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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB320
ALAN Müzik Aletleri Yapımı
DAL/MESLEK Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı
MODÜLÜN ADI Çöğür Tekne ve Sapı

MODÜLÜN TANIMI
Çöğür tekne ve sapını yapma ile ilgili temel bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Çöğür Kalıp ve Dilimleri modülünü başarmış olmak
YETERLİK Çöğür tekne ve sapını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun
olarak çöğür tekne ve sapını yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak tekne yapabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun olarak sapı hazırlayarak tekneye

monte edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Enstrüman yapım atölyesi
Donanım: Çeşitli çöğür resim ve görüntüleri, çöğür yapım
katalogları, makine parkı, oyma kalemleri, oyma keserleri,
ölçme ve markalama aletleri, çöğür şablonları

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,

Öncelikle çöğür teknesi yapımında kullanılacak ağacın cinsinin belirlenmesi
gerekiyor. Hangi ağaç cinslerinin hangi sesleri yansıttığı bilimsel olarak bilinmese de
deneme yanılma yöntemleriyle belirlenmiş bulunuyor. Sizler en ideal olanı seçerek çöğürün
en önemli kısmı tekneyi ve sapı bu ağaçlarla oluşturacaksınız.

Tekne ve sap yapımında ağacın cinsi, kuruluğu, elyaf yönü gibi faktörler yapacağınız
enstrümanın sesini, tınısını, kalitesini etkileyeceğinden iyi bir seçim yapılmalıdır çünkü bir
sonraki modülümüzde öğreneceğimiz ses tablosu ve burguların yapımında sorunlar
yaşamamamıza neden olacaktır.

Bu modül sonunda enstrümanınızın temeli oluşacaktır. Tekne ve sapın yapılmasını
kavramış olarak bir sonraki modülde daha rahat ve sorunsuz çalışmanızı sağlayacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
tekne yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Çöğür teknesinin dilimlerinin hazırlanmasını araştırınız.

 Çöğür teknesinin yapılmasında kullanılan aletleri araştırınız.

1. TEKNE YAPIMI

Çöğürün önemli kısımlarından tekne (gövde) yapımında öncelikle dikkat edilmesi
gereken unsur ağaç seçimidir. Ses verme özelliği bulunan ağaçları seçmenin yanında, kuru
olmaları da önemlidir. Kurutma işlemini fırınlama yapmadan doğal ortamda, bekleterek
yapmak gerekir. Bu bekleme süresi en az beş yıl kadar sürer. İyi bir müzik aleti yapmak için,
kullanılacak ağacın kuru olması şarttır. Daha sonra, kullanılacak ağacın (Tomruk ya da kalas
hâlinde olabilir.) çöğüre uygun, düzgün bir şekilde biçilmesi gerekir yani damarlarının her
şeyden önce paralel ve dik kesilmesi gerekir. Birbirleriyle renk ve elyaf yönlerinin uyum
içinde olmasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.1: Doğal yöntemle kurutma

Tekne denilen kısım armudi biçimdedir. Yapım itibarı ile sert ve zamanla şekil
değiştirmeyen ağaçlardan imal edilir. Genelde tekne dut ağacından oyularak yapılır. Ayrıca
gürgen, kestane, ardıç, karaağaç, ceviz, vengi, paduk, gül, maun gibi ağaçlardan da yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Günümüzde dilimler hâlinde yapıştırılarak yapılan tekneler (yaprak saz) daha çok
kullanılmaktadır.

Resim 1.2: Kestane ve dut ağacından yapılmış tekneler

Hazırladığımız kalıba göre dilim adetlerini belirlemiş, kalınlık ve genişliklerini
çıkartarak kalıp formuna göre bükmüştük. Bu modülde bükülen bu dilimlerimizi işlem
sırasını takip ederek hazırladığımız (arka ve ön takozunu taktığımız) kalıbımıza monte
edeceğiz.

1.1. Kalıbın Tezgâha Ters Yerleştirilerek Ortadaki Dilimin
Yapıştırılması

Daha önceki modülümüzde kalıp ölçüsüne göre hazırlamış olduğumuz dilimlerin
yapacağımız tekne ölçüsüne göre hesaplamalarını yapmıştık ve tekne dilim adedimizi
belirlemiştik. Dilimleri bükme makinesinde kalıp formuna göre büktükten sonra tekne
yapma aşamasına başlamış bulunuyoruz.

Resim 1.3: Bükülen çöğür dilimleri
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Resim 1.4: Orta dilimin alıştırılması

Büktüğümüz dilimler tek tek yerlerine alıştırılmalı ve yerlerine sırayla boncuk tutkalı
veya glüten tutkalıyla yapıştırılmalıdır.

Çöğür teknesinin yapımına ilk olarak orta dilimin yapıştırılmasıyla başlanır. Kalıp
tezgâha ters çevirerek kalıp orta noktası belirlenir (kalıba ön ve arka takozu bağlanmış bir
şekilde). Kalıp ön, arka ve üst noktasına çivi yardımıyla tutturulur.

Resim 1.5: Orta dilimin yerleştirilmesi ve yeri

Çöğür ön görünüşünde tepe noktasından başlayarak yarım daire görünümündeki
kısmın dilimlerinin montesi muntazam bir şekilde olmalıdır. Buradaki dilimlerin uç kısımları
tepsi testerede ve planya yardımıyla uç kısımları kalıba ve diğer parçalara uyumlu hâle
getirilmelidir, uçları yan dilimlere göre daha sivridir. İlk dilim sadece ön ve arka takozlara
yapıştırılırken ilk dilimden sonraki bütün dilimler ön ve arka takoz ile birlikte kendisinden
önce yapıştırılan dilimin kenarına da tutkal ile bağlanır.

1.2. Diğer Dilimlerin Tek Tek Yapıştırılması

Kalıp şekline göre bükülmüş olan dilimlerimiz öncelikle orta dilimin ön ve arka
takoza yapıştırılmasından sonra sırayla diğer dilimlerin de sabitlenmesiyle tekne kısmımız
oluşacaktır.
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Kalıbımız tezgâhta ters şekilde dururken orta dilimimizden sonra dilimlerimizi sırayla
yapıştırmadan önce dilim genişliklerini çıkarmamız lazım; genişliklerin çıkarılması işlemi
ters çevrilmiş geniş tabanlı ahşap veya metal rende yapılır. Rendemizin ters durabilmesi için
mengeneye sıkıştırmalı veya uygun bir aparat hazırlanmalıdır. Bir başka genişlik çıkarma
yöntemi ise çok sık kullanılmamasına rağmen keserle yapılan genişlik çıkarmadır, tamamen
el ustalığına dayanan bu yöntem düzgün kullanım ve beceri istediğinden tavsiye edilmez ve
kullanılmaz.

Resim 1.6: Ters bağlanmış rendede dilim genişliklerinin çıkarılması

Teknemizin yapısından dolayı dilimlerin genişlik ölçüleri baştan sona farklılıklar
gösterecektir. Düzgün bir birleşmenin olması için tekne bombesine uyum sağlamak için bazı
yerlerdeki genişlikler dilim genişliğinin yarısı hatta 3/1’den bile az olacaktır. Bu derece bir
rendeleme zaman alıcı ve yorucu olduğundan dolayı kesilecek kısımları fazla olan dilimlerin
fazlalıklarını tepsi testerede, dekupaj makinesinde, bant ve disk zımpara makinesinde veya
şerit testere makinesinde ölçüsüne getirmeliyiz.
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Resim 1.7: Tepsi testerede dilim genişliklerinin çıkarılması

İlk dilim ön ve arka takoza boncuk tutkal ile yapıştırıldıktan sonra orta dilimin sağ ve
sol tarafındaki diğer dilimler sırayla yerlerine alıştırılarak tutkallanır. Dilimler sağdan ve
soldan sıra ile eşit bir şekilde monte edilmelidir. Böylece yapılan hataların görülmesi daha
kolay olacaktır.

Resim 1.8: Dilimlerin yerlerine alıştırılarak yapıştırılması

Tutkal tek taraflı olarak sadece yapıştırılmak istenen dilime sürülür. Tutkal
sürülmeden önce tam olarak yerine alıştırıldığından emin olunan dilimin son defa kontrolü
yapılır. Yapıştırılmak istenen dilim tutkal sürülmeyen kenar kısmından kavranır. Dilimin
takozlara gelen kısmı iç yüzeylerin uçları ile yandaki dilime temas edeceği yalnız bir kenarı
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tutkallanır. Tutkal yüzeyde ve cumbada her noktaya eşit ve dengeli bir şekilde sürüldükten
sonra yerine yerleştirilir. İş parçasını elden bırakmadan sıkıca takozlara ve yandaki dilime
doğru baskı uygulayarak bir süre beklenir.

Resim 1.9: Dilimin kontrolünün yapılması ve tek tarafına tutkal sürülmesi

Yapışmanın sağlıklı olması için yerleştirmenin gözle ve elle kontrol edilerek
yapılmasında fayda vardır. Kat farkı oluşmamasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.10: Keser kullanarak dilim genişliğinin çıkarılması yerine alıştırılması

Alıştırılan her dilim tutkallandıktan sonra diğer dilime geçilerek tekne tamamlanır.

Herhangi bir noktası taşkın olan dilim, kendinden sonra gelecek olan dilimin kenarı ile
tam olarak temas etmeyeceğinden sağlıklı bir yapıştırma işlemi gerçekleşmez ve dilimler
arasında boşluk kalır. Bu da ses ve görüntü kalitesini etkileyeceği gibi teknenin dağılmasına,
bu zayıf noktadan kırılmasına, çatlamasına sebep olur.

Bu gibi olumsuz durumlara meydan vermemek için dilimlerin alıştırılması ve
yapıştırılmasında oldukça özenli davranılmalıdır.
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Resim 1.11: Dilimleri yapıştırılmış çöğür teknesi

1.3. Tekne Dış Kısmının Bantlanması ve Temizlenmesi

1.3.1. Tekne Dış Kısmının Bantlanması

Dilimlerin tutkallanmasında dilimlerin kalıba yapışmamasına dikkat edilmelidir.
Yapıştırılan dilimlerin biçiminde değişiklik meydana gelmemesi ve yapıştırıldığı yerden
çıkmaması için dilimler kâğıt bant ile dış yüzeyden birbirine bantlanır çünkü sıcak tutkal ile
temas eden dilimlerde gerilmeler devam eder. Ayrıca dilimler kurudukça farklı yönlere
çekme, gerilme yapar.

Resim 1.12: Kraft kâğıdı (kâğıt bant)

Resim 1.13: Tutkal maşası

Dış yüzeyden bantlama işlemi için üstten yapıştırılan şerit hâlindeki kraft kâğıtları da
kullanılmaktadır. Her iki teknikte de kâğıtlarda tekne bitiminde sistire yapılacağından
uygulamada bir sakınca yoktur. Kâğıt bant için yüzeyin tozsuz olması gerekirken kraft
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şeritlerinin yapıştırılması için iki dilim arasından sızan boncuk tutkalı kâfi gelmektedir.
Dilimlere sürülen tutkal eklendikten hemen sonra şerit hâlindeki kraft kâğıdı iki dilim
ortasına yerleştirerek sıcak bir metal maşa ile üstten bastırılarak hem tutkalın kuruması hem
de kâğıdın her iki dilime yapışması sağlanır.

Resim 1.14: Çöğür teknesinin bantlanması

Tekneyi oluşturan bütün dilimler, yukarıda anlatıldığı gibi sırayla yerlerine
alıştırılarak yapıştırılır. Kâğıt bant ya da kraft şeridi ile de desteklenen dilimler, tutkallama
işlemi bittikten ve ağacın cinsine göre dilimlerin kuruması ve formunu alması için 1-2 gün
bekledikten sonra tekne üzerindeki diğer işlemlere geçilir. Bu zaman zarfında tekneye hiçbir
işlem yapılmaz. Gerilmesini tamamlayıp ait olduğu formu sabitleşinceye kadar kalıptan
çıkarılmaz.

Yapıştırma işleminin herhangi bir aşamasında henüz dilim yeni yapıştırılırken bir hata
oluşmuşsa tutkal maşası ile ısıtılarak tutkal gevşetilir ve düzeltmeler yapılabilir.

Resim 1.15: Tutkallanmış ve bantlanmış çöğür teknesi
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1.3.2. Tekne Dış Kısmının Temizlenmesi

Dilimlerin montesi sırasında çalışmasını engellemek için yapılan bantların ve yüzey
bozukluklarının tekne kalıp üzerinden çıkarılmadan, dış yüzeyinden talaş kaldırmak sureti ile
temizlenir.

Resim 1.16: Çöğür teknesinin dış kısmının temizlenmesi

Dış yüzeyin esas temizlik ve düzeltme işlemi, üst yüzey işlemlerinden önce
yapılacağından bu aşamadaki ilk amaç sadece yüzeyi bantlardan temizlemek ve yüzeyin
kaba, belirgin bozukluklarını gidermektir. Dış yüzey temizliği, teknenin bombesine uygun iç
bükey eğri sistirelerle ve pastran kolu ile yapılır. Daha kaba talaş kaldırdığı için öncelikle
pastran kolu kullanılmalıdır. Pastran kolunun bulunmadığı durumlarda aynı işlem avuç içi
rendelerle de yapılabilir.

Kazara ve tek hamlede fazla talaş kaldırmamak için rende veya pastran kolunun talaş
ayarı çok fazla verilmemelidir. İşlem azar azar ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Kaba
rendeleme bittikten sonra daha hassas düzeltmeler için eğri sistire ile yüzeyden kazıma
yapılır. Eğer yüzeyde çok belirgin bozukluklar yoksa ince hassas bir işlem yeterli ise sadece
eğri sistireyle de düzeltme yapılabilir.

Resim 1.17: Tekne iç ve dış temizliğinde kullanılan sistire çeşitleri
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1.4. Tekne İç Kısmının Bantlanması ve Temizlenmesi

Teknenin dış temizliği bittikten sonra dış yüzeye yapılan bantlamanın aynısı teknenin
iç kısmına yapılmak üzere tekne kalıptan çıkarılır.

Resim 1.18: Çöğür teknesinin iç kısmının bantlanması

Teknenin kalıptan çıkarılması için öncelikle kalıp alt parçasından ön ve arka takozlara
atılan vidalar sökülür. Teknenin çıkarılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Dilimlerin,
mukavemeti az da olsa kalıba yapışma ihtimali vardır. Bu noktaların tespiti yapılarak
gerektiğinde bir çakı ile tutkal bağlantıları kesilerek ve tekne yavaşça yukarı doğru
esnetilerek kalıptan çıkarılır.

Resim 1.19: Çöğür teknesinin iç kısmının temizlenmesi

Dış yüzeye yapılan tesviye işleminin aynısı tekne içine de yapılır. Tekne içinin
temizlenmesinde bombe rendeleri ve eğri sistireler kullanılır. Tekne içinde çalışılırken hassas
davranılmalı, yüzeye gereğinden fazla baskı yapmamalıdır. Temizleme işleminden sonra
tekne içi tıpkı dış yüzeyde yapıldığı gibi bantlanır.
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Resim 1.20: Pastran kolu Resim 1.21: Eğmeçli rende

Resim 1.22: Temizlenmiş çöğür teknesi

1.5. Bantların Üzerinin Tutkallı Suyla Silinmesi

Tekne iç ve dış kısmına yapıştırdığımız bantların ve kraft kâğıtlarının eşit bir şekilde
yüzeye yapışması lazımdır. Bazen bu yapışma yüzeyden dolayı düzgün olmamaktadır. Bunu
önlemek ve yaptığımız işi garantiye almak için (dilimlerimizin açılmaması ve tekne
şeklimizin bozulmaması için) bant ve kraft kâğıtlarının üzerine bir fırça yardımıyla
sulandırılmış tutkal sürmek gereklidir. Tutkalımızın kıvamı ne çok sulu ne de çok koyu
olmalıdır. Bu işlem bir yapıştırmadan çok sanki temizleme niteliğinde olmalıdır.

1.6. Tekne İç ve Dış Kısmının Tutkal Tabakasıyla Kapatılması

Akıcılığı düşürülmüş inceltilmiş, boncuk tutkalı kullanılarak dış yüzeyde kullanılan
şerit hâlindeki kraft kâğıtları, aynı şekilde iç yüzeyde dilimler arasına gelecek şekilde
yapıştırılır. Yapıştırma işleminden sonra teknenin tüm iç kısmına sulandırılmış boncuk
tutkalı sürülür.

Bundan sonra oluşabilecek darbelere karşı dilimlerin direncini artırmak gerekir. Zira
dış yüzeye atılan vernik aşamasına kadar teknenin darbelere karşı tek direnci, dilimler
arasındaki tutkaldır. Bu da yetersiz kalmaktadır.
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Resim 1.23: Tutkal, fırça, spatula

Çöğürün dış yüzeyine atılan vernikle çöğürü dıştan neme ve darbelere karşı korumuş
oluruz. Ancak ahşap malzemenin bir yüzeyi neme karşı korunurken diğer yüzeyi çıplak
bırakılırsa nem faktöründen dolayı biçiminde değişiklikler meydana gelir. Ahşap
malzemenin ya iki yüzeyi ham bırakılmalı ya da iki yüzey de vernik veya başka bir yalıtım
malzemesi ile kaplanmalıdır. Tekne içine sürülen tutkal ayrıca böyle bir yalıtım görevi de
görmektedir. Teknenin sesi iyi yansıtması için içten sert bir yüzeye sahip olması gerekir. Bu
amaçla sürülen tutkal yüzeyde sert bir tabaka oluşturarak sesi fazla yansıtır.

Resim 1.24: Tutkallanmış tekne iç ve dış kısmı

1.7. Dilim Uçları Birleşme Yerlerinin Yapılması

İç ve dış tesviyesi yapılan teknenin dilimlerin bitim yerinde ön ve arka takozun
bulunduğu kısımlarda birleşim hatalarının masif bir parça veya kaplama ile kapatılarak
gizlenmesi gerekir.

Bu gizlemeler kakma ve marketri yapımıyla olmaktadır. Bu çöğürün daha estetik
görünmesini sağlar ama istenirse sadece teknenin yapısına uygun kaplamayla da
kapatılabilir.
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Ön tarafta rahatsız edecek düzeyde birleşim hatası oluşmuş ise ya da saza estetik bir
görünüm vermek isteniyorsa tekne ön kısmına aynı renkte veya farklı renk ya da renklerde
marketri yapılır.

Resim1.25: Çöğür ön kısmına kakma yapılması

Marketri motifi önceden hazırlanır. Hazır marketri çöğür üzerine yerleştirilerek kenar
kısımlarından bir kalem ile çizilir. Tekne üzerinde işaretlenen (markalanan) kısım kaplama
kalınlığının derinliğinde düzkalem ile oyularak açılır. Marketri yerine alıştırıldıktan sonra
boncuk tutkalı ile yapıştırılarak üstten tekneye bantlanır. Tutkal kuruduktan sonra bantlar
sökülür, sistire ve zımpara yapılarak marketri tamamlanır. Eğer istenirse marketri ile tekne
arasına filato denilen ince kaplama şeritlerinden de konulabilir.

Resim 1.26: Marketri yapımı

Resim 1.27: Marketri yapımı ve montesi
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Teknenin arka kısmı, çoğunlukla farklı boylarda masif dilimlerden oluştuğundan ve
keskin bombesi bulunduğundan çirkin görünüme sahip olur. Arka takoz üzerinde yer alan bu
kısım, takoz yüzeyine denk gelecek derinlikte ve çirkin görünümü kapatacak genişlikte
düzkalem ile oyularak açılır. Açılan bu oyuğu tam kapatacak şekilde bir masif parça
hazırlanarak yerine alıştırılır. Boncuk tutkalı ile yapıştırılan masif parça, kâğıt bant ile
tutturularak sabitlenir. Kuruduktan sonra bantlar sökülerek gerekli sistireleme ve
zımparalama yapılarak yüzbeyüz hâle getirilir. Oyma işlemi bir kalıp yardımı ile el freze
makinesi kullanılarak da yapılabilir.

Resim 1.28: Çöğür sap dip kısmı motifleri

Orta dilimlerin birleşme üst noktası (ön kaplama yerleştirilmesi veya marketri yapılan
mesafe) genelde tekne derinliğinin 2/3’ü oranındadır.

Resim 1.29: Ön kısmına marketri ve kakma yapılmış çöğür teknesi
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Resim 1.30: Tekne ve sap kısmına marketri yapılmış çöğür
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Tekniğine uygun olarak tekneyi yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kalıbı tezgâha ters çeviriniz.
 Orta dilimi yerine alıştırınız.
 Orta dilimin tek tarafına tutkal

sürünüz.

 İş kıyafetinizi giyiniz.
 Glüten ve boncuk tutkalı kullanınız.
 Tutkalı bir sonraki dilimi yapıştıracağınız

kısma sürünüz ve taşırmayınız.
 Dilimin kalıp orta çizgisinden geçmesine

dikkat ediniz.

 Kullandığınız tutkalın geri dönüşümü
olması faydalıdır (olası bir hatanın
çözülmesi ve tamirat açısından).

 Dilimleri tepsi testere ve rende
yardımıyla genişliklerine getiriniz.

 Dilimlerin genişliklerini kontrol ediniz
ve yerlerine alıştırınız.

 Ülkemiz ormanlarının korunması
açısından malzemeyi en verimli şekilde
kullanınız.

 Rendeleme ve kesim yaparken iş
güvenliği kurallarına uyunuz.

 Çatlak ve küçük parçaları rendelerken
elinize dikkat ediniz.

 Keseceğiniz parçanın ölçülerini dikkate
alarak kesim yapınız.

 İlk dilimden sonraki bütün dilimler ön ve
arka takoz ile birlikte kendisinden önceki
dilime tutkalla yapıştırılır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Dilimleri yerlerine alıştırarak glüten tutkalıyla
yapıştırınız.

 Tekne dış kısmını kraft kâğıdıyla veya kâğıt
bantla tutkal maşası kullanarak bantlayınız.

 Tutkal maşasıyla bantların üzerinden
bastırınız.

 Çöğür tepe noktası dilimini
yapıştırdıktan sonra yarım daire
şeklini alıncaya kadar dilimleri
muntazam şekilde monte ediniz.

 Tutkalın içerisinde yabancı
maddeler olmamasına ve yüzeyin
tozsuz olmasına dikkat ediniz.

 Tutkal sürme kıvamına geldikten
sonra çalışma esnasında tutkalın
ısısını sabit tutmaya çalışınız. Aksi
takdirde yüksek sıcaklıkta tutkal
yanar ve yapışma kabiliyetini
kaybeder.

 İş önlüğünüz olmadan tutkallama
yapmayınız.

 İş parçasının her tarafına tutkal
sürmeyiniz. Tutkalı damlatmamaya
özen gösteriniz, biriken tutkalları
temizleyiniz.

 Yerine tam olarak alıştığından
emin olmadığınız dilimi
yapıştırmaya kalkmayınız.

 Ara sıra tutkalı bir çubuk ile
karıştırınız. Fırçayı tutkal kabının
içerisinde bırakmayınız.

 Tutkallama işlemi bittiyse
tutkallama alet ve gereçlerini
temizleyiniz (Tutkal fırçasını sıcak
su ile iyice yıkayınız. Metal
aksamlı diğer yüzeyleri sıcak su ile
nemlendirilmiş bir bez ile siliniz.).

 Tutkallama işleminde aceleci
davranmayınız.
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 Tekne dış kısmını temizleyiniz.

 Tekne iç kısmının bantlayınız ve
temizleyiniz.

 Bantların üzerini tutkallı suyla siliniz.

 Rende veya pastran kolunun talaş ayarını
fazla vermeyiniz.

 Mümkünse bombe ağızlı özel yapım
oluklu rendeler kullanınız.

 Yüzeyde fazla bozukluk yoksa sadece
sistireleme yapınız.

 Bantların veya tutkalın masif yüzeyle iç
içe geçmesi durumunda ağacın lifleri
kopma yapacağından bu noktadaki tutkal
ya da bantları ters taraftan kazıyarak
çıkarınız.

 Bantları elinizle çekerek çıkarmaya
çalışmayınız (Kopmalar meydana
gelebilir.).

 Rendeleme esnasında yüzey kısmen veya
tamamen karşılık veriyorsa rendeleme
işlemini tersten yapınız.

 Çalışma esnasında yüzeye gerektiğinden
fazla baskı uygulamayınız.

 Tutkalımızın kıvamı ne çok sulu ne de
çok koyu bir kıvamda olmalıdır.

 Bu işlem bir yapıştırmadan çok sanki
temizleme niteliğinde olmalıdır.
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 Tekne iç ve dış kısmını tutkal
tabakasıyla kapatınız.

 Bundan sonra oluşabilecek darbelere karşı
dilimlerin direncini artırmış oluruz.

 Akıcılığı düşürülmüş inceltilmiş boncuk
tutkalı kullanınız.

 Ön ve arka dilim uçlarının birleşme
yerlerine marketri veya kakma
yapınız.

 Dilimlerin uçlarındaki birleşme hatalarını
gidermiş oluruz.

 Daha estetik bir görünüm kazandırırız.
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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. Kalıbı tezgâha ters çevirdiniz mi?

2. Orta dilimi yerine alıştırdınız mı?

3. Orta dilimin tek tarafına tutkal sürdünüz mü?

4. Dilimleri tepsi testere ve rende yardımıyla genişliklerine
getirdiniz mi?

5. Dilimlerin genişliklerini kontrol ettiniz ve yerlerine alıştırdınız
mı?

6. Dilimleri yerlerine alıştırarak glüten tutkalıyla yapıştırdınız mı?

7. Tekne dış kısmını kraft kâğıdıyla veya kâğıt bantla tutkal maşası
kullanarak bantladınız mı?

8. Tutkal maşasıyla bantların üzerinden bastırdınız mı?

9. Tekne dış kısmını temizlediniz mi?

10. Tekne iç kısmının bantlayıp temizlediniz mi?

11. Bantların üzerini tutkallı suyla sildiniz mi?

12. Tekne iç ve dış kısmını tutkal tabakasıyla kapattınız mı?

13. Ön ve arka dilim uçlarının birleşme yerlerine marketri veya
kakma 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Tekne yapımında genellikle gözenekli ve sert ağaçlar kullanılır.
2. Dilimlerin elyaf yönleri sapa dik gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
3. Çöğür teknesinin yapımına ilk olarak alt dilimin yapıştırılmasıyla başlanır.
4. Dilim genişliklerini çıkarmak için ahşap veya metal rende kullanırız.
5. Tutkal tek taraflı olarak sadece yapıştırılmak istenen dilime sürülür.
6. Yapıştırılan dilimlerin biçiminde değişiklik meydana gelmesi ve yapıştırıldığı yerden

çıkması için dilimler kâğıt bant ile dış yüzeyden birbirine bantlanır.
7. Dilimlerin birbirine yapıştırılmasından sonra yüzeye kraft kâğıdı veya kâğıt bant

yapıştırılır.
8. Dış yüzey temizliği teknenin bombesine uygun iç bükey eğri sistirelerle ve pastran

kolu ile yapılır.
9. Teknenin kalıptan çıkarılması için öncelikle kalıp alt parçasından ön ve arka takozlara

atılan vidalar sıkılır.
10. Dilimlerin bitim yerinde ön ve arka takozun bulunduğu kısımlarda birleşim hatalarının

masif bir parça veya kaplama ile kapatılarak gizlenmesi gerekir.
11. Orta dilimlerin birleşme üst noktası (ön kaplama yerleştirilmesi veya marketri yapılan

mesafe) genelde tekne derinliğinin 5/3’ü oranındadır.

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 uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
sapı hazırlayarak tekneye monte edebileceksiniz.

 Çöğür sapında kullanılan ağaçların özelliklerini araştırınız.

 Sapın hazırlanmasında kullanılan makineleri araştırınız.

 Tekne, sap ve burguluğun hangi birleştirme tekniği ile birleştirildiğini

araştırınız.

2. SAPIN HAZIRLANMASI VE TEKNEYE
MONTESİ

Resim 2.1: Çöğürün sap kısmı

Çöğürün sap kısmı, önceleri tek parça ve özellikle de akgürgen gibi ağaçlardan
yapılmaktaydı. "kurtağzı'' ya da ''kırlangıç" denilen teknikle tekneye birleştirilen sapta,
''burguluk'' denilen kısım da zamanla önemli bir değişim geçirmiştir. Çok eskiden üst eşikte
teller havalanmasın diye kullanılan ip, metal bilezik ve sonraları misina yerine, ''telgeçen''
veya ''telgeçiren'' denilen ikinci bir eşik yapılmış ve düz saplı, iki üst eşikli bir yapı
oluşmuştur. Uzun süre devam eden bu kullanıma yapımcılar, burguluk kısmını küçük bir
açıyla geriye doğru eğerek son vermişlerdir. Böylece telgeçen denilen yapı da tarihe
karışmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Eski ustalar çöğürü yalın düşünmüşler ve aşırı süslemeye yönelmemişlerdir. Sapın uç
kısmı, Asya'da olduğu gibi her ustanın kendine ait kişisel işaretini koyduğu ve süslemelerin
yapıldığı yerdir.

Resim 2.2: Süsleme yapılmış çöğür sapı

2.1. Sap Ağacının Seçilerek Uygun Ölçülerde Kesilmesi

2.1.1. Sap Ağacının Seçimi

Sap çöğürün fiziksel olarak işlev üstlenmiş bir bölümüdür. Sap yapımında
kullanılacak ağaç gözeneksiz, homojen ve özgül ağırlığı az olmalıdır. Çöğür sapları özellikle
sert ağaçlardan yapılır. En çok tercih edilen maun, erik, ardıç, akçaağaç (kelebek), akgürgen,
kayın ağaçlarıdır. Bu ağaçlar az çalışıp az deforme oldukları için tercih edilir.

Özellikle seri üretim yapan atölyeler kayın ağacını tercih etmektedir çünkü kayın
ağacı, diğer ağaçlara göre daha kolay işlenebilmektedir. Akgürgen ağacı sertlik bakımından
daha uygun olmasına rağmen ağacın çapı arttıkça içi koflaşmaktadır. Bu yüzden çapı 15-20
cm arasında olan düzgün lifli akgürgen ağaçları kullanılmalıdır.

Tek parça ağaçtan yapılan saplar, her zaman çalışmaya (atmaya) müsaittir. Bundan
dolayı orta sertlikteki ağaçların ekseninden daha sert nitelikte (pelesenk, abanoz) bir ağaç
sıkılabilir. Bu durumda tek parça ağaç ikiye bölünerek arasına boydan boya 2-3 mm
kalınlıktaki sert ağaç (lifleri ters gelecek şekilde) tutkallanarak tekrar sıkılır.

Bazı durumlarda tekne ile görüntü uyumu sağlamak için sapın ön yüzüne 3-3,5 mm
kalınlığında pelesenk, abanoz, maun, gül, zeytin gibi değişik ağaçlar da sıkılır.
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Resim 2.3: Çeşitli ağaçlardan yapılmış çöğür sapları

2.1.2. Ağacın Kuruluğu ve Budak Durumu

Çöğür yapımında kullanılacak ağacın içindeki öz suyunu atmış olması gerekmektedir.
Tamamen kurumamış ve öz suyunu atmamış olan ağaç, zamanla çalışacağından dolayı işin
bozulmasına neden olur. Bu da sapın atması ve ses verme özelliğinin kaybolması anlamına
gelir. Bu nedenle ağacın en az beş ile on yıl arası kurumuş olması gerekir. Genellikle doğal
kurutma yöntemi ile kurutulmuş ağaçlar tercih edilir. Seçilen ağacın düzgün lifli ve budaksız
olmasına dikkat edilmelidir. Budaklı bir sap sesin düzgün çıkmasını engeller.
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Resim 2.4: Saplık ağaçların doğal yöntemle kurutulması

2.1.3. Elyaf Durumu

Çöğür sapında ve klavyesinde kullanılacak ağacın az lifli, tellerin uygulayacağı
basıncı kaldırabilecek dayanıklılıkta ağaçların seçilmesi gerekir. Elyaf yönlerinin ses
tablosuna paralel gelecek şekilde ağacın elyaf yönü ayarlanmalıdır. Damarların parmak
basılan yüzeye dik gelmesi sapın dayanımını artırır. Sap ağacının üzerinde budak, hare veya
düğüm bulunmamalıdır.

Resim 2.5: Sap ağacının elyaf durumu (akçaağaç, kayın, pelesenk)

2.2. Sap Ağacının Kaba Kesiminin Yapılması

Saplık ağaç, çöğürün net sap ölçüsünden biraz daha fazla tutularak makinelerde
verilecek fire ve temizleme payı da hesaba katılmalıdır. Sap ağacı kesilirken burguluk boyu
da hesap edilerek kesilmelidir çünkü burguluk da sap ağacından çıkarılacaktır.

Çöğür sapının ölçüsü, boy yönünde tekne ile orantılı olarak değişmekle beraber
genişlik ve kalınlık yönünde ölçüsü 3 cm’dir. Boy yönünde, form boyuna bağlantılı olarak
gerekli uzunluğa burguluk için 20 cm daha ilave edilmelidir. Bundan başka sapın tekne ile
bağlantısı da düşünülerek bağlantı için uygun sap fazlalığı eklenmelidir.
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2.2.1. Sap Boyunun Hesaplanması

Şekil 2.1: Çöğür formu

A = Eşik ile re perdesinin boyu
B = Perde ya da sap boyu
C = Tekne boyu
D = Eşik mesafesi (teknenin 1/5'i )
E = Alt eşik ile üst eşik arası (tel boyu)
Tekne boyuna göre sap ölçüsü ne olmalıdır?
A / 0,6 = B (uzun sap için)
A / 0,8 = B (Kısa sap için)
C / 5 = D (Alt eşiğin konulacağı mesafe)

Tablo 2.1: Çöğür sap ölçüsü hesaplaması

Örnek:

40 cm teknemiz olsun. Bu tekneye takılacak (uzun) sap boyunu hesap edelim.
Formülümüz şu: A / 0,6. Önce "A" yı bulmalıyız. Bunun için önce "D" yi bulup tekne boyu
olan 40 cm’den çıkaralım. "D" tekne boyunun 1/5’ i olduğuna göre, 40 cm'yi 5'e bölelim.
Sonra tekne boyundan çıkarttığımızda "A" yı bulmuş oluruz.

40 / 5 = 8 cm ( eşik mesafesi )
40 – 8 = 32 cm ( eşik ile re perdesi arası )
32 / 0,6 = 53.33 cm ( takılacak sap boyu )

40 cm'lik bir tekneye takılacak sap boyunu bulmuş olduk. Bu hesap pratikte tekne
boyuna 12 -13 cm ilave edilerek de bulunabilir.

Kısa sap için de A / 0,8 formülü kullanılarak sap boyu bulunur. Çıkacak sonucun
tekne boyu ile aynı olduğunu göreceksiniz yani 40 cm’lik bir tekneye 40 cm sap takılır.
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Resim 2.6: Sapın kaba kesiminin yapılması

Resim 2.7: Sapın planya makinesinde ölçülerine getirilmesi

2.2.2. Sap ve Burguluk Yapım Şekilleri

Çöğür sapın uzun süre dengeli durabilmesi için genellikle düzgün damarlı, sert ve
dayanıklı ağaçlar kullanılmalıdır. Sap eğer kaplama ile sarılmayacak ise sap ağacının
budaksız, yekpare ve düzgün damarlı olması gerekmektedir. Yapımcılar genellikle yekpare
sap takmazlar çünkü ağaç ne kadar da kuru ve fırınlanmış olsa da zamanla tellerin sapa
uygulamış olduğu basınçla yerinden oynar (sap atması) ve çöğürün dengesi bozulur. Tellerle
sap arasındaki mesafe fazlalaşır. Bu da çöğürün icrâsını zorlaştırır. Yapımcılar bu sorunu
tamamen olmasa da ortadan kaldırmak için saplık ağacı uzunlamasına parçalara ayırıp ters
yüz ederek tutkallarla ve presleyerek kullanır. Bu suretle sapın yerinden oynaması büyük
ölçüde engellenmiş olur. Bu şekilde yapılan sap takma işlemine halk arasında parça sap
takımı denir. Sapın gövdeye montesi ise iki şekilde yapılmaktadır. Birincisi kırlangıç geçme,
ikincisi kurtağzı sap takma yöntemidir.
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Şekil 2.2: Kırlangıç geçme sap takma şekli

Şekil 2.3: Kurtağzı sap takma şekli

Bu işlem için sapın tekneye gelecek kısmı ve teknenin sap takılacak takoz kısmı
düzgün olarak kesilir. Daha sonra tutkallanıp sıkıştırılarak yapıştırılır. Burguluk içinde
genellikle aynı yöntem kullanılır. Burguluk baş eşiğin bitiminde geriye doğru yaklaşık 10
derecelik bir açıyla yapıştırılır.

Şekil 2.4: Kurtağzı burguluk takma biçimi
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2.3. Çöğür Teknesine Kurtağzı Açılması

Teknenin kurtağzı, başlangıç kısmı orta noktasından kurtağzı kenar son noktalarına
doğru simetrik olan iki çizgi çizilerek bu alanın testere ile kesilmesiyle açılır. Teknenin
kurtağzı, elde çekme testereyle veya şerit testere makinesinde markalama çizgilerine göre
kesilerek açılabilir.

Şekil 2.5: Tekne kısmının kurtağzı markalanması

Tekne ön takozu orta yüzeyinden boy yönünde markalanır yani tekne ekseni takoz
yüzeyine çizilerek ön takoz simetrik iki parçaya ayrılır. Tekne bitim noktası çizgi ile
birleştirilir. Takoz çıkıntısının uç kısmı eksen çizgisinden başlamak üzere sağa ve sola doğru
15 mm mesafede iki nokta alınır. Bu iki nokta dip çizgisinin eksenle birleştiği orta noktayla
birleştirilir. Ortaya çıkan açıyı eksen çizgisi iki eşit parçaya böler. Bu açı erkek parçanın
gireceği kama açısıdır.

Resim 2.8: Tekne kısmının zımpara makinesinde düzeltilmesi ve kurtağzı açılması

Tekne tezgâha bağlanır ya da değişik kalıp ve metotlarla tekne, ön takoz çıkıntısı
yukarı bakacak şekilde mengeneye bağlanır. Takoz çıkıntısının makta kısmından sigaço
testere ile açılı kesim yapılır. Kesimin açı doğrultusunda yapılabilmesi için benzer açıda bir
yardımcı parça, siper olarak kullanılabilir. Sigaço testere bu sipere yaslandırılarak dişlerin ilk
kesme noktasındaki doğrultudan sapmaması sağlanır.
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Resim 2.9: Tekne kısmına şerit testere makinesinde veya elle kurtağzı açma

2.4. Çöğürün Sap Kısmına Kurtağzı Açılması ve Tekneye
Yapıştırılması

Kaba kesimi yapılmış olan sap, planyada düzeltilerek tekneye gelecek tarafından
tekneye geçecek şekilde kurtağzı markalaması yapılır. Daha sonra bu markalama çizgilerine
göre şerit testere makinesinde kurtağzı açılır.

Dişi parça markalanıp kesilerek boşaltıldıktan sonra erkek parçanın üzerine paralel ve
aynı genişlikte konularak ya da açı ve ölçüleri taşınarak markalanır. Markalanan erkek parça,
marka çizgilerinin dış tarafından aynı testere ile kesilerek kapakları düşürülür ve yerine
alıştırılır. Alıştırma işleminde erkek parça düzkalem ya da ağaç törpüsü ile dişi parça ise
geniş ağızlı düzkalem ile yontularak birbirine sıkı geçecek şekilde alıştırılır.

Alıştırılan parçalar masif tutkalı veya boncuk tutkalı ile yapıştırılarak dişi parçanın
yanaklarından işkence ile sıkılır. Tutkallama esnasında sapın alt boşluktan kaymamasına
dikkat edilmelidir.

Resim 2.10: Tekneye açılan kurtağzının sapa kısmına markalanması
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Resim 2.11: Markalanan sap kısmının kurtağzının kesilmesi ve alıştırılması

Resim 2.12: Sap kısmının alıştırılması ve tekneye yapıştırılması

Çöğürün gergin vaziyette takılı olan telleri, burguluk ile tel takacağı arasında kalan
kısmına sürekli içe doğru baskı yaparak kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvete karşı en fazla
direnci eşik yeri ile sap dibi gösterir. Eğer gerekli önlemler alınmazsa zamanla bu baskı, ses
tablosunda çökme, sap dibinde atma, sap boyunda dönme, akort tutmama gibi çöğürü
çalınamaz hâle getirecek kadar kötü sonuçlar doğurur.

Sazın sap kısmında ne kadar eğim verilmesi gerektiği tekne büyüklüğüne, sap
uzunluğuna, tellerin çap ve sayısına, sap ağacının lif yapısına, nemine ve türüne göre
değişiklik gösterir. Bu değişkenlerden dolayı her çöğür için farklı oranda geriye eğim verilir.
3–4 mm’den 7–8 mm’ye kadar olan oranlardan hangisinin uygulanması gerektiği zamanla
tecrübe edinilmesi gereken bir durumdur. Eğim eksik verildiğinde teller sap yüzeyinden
fazla havada kalmakta ve çalma zorluğu oluşmakta, eğim fazla verildiğinde ise teller sap
yüzeyine değerek ses vermemektedir.
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Resim 2.13: Mastar yardımıyla sapın eğiminin verilmesi

Ses tablası saptan sonra takılıp sapla eşit yükseklikte olacağı için kot farkının
olmaması ve bunun giderilmesi gerekmektedir. Bu durum sapın montesi sırasında giderilmeli
ve sapla ses tablasının nasıl birleştirileceğine karar verilmelidir.

Sapta klavye kullanılacaksa sap ön takozla aynı yükseklikte takılmalı, kapak
takıldıktan sonra yüzüne kapakla aynı yükseklikte sapın yüzeyine klavye yapıştırılır.

Sap tek parçadan oluşacaksa (klavye takılmayacaksa) sap kapak kalınlığı kadar
genelde 4-5 mm olur, ön takozdan taşkın yapıştırılır.

Klavyeli sapın tercih edilme nedenlerinden biri de sapa motifler ve süslemelerin
yapılmasına imkân vermesi ve tekneyle sapın renk uyumunun sağlanmasıdır.

2.5. Çöğürün Burguluğuna Kurtağzı Markalanması

Sap üzerinde baş eşik mesafesi işaretlenerek burguluğun sap ile birleşeceği nokta
belirlenir. Belirlenen bu mesafeye kurtağzı markalaması yapılarak burguluğun kesileceği yer
tayin edilmiş olur.

Resim 2.14: Burguluk kısmının markalanması

2.6. Çöğür Burguluğunun Kurtağzının Kesilmesi

Sap üzerinde burguluğun çıkarılacağı yer, kurtağzı markalama çizgilerine göre şerit
testere makinesinde kesilerek yapılır. Bu kesim esnasında hem sapa hem de burguluğa
kurtağzı açılmış olur.
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Resim 2.15: Burguluk kısmının kesilmesi

2.7. Burguluğun Sapa Alıştırılıp Yapıştırılması

Burguluk ve sapın birbirine uygun açıda alıştırılması için burguluğun kurtağzı, disk
zımpara makinesinde yaklaşık 5–7° lik açı yapacak şekilde zımparalanır. Sap ve burguluk
birbirine alıştırıldıktan sonra sıcak (glüten) tutkal ile birbirine yapıştırılır. Burguluk da
kuruduktan sonra sapın kaba temizliği yapılmalıdır. Esas temizlik ve form verme işlemi ses
tablosunun takılmasından sonra yapılacaktır.

Resim 2.16: Burguluğun sapa alıştırılarak yapıştırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Tekniğine uygun sapı yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Saplık ağacı seçiniz.
 Sap ölçülerini hesaplayınız.

 Saplık ağacın sert ağaçtan, elyafları düzgün,
budaksız ve çatlaksız olmasına dikkat ediniz.

 Saplık ağacı çöğür sap ölçüsüne göre
kesiniz.  Ağacı çöğür sap ölçüsünden fireyi ve

temizliği hesap ederek kesiniz.
 Ağacın önce şerit testere makinesinde kaba

kesimini yapınız, bir yüzey ve cumbasını
planya makinesinde düzeltiniz ve daire
testere makinesinde ölçülendiriniz.

 Makinelerde çalışırken güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Sap, tekne, burguluk birleştirme
şeklini belirleyiniz.

 Tekne kısmını zımpara makinesinde
düzeltiniz.

 Tekneyi düzgün bir tezgâha
yerleştiriniz.

 Tekneye kurtağzı birleştirme
markalaması yapınız.

 İş kıyafetinizi giyininiz.
 Ağaçta varsa budak ve çatlaklar kesilip

atılacak şekilde markalama yapınız.
 Markalama yapmadan önce tekne kısmını

zımpara makinesinde düzeltiniz.

 Markalama yaparken sivri uçlu kurşun kalem
kullanınız.

 Markalama için daha sonrada kullanmak
amacıyla şablon hazırlayabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Şerit testere makinesini çalıştırınız.
 Tekneyi makine tablası üzerine

koyunuz.

 Lamanın keskinliğini ve çatlak olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kesim yaparken çizginin dışından kesim
yapınız.

 Testere lamasının kırma yapmaması için
teknenin altına düzgün bir parça koyunuz.

 Tekneye kurtağzı açınız.

 Eğer elde kesim yaparsanız çekme testere
kullanınız.

 Elde kesim yaparken tekneyi tezgâh
mengenesine bağlayınız.

 Düzgün bir kesim yapmak için çekme
testerenin sapını iki elinizle sıkıca
kavrayınız.

 Tekneyi, sap ağacıyla birleştirme
yapılacak kısmın üzerine yerleştiriniz.

 Tekneye açılan ağzı sap ağacının
üzerine markalayınız.

 Tekne ve sap aynı eksen çizgisinde,
düzlemsel olmalıdır.

 Markalama yaparken ucu sivri kurşun kalem
kullanınız.

 Markalama yaparken tekne ve sapı sıkıca
kavrayarak kaymamasını sağlayınız.
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 Şerit testere makinesini çalıştırınız.
 Sap ağacının markalanmış yüzünü üste

getirerek tabla üzerine yerleştiriniz.

 Sapa kurtağzı açınız.

 Sap ve tekneye açılan kurtağzını
alıştırarak yapıştırınız.

 Sapı makine tablası üzerine tam oturacak
şekilde yerleştiriniz.

 Marka çizgilerinin dışından yavaş ve
düzgünce kesim yapınız.

 Makinede çalışırken güvenlik kurallarına
uyunuz.

 Sap ağacı üzerine çöğür sap boyunu
işaretleyiniz.

 Kurtağzı şablonunu işaretlenen baş eşik
çizgisinin ortasına gelecek şekilde
yerleştiriniz.

 Kurtağzını markalayınız.

 Sap boyu ölçüsünü hesaplayınız.
 Markalama esnasında kurtağzı şablonunu

kaydırmamaya dikkat ediniz.
 Markalamada sivri uçlu kurşun kalem

kullanınız.
 Şablonu işi bittiğinde yerine kaldırınız.
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 Şerit testere makinesini çalıştırınız.
 Markalanmış yüzeyi üste getirerek tabla

üzerine yerleştiriniz.
 Burguluğa kurtağzı açınız.

 Lamanın keskinliğini ve çatlak olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Kesim yaparken çizginin dışından
kesim yapınız.

 Şerit testere lamasının kırma
yapmaması için teknenin altına
düzgün bir parça koyunuz.

 Makinede çalışırken iş güvenliği
kurallarına uyunuz.

 Burguluk ve sapı alıştırınız.

 Burguluk ve sapı birleştirerek yapıştırınız.

 Sapın kaba temizliğini yapınız.

 Alıştırma işleminde açıyı ayarlamak
için disk zımpara makinesini
kullanabilirsiniz.

 Makinede çalışırken iş güvenliği
kurallarına uyunuz.

 Toza karşı koruyucu gözlük ve maske
takınız.

 Birleştirme işlemini yaparken
burguluğun sapa olan açısını
ayarlayınız.

 Yapıştırma işleminde glüten tutkal
kullanınız.

 Tutkal artıklarını temizlemeyi
unutmayınız.

 Esas temizlik ve form verme işlemi
ses tablasının yapımında sonradır.



40

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. Saplık ağacı seçtiniz mi?

2. Sap ölçülerini hesapladınız mı?

3. Saplık ağacı çöğür sap ölçüsüne göre kestiniz mi?

4. Sap, tekne, burguluk birleştirme şeklini belirlediniz mi?

5. Tekne kısmını zımpara makinesinde düzelttiniz mi?

6. Tekneyi düzgün bir tezgâha yerleştirdiniz mi?

7. Tekneye kurtağzı birleştirme markalaması yaptınız mı?

8. Şerit testere makinesini çalıştırdınız mı?

9. Tekneyi makine tablası üzerine koydunuz mu?

10. Tekneye kurtağzı açtınız mı?

11. Tekneyi, sap ağacıyla birleştirme yapılacak kısmın üzerine
yerleştirdiniz mi?

12. Tekneye açılan ağzı sap ağacının üzerine markaladınız mı?

13. Şerit testere makinesini çalıştırdınız mı?

14. Sap ağacının markalanmış yüzünü üste getirerek tabla üzerine
yerleştirdiniz mi?

15. Sapa kurtağzı açtınız mı?

16. Sap ve tekneye açılan kurtağzını alıştırarak yapıştırdınız mı?

17. Sap ağacı üzerine çöğür sap boyunu işaretlediniz mi?

18. Kurtağzı şablonunu işaretlenen baş eşik çizgisinin ortasına gelecek
şekilde yerleştirdiniz mi?

19. Kurtağzını markaladınız mı?

20. Şerit testere makinesini çalıştırdınız mı?

21. Markalanmış yüzeyi tabla üzerine yerleştirdiniz mi?

22. Burguluğa kurtağzı açtınız mı?

23. Burguluk ve sapı alıştırdınız mı?

24. Burguluk ve sapı birleştirerek yapıştırdınız mı?
25. Sapın kaba temizliğini 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
1. ( ) Sap yapımında kullanılacak ağaç gözeneksiz, homojen ve özgül ağırlığı az

olmalıdır.

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

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

4. ( ) Kurtağzı daire testere makinesinde açılır.

5. ( ) Burguluğun sap ile birleşeceği nokta baş eşik mesafesi ile belirlenir.

6. ( ) Burguluk ve sap yaklaşık 5–7° lik açı yapacak şekilde birleştirilir.

7. ( ) Sap ve burguluk kontak tutkal ile birbirine yapıştırılır.

8. ( ) İlk olarak burguluk markalaması yapılır.

9. ( ) Çöğür sapı dört parçadan meydana gelmektedir.

10. ( ) Sap üzerinde baş eşik mesafesi işaretlenerek burguluğun sap ile birleşeceği nokta
belirlenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

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

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Tekne yapımı
1. Kalıbı ters çevirip orta dilimi yerine alıştırarak tek tarafına tutkal

sürdünüz mü?
2. Dilimleri tepsi testere ve rende yardımıyla genişliklerine getirip

kontrol ederek yerlerine alıştırdınız mı?
3. Tekne dış ve iç kısmını kraft kâğıdıyla veya kâğıt bantla, tutkal

maşası kullanarak bantladınız mı?
4. Tekne iç ve dış kısmını temizlediniz mi?
5. Ön ve arka dilim uçlarının birleşme yerlerine marketri veya

kakma yaptınız mı?

Sapın hazırlanması ve tekneye montesi

6. Saplık ağacını seçerek ölçülerini hesapladınız mı?

7. Saplık ağacı çöğür sap ölçüsüne göre keserek birleştirme şeklini
belirlediniz mi?

8. Tekneye kurtağzı birleştirme markalaması yaparak şerit testere
makinesinde kurtağzı açtınız mı?

9. Tekneye açılan ağzı sap ağacının üzerine markalayarak şerit
testere makinesinde sapa kurtağzı açtınız mı?

10. Sap ve tekneye açılan kurtağzını alıştırarak yapıştırdınız mı?
11. Kurtağzı şablonunu işaretlenen baş eşik çizgisinin ortasına

gelecek şekilde yerleştirip markaladınız mı?

12. Burguluğa kurtağzı açarak sapa alıştırıp yapıştırdınız mı?

13. Sapın kaba temizliğini 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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

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

10 Doğru
11 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

10 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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