalınlık, 200 cm eninde rulo halinde
satılır. Silikonlu elyaf ise genellikle yastık ve şiltelerde dolgu gereci olarak kullanılır.
Silikonlu elyaf çuvallarda ambalajlanmış olarak piyasada bulunur.

Resim 1.5: Elyaf (İnce Plaka)
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Resim 1.6: Silikonlu elyaf


Astar bezleri
Döşemede görülmeyen yerlerde kullanılan her türlü dokumaya “astar bezi” adı verilir.

Kanaviçe
Döşemenin görülmeyen yerlerinde, kolan ve yayların üzerini kapatmada kullanılır. Sık
ve seyrek çeşitleri mevcuttur.

Resim 1.7:Seyrek Kanaviçe
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Resim 1.8:Sık Kanaviçe


Naylon astar
Telora altlarında kolan, yay benzeri gereçleri gizlemek amacıyla kullanılır.

Resim 1.9: Naylon Astar



Kendir astar

Döşeme zemininde kullanılır. Kolan ve yayların üzerine takılır.

Resim 1.10: Kendir Astar
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Fitil

Minder ve yastık kanarlarına içten dikilen ve döşemenin düzgün görülmesini sağlayan
gereçtir. Uzun şerit halinde satılır. Kullanım yerine göre çeşitli kalınlıkta olanları mevcuttur.

Resim 1.11: Fitil


Şerit
Döşemede görünen yerlerdeki ek yerlerini gizlemek ve döşemeye dekoratif bir
görünüm kazandırmak amacıyla kullanılır. Sıcak silikon ile tutturulur.

Resim 1.12: Şerit


Kabara çivisi
Döşemelerin açıkta kalan ek yerlerinin gizlenmesi amacıyla kullanılır. Değişik
görünümlü olanları vardır.
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Resim1.13: Kabara çeşitleri

Resim 1.14: Şerit kabara çakılmış döşeme



Zımba teli

Döşemede kullanılan çeşitli gereçleri ahşap teloraya tutturmaya yarayan ve makine ile
uygulanan u biçimli tel çivilerdir. Piyasada değişik ölçüde zımba telleri mevcuttur.

Resim 1.15: Zımba teli
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Yüz kumaşı
Döşemenin tamamlayıcı gerecidir. Kumaş, yapay deri veya deri kullanılır.
 Kumaş
Döşemecilikte yüz kumaşı olarak kullanılan kumaş çeşidi çok fazladır. Çeşitli renk,
desen ve kalitede ipekli, yünlü, keten, pamuklu ve sentetik veya karışık dokumalardır.
Sürtünme, gerilme ve esnemeye karşı yeterince dirençlidir. Piyasada genellikle 140 cm (çift
en) genişlikte bulunur. Son yıllarda leke tutmayan ve yanmaya dirençli kumaşlarda
üretilmeye başlanmıştır.

Resim 1.16: Kumaşlar

 Yapay deri
Piyasada “vinylex” diye adlandırılan yapay deriler aslında deriye sadece görünüm
olarak benzer. Tamamen sentetik gereçlerden üretilir. Deri gibi dayanıklı değildir. Görünüm
olarak deriye benzemesinden dolayı mobilyaların döşemesinde kullanılır. Genellikle 120-140
cm genişlikte ve uzun toplar halinde satılır.
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Resim 1.17: Yapay deri

 Doğal deri
İşlenmiş hayvan derilerinden üretilir. Pahalı oluşundan dolayı çok kaliteli işlerde
kullanılır. Kullanım alanı kısıtlıdır.

Resim 1.18: Doğal deri

 Kolan
Döşeme zeminine çakılan ve döşemeye esneklik sağlayan önemli bir gereçtir. Lastik,
bez ve elastiki türleri mevcuttur. Günümüz döşemeciliğinin temel gereçlerinden biridir.
Teloraya U çivilerle tutturulur. Metre veya toplar halinde satılır.
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Resim 1.19: Kolan Çeşitleri

 Dikiş ipleri
Makine veya elde yapılan dikiş işlemlerinde kullanılan iplerdir. Elde kullanılanların
kalınlığı kullanılan yere göre değişir. Yay bağlamada kullanılanlar sicim diye adlandırılır.
Dikiş makinelerinde kullanılanların kalınlığı standart olup makara halindedir.

Resim 1.20: Dikiş ipleri ve kullanılışı
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 Sıcak silikon
Döşemelerde ek yerlerine uygulanan şeritlerin ve değişik gereçlerin yapıştırılmasında
kullanılır. Çubuklar halinde satılır. Elektrikle ısınan tabancalarla uygulanır.

Resim 1.21: Sıcak silikon ve tabancası

 Kauçuklu yapıştırıcı
Döşemecilikte uygulanan yapıştırma işlemlerinde kullanılan temel yapıştırıcıdır.
Küçük tüplerde veya büyük tenekelerde satılır. Büyük tenekelerde satılanların püskürtme
tabancaları ile uygulandığı için akışkanlığı fazladır.

Resim 1.22: Kauçuklu yapıştırıcı

 Tel çiviler
Döşemede kullanılan muhtelif gereçlerin tutturulmasında kullanılan çivilerdir. Çekiçle
veya makine ile çakılır. Kilo ile satılır.

Resim 1.23: Tel çivi
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 Fermuar
Döşeme yüzlerinin sökülüp yıkanabilmesi açısından fermuar günümüz
döşemeciliğinde önemli bir yer tutar. Genellikle döşeme minderlerine ve yastıklara
uygulanır.

Resim 1.24: Fermuar çeşitleri

1.2. Döşeme Araçları
Döşeme yapımında ve döşemenin iskelete montajı sırasında çeşitli döşeme
araçlarından yararlanırız.
 Döşemeci çekici
Döşeme işlerinde kullanılan çekiçler döşemeci çekici diye adlandırılır. Bir tarafı yarık
olan tipler yanlışlıkla çakılan çivileri sökmeye yarar.

Resim 1.25: Döşemeci çekici

 Kolan gergi aleti
Kolanların teloraya gergin bir biçimde takılmasını sağlar. Çivili olan taraf kolana
geçirilir lastik olan diğer taraf ise çerçeveye oturtulur ve gerdirme işlemi yapılır.
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Resim 1.26: Kolan gergi aletleri

 Kerpeten
Çeşitli yay kesme bükme ve çivi kabara sökme işlemlerinde kullanılır.

Resim 1.27: Kerpeten

 Bız
Döşeme dolgu
kullanılır.

gereçlerinin düzeltilmesinde ve çeşitli markalama işlemlerinde

Resim 1.28: Bız
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 Tel zımba aleti
Hava veya elektrik tesisatının olmadığı durumlarda döşeme gereçlerinin
tutturulmasında kullanılır. Bu aletle U tipi zımba çivileri kullanılır.
Bu tabancalar çok seri olmamakla birlikte basit çivileme işlemlerini başarıyla
gerçekleştirir. Değişik kumaşlar, astar bezleri, suni kauçukların tespiti gibi işlemlerde
kullanılır. Sert gereçlerin tutturulmasında iyi sonuç vermez.

Resim 1.29: Tel zımba aleti

 Makas
Çeşitli döşeme gereçlerinin kesiminde ve özellikle kumaş ve benzeri gerecin
kesiminde kullanılır. Çeşitli büyüklükte ve ağız yapısında değişik tipleri vardır.

Resim 1.30: Kumaş ve tel makasları

 İğne çeşitleri
Her türlü döşeme dikiş işlemlerinde kullanılan çeşitli iğnelerdir.
 Eğri iğneler
Çeşitli döşeme gereçlerinin elde dikiş işlemlerinde kullanılır. Eğri oluşları dikiş
kolaylığı sağlar.
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Resim 1.31: Eğri iğneler



İki uçlu iğneler

Uzunca ve iki ucu da sivri olup birer ucunda ip geçirmeye yarayan delikleri vardır.
Döşeme dolgu gereçlerinin kök dikişlerinde ve düğme dikmede kullanılırlar.

Resim 1.32: İki uçlu iğne


Teyel iğnesi
Yüz kaplama gereçlerinin kesildikten sonra makinede kolayca dikilebilmelerini
sağlamak amacıyla teyele alınmalarını sağlarlar. Çeşitli tipleri vardır.

Resim 1.33: Düz teyel iğnesi
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Resim 1.34: Bizon iğneler


Mengene
Dökme demirden üretilmiş olup çeşitli sıkıştırma işlemlerinde kullanılır. Bir tezgâh
üzerine sabitlenerek kullanılır.

Resim 1.35: Mengene


Düğme aparatı
Çeşitli metal düğmeleri kumaşla kaplamaya yarayan alettir.

Resim 1.36: Metal düğmeler
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Resim 1.37: Düğme ve kapsül aparatı

1.3. Döşemede Kullanılan Makineler
Döşeme yapımında süreden tasarruf etmek, seri üretimi sağlamak ve standart
yakalamak amacıyla çeşitli döşeme makinelerinden yararlanırız.
 Dikiş makinesi
Döşeme yüz kaplama gereçlerinin daha sağlam, kolaylıkla ve kısa sürede dikilmesini
sağlayan makinelerdir.
El ve ayakla çalışan tipleri bulunmasına rağmen son yıllarda elektrikle çalışan, güçlü
dikiş makineleri döşeme sanayinde yerini almıştır. El ve ayakla çalışan dikiş makinelerinin
kullanım alanı azalmıştır.

Resim 1.38: Dikiş makinesi
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 Dikiş makinesinin dikişe hazırlanması
Dikiş makinelerinde dikiş, genel olarak üstte bulunan makaradan gelen iple altta
mekik denilen parçadan gelen ipin kenetlenerek kumaş parçalarını birleştirmesi işleminden
oluşur. Üst makaradan gelen ip çeşitli kısımlardan geçirilerek en son dikiş iğnesinin
deliğinden geçirilir. Altta ise mekik denilen parça üzerine ip sardırılarak yuvasına
yerleştirilir. Basit olarak makine dikişe hazırlanmış olur.

Resim 1.39: Masura örnekleri ve dikiş boyu ayar butonu

Resim 1.40: İplik kesme sistemi, motor ve kontrol kutusu

 Overlok makineleri
Kumaş kenarlarının kesimden sonra düzenli kalmasını sağlamak amacıyla dikilmesini
sağlayan makinelerdir. 3 – 6 iplik ve 7000 devirli tipleri mevcuttur.
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Resim 1.41: Overlok makinesi

 Dikiş makinelerinin bakımı
Dikiş makinelerinin -iş bitiminde- günlük olarak bakımları yapılmalıdır.




Makineler daima temiz tutulmalı ve iş bitiminde üzeri örtülmelidir.
Yağ seviyeleri sık sık kontrol edilmelidir.
Makinenin iç kısmında biriken ip artıkları sık sık temizlenmelidir.

Resim 1.42: Makinenin alt kısmında bulunan yağ haznesi
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 Kumaş kesme makinesi
Kumaşları seri olarak, düzgünce üst üste yaymak ve istenilen en, boy ve biçimlerde
kesmek için kullanılan CNC’li veya mekanik makinelerdir. Bu tip makineler genellikle seri
üretim yapan büyük döşeme fabrikalarında kullanılmaktadır.

Resim 1.43: CNC Kumaş serme ve kesme makinesi

 Elektrikli silikon tabancası
Üzerine takılan çubuk şeklindeki silikonu ısınan ucu sayesinde eriterek yapıştırma
işlemine hazır hale getirir. Uç kısmında elektrikle ısınan bir rezistans tetik sayesinde uca
doğru itilen silikon çubuğu eritir. Genellikle basit yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
Dayanıklı bir yapıştırma işlemi gerçekleşmez.

Resim 1.44: Silikon tabancası
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 Tel zımba tabancası
Tel zımba tabancaları elde çivi çakmaya nazaran çok seri iş çıkaran ve seri üretime
uygun alet ve el makineleridir. Döşemecilikte kullanılan üç değişik tipi vardır:

Havalı zımba tabancaları
Hava basıncı ile çalışan bu tabancalar seri işlem gücü sayesinde çok geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Küçük atölyelerden büyük fabrikalara kadar çok geniş bir kullanım alanına
sahiptir. İnce yassı telden üretilmiş U biçimindeki zımbalar kullanılır.

Resim 1.45: Havalı zımba tabancası


Elektrikli zımba tabancaları
Elektrik akımıyla çalışan bu tabancalar hava basıncı olmayan atölyelerde, evlerde ve
yerinde yapılması gereken tamirat işlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Dakikada yaklaşık 300
çivi vuruşu yapabilen bu tabancalar seri işler için uygundur.

Resim 1.46: Elektrikli zımba tabancası
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 Kauçuk kesme makinesi
Bu makineler; motor, gövde ve testere olmak üzere üç üniteden oluşmaktadır. Değişik
uzunlukta testereler kullanılarak 7–30 cm arası kalınlıktaki kauçuklar kesilebilir.
Bu makinelerde kesme işlemi birbirine zıt yönde hareket eden testere çifti tarafından
sağlanır.

Resim 1.47: Kauçuk kesme makinesi

 Tutkal püskürtme tabancası
Kauçuklu yapıştırıcıların yüzeye kolay sürülmesini ve homojen dağılmasını sağlayan
havalı püskürtme tabancalarıdır. Püskürtme esnasında tabancanın iş parçasından uzaklığı 1015 cm hava basıncı ise 2-6 atmosfer olmalıdır. Bu tabancalarla kullanılacak yapıştırıcılar
normal kauçuklu yapıştırıcılara nazaran daha akışkandır. Piyasada büyük tenekelerde satılır.
Püskürtme tabancaları her kullanımdan sonra yapıştırıcıya uygun bir inceltici ile
temizlenmelidir. Aksi halde tabanca kanallarında bulunan tutkal kuruyarak tabancanın
püskürtmesini olumsuz yönde etkiler.

Resim 1.48: Tutkal püskürtme tabancası
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1.4. Döşemeci Tezgâhı
Bir döşeme atölyesinde çeşitli çalışmalar için masalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmaların
en önemlileri kumaş kesme, kauçuk kesme, yapıştırma, minder yastık hazırlama ve el dikiş
işlemleridir.

Resim 1.49: Döşemeci tezgahı

Resim 1.50: Pnömatik döşemeci tezgahı ( Yükseklik ayarlı döner tablalı)

Ahşaptan yapılanların yanı sıra modern metal ayaklı ahşap tablalı ve üzeri döşemeli
tipleri de mevcuttur. Ayrıca yapılacak işlerin niteliği ile iş kapasitesine uygun çalışma
tezgâhları tasarlanabilir.
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İş tezgâhları elde yapılacak kauçuk ve kumaş kesimleri, muhtelif yapıştırma işlemleri,
kolan çakma, yay takma, kauçuk tutturma, kumaş ve değişik bezlerin tutturulmasında ve
dikilmesinde kullanılır.

1.5. Döşeme Atölyesi
Ülkemizde döşeme alanında faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük boy işletmeler
bulunmaktadır. Her birinin üretim anlayışı ve iş kapasiteleri birbirinden farklıdır. Küçük boy
işletmeler, bir kompresörle işlerini yürütebilirken orta boy bir işletmede makine sayısı üretim
kapasitesine göre artmaktadır. Büyük boy işletmeler ise seri üretim anlayışına uygun olarak
makine parklarını ve üretim atölyelerini düzenlemektedir.

Resim 1.51: Döşeme atölyesi

 Çeşitleri
Mobilya döşeme sektöründe değişik büyüklükte döşeme atelyeleri bulunmaktadır.
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Küçük boy atölyelerde tek bir çalışma alanı varken orta ve büyük boy atölyelerde
işlere göre farklı bölümler vardır. Bunlar; tasarım, kumaş kesim, kumaş dikim, kauçuk kesim
ve montaj kısımları olarak sayılabilir.

Küçük boy atölyeler
İçerisinde makine olarak kompresör ve dikiş makinesinin bulunduğu, 1 veya 2
çalışana sahip genellikle alan olarak 150 m2 yi pek geçmeyen atölyelerdir. Genel olarak
sandalye, puf, kapı ve pano döşemeleri ile basit koltuk döşemelerinin yapıldığı atölyelerdir.
Bu alanda çalışan işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük boy döşeme atölyeleri oluşturur.

Orta boy atölyeler
Genellikle her tür döşemenin yapıldığı, alan olarak 200 m2 nin üzerinde bir hacime,
ikiden fazla çalışana ve genel olarak döşeme yapımında kullanılan çeşitli donanıma sahip
atölyelerdir.

Büyük boy atölyeler
Fabrika tarzında seri üretim yapan büyük iş kapasitesine ve fazla sayıda çalışana sahip
atölyelerdir. Bu tip işletmeler yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve fazla miktarda sermaye
gerektirdiğinden dolayı az sayıdadır.

Resim 1.52: Büyük ölçekli bir döşeme fabrikası
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1.6. Kontraplak Üzerine Yaysız Döşeme Yapma Teknikleri
Bu tip döşemeler genel olarak kontraplak üzerine yapıldığı için bu adla anılmaktadır.
Bu döşeme aynı zamanda diğer yapay tablalara ve masif ağaç üzerine de yapılabilir. Bu
döşeme tarzı genellikle basit ve ucuz olması istenen işlerde uygulanır.
Genellikle fazla rahatlık aranmayan, hafif ve basit olarak döşenmesi gereken, puf,
sandalye ve pano gibi mobilyalara uygulanır. Bu döşemelerde döşeme kalınlığı 0,5–5 cm
arasında değişir.
 Seyyar telora üzerine yapılan döşeme
Telora üzerine birkaç kat pamuk serilerek veya ince kauçuk kullanılarak yapılır. Yüz
kumaşı teloranın alt kısmına tespit edilir. Telora ise mobilya üzerindeki lambalı bir yuvaya
tespit edilir. Üzerine uygun ölçüde kesilmiş kontraplak çakılır.
Yüz kaplama gereci teloranın altına dönecek ölçüde kesilerek hazırlanır. Kumaş bitim
yerleri döşeme altında kalacağından şerit ve kabara takmaya gerek kalmaz. İşçilik ve
zamandan tasarruf edilmiş olur.

Resim 1.53: Seyyar telorayı hazırlama

Resim 1.54: Teloraya dolgu gerecini yerleştirme
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Resim 1.55: Seyyar teloralı döşemeye astar bezi yerleştirme

Resim 1.56: Seyyar teloralı döşemeye elyaf yerleştirme

Resim 1.57: Seyyar teloralı döşemeye yüz kaplama yerleştirme

 Sabit telora üzerine yapılan döşeme
Döşeme yan kayıtlarının içine veya dışına açılmış lambalı kısma sabit olarak yapılan
sert döşemedir. Bu tarz döşemelerde çivi başlarının uygun renkte şerit veya kabara adı
verilen gereçlerle örtülmesi gerekir.
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Resim 1.58: Sabit teloralı döşemeye dolgu gereci yerleştirme

Resim 1.59: Sabit teloralı döşemeye Amerikan bezi yerleştirme

Resim 1.60: Sabit teloralı döşemeye elyaf hazırlama
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Resim 1.61: Sabit teloralı döşemeye elyaf yerleştirme

Resim 1.62: Sabit teloralı döşemeye astar kumaş hazırlama

Resim 1.63: Sabit teloralı döşemeye astar kumaşı yerleştirme
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Resim 1.64: Sabit teloralı döşemeye yüz kumaşı yerleştirme



Kontraplak üzerine yaysız döşeme seyyar telora veya sabit telora üzerine
döşeme yapılır. Genellikle döşeme telora üzerine aşağıdaki işlemler sonucu
yerleştirilir.

Döşeme yüzeyinden biraz büyükçe olmak üzere kesilen astar bezi
teloranın arka tarafına tutturulur.

Açılarak hazırlanmış olan yeteri kadar dolgu gereci yüzeye serilerek
birbirine kaynaştırılır. Dolgu gereci, kaymaması için birkaç yerinden teloraya
tutturulur.

Dolgu gerecini iyice örtecek şekilde bir kat elyaf konulur. Daha sonra
astar bezi diğer kenarlara gergin bir biçimde bir kaç noktadan tespit edilir.

Astar bezi gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra gerginliği bozmadan
zımba veya çivi ile sağlamca tutturulur.

Gerekli ölçüye göre kesilmiş olan yüz kaplama gereci bir kat elyafın
üzerine ön kısımdan başlanarak gergince birkaç noktadan tespit edilir. Tespit
edilen yüz kumaşı yine zımba çivileri ile sağlamlaştırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kontrplak üzerine yaysız döşeme uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Dolgu gerecini hazırlayınız.

 Döşeme
yüksekliğine
uygun
kalınlıkta dolgu gereci seçiniz.

 Elyafı hazırlayınız.

 İşin ölçüsüne ve özeliğine uygun
elyaf kullanınız.

 Astar kumaşı hazırlayınız.

 Döşemede kullanılacak yere göre bir
astar kumaş seçiniz.

 Kumaş hazırlanırken döşemede
kıvırma ve tutturma paylarını dikkate
alınız.

 Yüz kumaşını hazırlayınız.
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 Teloraya dolgu gerecini yerleştiriniz.

 Dolgu gerecini tutturmadan önce
telora yüzeyine eşit yerleşmiş
olmasına özen gösteriniz.

 Teloraya elyafı yerleştiriniz.

 Elyafın dolgu gerecinin yüzeyini tam
olarak kapatmış olmasına dikkat
ediniz.

 Astar gerecini gergin bir şekilde
tutturunuz.

 Döşemeye astar gerecini takınız.
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 Teloraya yüz kumaşını takınız.

 Yüz kumaşını takarken altta kalan
çivileri tam olarak gizlemesine
dikkat ediniz.

 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız.

 Elle
ve
gözle
döşemenin
düzgünlüğünü 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. Uygun bir iş önlüğü giydiniz mi?
2. Uygun dolgu gereci hazırladınız mı?
3. Astar kumaşını uygun ölçüde hazırladınız mı?
4. Yüz kumaşını düzgün ve ölçüsünde hazırladınız mı?
5. Dolgu gerecini teloraya düzgün ve eşit bir şekilde
yerleştirdiniz mi?
6. Elyafı dolgu gerecinin üzerine yerleştirdiniz mi?
7. Astar kumaşını gergin bir biçimde tutturdunuz mu?
8. Yüz kumaşını düzgün bir biçimde tutturdunuz mu?
9. 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için aşağıdaki
soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Dolgu gereçlerinin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döşeme gereçlerinin tutturulması
B) Astar kumaş yerine
C) Yüz kaplama işlemi
D) Döşemenin dolgusu

2.

Kontrplak üzerine sert döşeme hangi tür işlerde uygulanır?
A) Kaliteli işlerde
B) Basit ve ucuz işlerde
C) Döşemenin rahat olması istenilen işlerde
D) Döşemenin sağlam olması gereken işlerde

3.

Plaka elyaflar ne amaçla kullanılır?
A) Yüz gereci ile alta konan dolgu gerecinin sürtünmesini engellemek
B) Döşemenin güzel görünmesini sağlamak
C) Son yüzey kaplamasını yapmak
D) Döşemenin esnekliğini azaltmak

4.

Döşemede çivi ve ek yerleri hangi gereçle gizlenir?
A) Sıcak silikon
B) Şerit ve kabara
C) Fitil
D) Kıtık

5.

Aşağıdakilerden hangisi döşeme makinesi değildir?
A) Dikiş makinesi
B) Planya makinesi
C) Kumaş kesme makinesi
D) Kauçuk kesme makinesi
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Doğru-Yanlış Test Soruları
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
(D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.
1. ( ) Kontrplak üzerine sert döşemede kauçuk dolgu gereci olarak kullanılır.
2. ( ) Tel zımba makinelerinde düz başsız çiviler kullanılır.
3. ( ) Kauçuklar renklerine göre sınıflandırılır.
4. ( ) Overlok makineleri kumaş dikmek amacıyla kullanılır.
5. ( ) Bizon iğneleri elde dikiş amacıyla kullanılmaz.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, tekniğine uygun bir şekilde uygun araç ve gereçlerle
kolan üzerine yaysız döşeme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kolan üzerine yaysız döşeme yapım tekniklerini araştırınız.



Kapitone döşeme yapım tekniklerini araştırınız.

2. KOLAN ÜZERİNE YAYSIZ DÖŞEME
YAPIMI
Kolan üzerine yapılan döşemeler dolu tabla üzerine yapılan döşemelere nazaran daha
fazla elastikiyet ve rahatlık sağlar. Döşemede kullanılan gereçler bölümünde bahsedilen ve
kolan adı verilen gereçlerle oldukça yaygın olarak yapılan bu döşeme şekli yapımının basit
ve kullanılan gereçlerin ucuz oluşu nedeniyle çok tercih edilir.

Çerçeve telora üzerine kolanlı sert döşeme
Mobilyadan bağımsız olarak hazırlanan çerçeve şeklindeki teloraya uygulanır. İşlem
kolan ve kanaviçe üzerine dolgu gereçlerinin yerleştirilmesi şeklinde olur.

Resim 2.1: Çerçeve telora üzerine kolan döşeme
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Kolan üzerine yapılacak olan döşeme zeminlerinin hazırlanmasında işe uygun kolan
seçildikten sonra kolanlar kurallara uygun olarak döşeme çerçevesine monte edilir.

Resim 2.2: Çerçeve telora üzerine kolan döşeme zeminlerinin hazırlanması


Sabit telora üzerine kolanlı sert döşeme
Bu tip döşemeler genellikle teloranın iç veya dış kısmına açılmış olan lambaya
tutturularak yapılır.

Resim 2.3: Sabit teloraya kolan çakma
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Kolan üzerine sert döşeme tarzı günümüz mobilya döşemeciliğinde çok yaygın olarak
uygulanır. Seri üretim yapan büyük işletmeler dışında kalan atölyelerde uygulanan döşeme
tarzı kolan üzerine sert döşemedir. Uygulama açısından ekonomik, kolay ve hızlı
yapılabilmesi en çok tercih edilen döşeme tekniği olmasını sağlamıştır.

2.1. Kolan Üzerine Yaysız Döşeme Yapma Teknikleri



Döşemede kullanılacak kolanların boyları ve çakılacağı yerler markalanır.
Gerekiyorsa kolandan önce çerçeve telora üzerine kanaviçe çakılır.

Resim 2.4: Sabit teloraya astar üstüne ve astarsız kolan çakma



Kolanlar bir ucu üste gelecek şekilde kıvrılarak uçlarından teloraya gergin ve
itinalı bir şekilde tutturulur.

Resim 2.5: Kolanların çakılması



Kolanların üzerine bir kat kanaviçe tutturularak döşeme zemini hazırlanır.
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Resim 2.6: Astar bezinin çakılması



Astar bezi gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra arkaya gelen kısmına zımba
veya çivi çakılarak sağlamca tutturulur.

Resim 2.7: Dolgu gerecinin konulması



Astar bezinin altına, kullanılacak olan dolgu gereci düzgün bir biçimde
yerleştirilir ve astar bezi gergin bir şekilde kenarlardan teloraya tutturulur.
Üzerine bir kat elyaf yerleştirilir.

Resim 2.8: Elyafın konulması
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Gerekli ölçüye göre kesilmiş olan yüz kaplama gereci elyafın üzerine ön
kısımdan başlanarak gergince birkaç noktadan tespit edilir. Tespit edilen yüz
kumaşı yine zımba veya çivi ile sağlamlaştırılır.

Resim 2.9: Yüz kumaşının çakılması

2.2. Kapitone Döşeme Yapım Teknikleri
Kapitone döşemeler rahatlık ve kullanılışlılıktan ziyade göze hitap eder. Yapımı,
özenli işçilik ve sabır gerektirir. Panodan koltuk döşemesine kadar çok geniş bir uygulama
alanı bulur. Günümüzde küçük ve orta ölçekli atölyelerde daha ziyada pano döşemesi olarak
uygulanır.

Kontrplak üzerine kapitone döşeme (pano)
Makam, kapı ve vitrin panosu gibi alanlarda uygulanır. Kolay bir uygulama olmasına
rağmen yine de özenli ve dikkatli bir işçilik gerektirir.

Resim 2.10: Kontrplak üzerine kapitone döşeme

43



Kolan ve kauçuk üzerine kapitone döşeme

Zahmetli ve özenli bir işçilik gerektiren uygulamadır. Gönümüzde küçük ve orta
ölçekli atölyelerde genelde onarım amaçlı uygulamalar vardır. Seri üretime uygun değildir.
Tamamen el işçiliğine dayanır.

Resim 2.11: Kapitone döşeme

Resim 2.12: Kapitone döşenmiş koltuk

Resim 2.13: Düğme yapımı
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Resim 2.14: Düğme ve raptiyeler

Hızla gelişen teknoloji seri üretime uygun olmayan ve el becerine dayalı uygulamaları
geriletmiştir. Bu döşeme tarzı fabrikasyon üretimde koltuk, kanepe ve yaylı yatak pedi
yapımında seri üretim makinelerinde uygulama alanı bulur. Elde yapılan kapitone
döşemelerde genellikle düğme kullanılır.

Resim 2.15: Kapitone makinesi ve yapılmış işler

Kontrplak ve kauçuk üzerinde kapitone deliklerinin geldiği yerler markalanır ve
delinir.

45

Resim 2.16: Kapitone delikleri

Resim 2.17: Kapitone delik aleti

Kontrplak üzerine konulacak kauçuk hazırlanır ve tespit edilir.

Resim 2.18: Dolgu gerecinin tespit edilmesi

Kauçuk üzerinde kapitone delikleri markalanır ve delinir.
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Resim 2.19: Kauçuğun delinmesi

Kapitone yüz kumaşı gerekli katlama payı verilerek markalanır.

Resim 2.20: Yüz kumaşının markalanması

Yüz kumaşı deliklerden dikilmeye başlanır.

Resim 2.21: Yüz kumaşının kapitone dikişlerinin yapılışı
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Dikiş ipleri yeteri kadar gerdirilir.

Resim 2.22: Dikiş iplerinin gerdirilmesi

Yüz kumaşı arkaya döndürülerek tespit edilir.

Resim 2.23: Yüz kumaşının arkaya döndürülerek tespit edilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kolan üzerine sert döşeme ve kapitone döşeme uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Uygulanacak döşeme tekniğine uygun
malzemeleri hazırlayınız.

 Yapacağınız işin özelliğine göre
uygun malzemeleri seçiniz.

 Dolgu gerecini hazırlayınız.

 Döşeme
yüksekliğine
uygun
kalınlıkta dolgu gereci seçiniz.

 Kolanları hazırlayınız.

 Döşemenin özeliğine göre kolan
kullanınız.
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 Astar kumaşı hazırlayınız.

 Döşemede kullanılacak yere göre
bir astar kumaş seçiniz.

 Yüz kumaşını hazırlayınız.

 Kumaş hazırlanırken döşemede
kıvırma ve tutturma paylarını
dikkate alınız.

 Teloraya kolanları tespit ediniz.

 Kolanları teloraya
biçimde tutturunuz.

gergin

bir

 Astar kumaşının telora lambasının
dışına taşmamasına dikkat ediniz.

 Astar bezini teloraya tutturunuz.
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 Dolgu gerecini yerleştiriniz.

 Dolgu gerecini tutturmadan önce
telora yüzeyine eşit ve düzgün
yerleşmiş olmasına özen gösteriniz.

 Elyafı teloraya takınız.

 Elyafın kaymaması için birkaç
noktadan
teloraya
tutturmaya
dikkat ediniz.
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 Yüz kumaşını takınız.

 Yüz gerecini gergin bir şekilde
tutturunuz.

 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız.

 Elle
ve
gözle
döşemenin
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Kapitone için dolgu gerecini hazırlayınız.

 Döşeme
yüksekliğine
uygun
kalınlıkta dolgu gereci seçiniz.

 Kontrplak ve kauçuğa kapitone markalaması
yapınız.

 Uygun bir şablon kullanmak
markalamayı kolaylaştırınız.
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 Yüz kumaşını hazırlayınız.

 Döşemede kullanılacak yüz kumaşı
seçiniz.

 Yüz kumaşına
yapınız.

kapitone

markalaması

 Kumaş hazırlanırken döşemede
kullanılacak kauçuk kalınlığını
dikkate alınız.

 Kapitone deliklerini açınız.

 Uygun bir delme aleti kullanınız.

 Kauçuğu kontrplağa tuttururken
kaydırmamaya özen gösteriniz.

 Kauçuğu kontrplağa tutturunuz.
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 Yüz kumaşını yerleştiriniz.

 Yüz
kumaşını
yerleştiriniz.

dikkatlice

 Yüz kumaşının kapitone dikişlerini yapınız.

 Kumaş dikişlerini yaparken her sıra
sonunda ipleri sıkılaştırınız.

 Yüz kumaşını panonun arkasına kıvırarak
tespit ediniz.
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 Kumaşı
kontrplağın
arkasına
sağlam bir şekilde tutturunuz.

 Ölçü ve biçim kontrolü yapınız.

 Elle
ve
gözle
döşemenin
düzgünlüğünü kontrol ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Dolgu gerecini hazırladınız mı?
2. Kolanları hazırladınız mı?
3. Astar kumaşını hazırladınız mı ?
4. Yüz kumaşını hazırladınız mı ?
5. Kolanları teloraya çaktınız mı ?
6. Amerikan bezini kolanların üzerine çaktınız mı?
7. Dolgu gerecini yerleştirdiniz mi?
8. Elyafı yerleştirip tespit ettiniz mi?
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9. Astar kumaşını döşemenin alt kısmına tutturdunuz mu?
10. Yüz kumaşını taktınız mı?
11. Ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?
12. Kapitone yapımı için dolgu gerecini hazırladınız mı?
13. Dolgu gerecini kontrplağa tespit ettiniz mi?
14. Kapitone dikiş deliklerini markaladınız mı ?
15. Kapitone dikiş deliklerini deldiniz mi?
16. Yüz kumaşını markaladınız mı?
17. Yüz kumaşına kapitone dikişi yaptınız mı?
18. Dikiş iplerini gerdirdiniz mi?
19. Düğmeleri taktınız mı?
20. Yüz kumaşını kontrplağın arkasına tespit ettiniz mi?
21. 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
1.

Kolan üzerine sert döşemenin uygulama alanının yaygın olmasının nedeni nedir?
A) Daha çok seri üretime uygun olması
B) Uygulamanın çok kolay ve ekonomik oluşu
C) Malzemesinin bulunmayışı
D) Tercih edilmemesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi kolan çeşidi değildir?
A) Lastik kolan
B) Elastik kolan
C) Silikonlu kolan
D) Bez kolan

3.

Aşağıdakilerden hangisi kolan üzerine sert döşeme yapımında kullanılmaz?
A) Kolan
B) Fermuar
C) Elyaf
D) Pamuk

4.

Kolan üzerine sert döşemede en çok kullanılan dolgu gereci hangisidir?
A) Doğal kauçuk
B) Yapay kauçuk
C) Silikonlu elyaf
D) Pamuk

5.

Kolanın döşemede temel görevi nedir?
A) Döşemeye esneklik kazandırmak
B) Döşemeye sağlamlık kazandırmak
C) Döşemenin güzel görünmesini sağlamak
D) Döşemenin sabitlemesini sağlamak

6.

Kapitone döşemenin uygulama alanının kısıtlı olmasının nedeni nedir?
A) Daha çok seri üretime uygun olması
B) Uygulamanın çok zaman alması
C) Kapitone malzemesinin bulunmayışı
D) Tercih edilmemesi

7.

Aşağıdakilerden hangisi kapitone döşeme çeşididir?
A) Elyaf üzerine kapitone döşeme
B) Pamuk üzerine kapitone döşeme
C) Kontrplak (pano) üzerine kapitone döşeme
D) Naylon üzerine kapitone döşemeler
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8.

Aşağıdakilerden hangisi pano üzerine kapitone döşeme yapımında kullanılır.
A) Yay
B) Kolan
C) Şerit
D) Pamuk

9.

Döşemecilikte en sık uygulanan kapitone çeşidi hangisidir?
A) Kolan ve kauçuk üzerine kapitone döşeme
B) Kontrplak üzerine kapitone döşeme
C) Elyaf üzerine kapitone döşeme
D) Pamuk üzerine kapitone döşeme
Kapitone makinesi hangi tip işletmelerde kullanılır?
A) Seri üretim yapan büyük işletmelerde
B) Küçük atölyelerde
C) Orta boy atölyelerde
D) Hiç birinde kullanılmaz.

10.

Doğru-Yanlış Test Soruları
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için bir kısmı
doğru, bir kısmı yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise başındaki parantezin içerisine
(D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Kolan üzerine sert döşeme seri üretime uygun bir döşeme tarzı değildir.
) Kolan üzerine sert döşemede düğme kullanılır.
) Kolan üzerine sert döşeme yapımında markalama yapmak gerekli değildir.
) Kolan üzerine sert döşeme dikkat ve özen gerektirir.
) Her türlü oturma mobilyasında kolan üzerine sert döşeme, yaygın olarak uygulanır.
) Kapitone döşeme seri üretime uygun bir döşeme tarzıdır.
) Kapitone döşemede düğme kullanılır.
) Kapitone yapımında markalama yapmak gerekli değildir.
) Kapitone uygulaması dikkat ve özen gerektirir.
) Her türlü oturma mobilyasında kapitone çok yaygın olarak uygulanır.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Faaliyet ön hazırlığı yaptınız mı?
Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
İş güvenliği ile ilgili önlemlerinizi aldınız mı?
Çalışma ortamında yeterli güvenlik tedbiri aldınız mı?
Döşeme esnasında olabilecek yaralanmalara karşı tedbir
aldınız mı?
Çalışma ortamında yeterli aydınlatma sağladınız mı?
Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
Kontrplak üzerine sert döşeme yapmak
Uygun dolgu gereci hazırladınız mı?
Astar kumaşını uygun ölçüde hazırladınız mı?
Yüz kumaşını düzgün ve ölçüsünde hazırladınız mı?
Dolgu gerecini teloraya düzgün ve eşit bir şekilde
yerleştirdiniz mi?
Elyafı dolgu gerecinin üzerine yerleştirdiniz mi?
Yüz kumaşını gergin bir biçimde tutturdunuz mu?
Astar kumaşını düzgün bir biçimde tutturdunuz mu?
Elle ve gözle ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?
Kolan üzerine sert döşeme yapmak

20. Dolgu gerecini hazırladınız mı?
21. Kolanları hazırladınız mı?
22. Astar ve yüz kumaşını hazırladınız mı ?
23. Kolanları teloraya çaktınız mı ?
24. Astar kumaşını kolanların üzerine çaktınız mı?
25. Dolgu gerecini yerleştirdiniz mi?
26. Elyafı yerleştirip tespit ettiniz mi?
27. Yüz kumaşını taktınız mı?
28. Astar kumaşını döşemenin alt kısmına tutturdunuz
mu?
29. Ölçü ve biçim kontrolü yaptınız mı?
30. Kapitone döşeme yapmak
31. Dolgu gerecini hazırladınız mı?
32. Dolgu gerecini kontrplağa tespit ettiniz mi?
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33. Kapitone dikiş deliklerini markaladınız mı ?
34. Kapitone dikiş deliklerini deldiniz mi? ?
35. Yüz kumaşını markaladınız mı?
36. Yüz kumaşına kapitone dikişi yaptınız mı?
37. Dikiş iplerini gerdirdiniz mi?
38. Düğmeleri taktınız mı?
39. Yüz kumaşını kontrplağın arkasına tespit ettiniz mi?
40. 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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
B
A
B
B

Doğru Yanlış
1.
2.
3.
4.
5.

D
Y
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
C
B
B
A
B
C
D
B
A

Doğru Yanlış
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
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