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MODÜLÜN ADI Kaplama İle Kakma

MODÜLÜN TANIMI

Ahşap yüzeye motif oluşturma, kaplama parçalarını
birleştirme ve kaplama parçaları ile flato yapma
tekniklerinin uygulamalı olarak verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Kaplama ile kakma yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağladığında bu modülle; standartlara ve
tekniğine uygun olarak yüzeye motif oluşturabilecek,
kaplama parçalarını birleştirebilecek ve flato
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Uygun motif kullanarak yüzeye tekniğine uygun motif

oluşturabileceksiniz.
2. Uygun kaplama parçaları ile kesme aletlerini kullanarak

tekniğine uygun kaplama parçalarını
birleştirebileceksiniz.

3. Uygun kaplama parçalarını kullanarak tekniğine uygun
flato yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Mobilya atölyesi donanımı sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Bu modül içerisinde her öğrenme ve uygulama
faaliyetinden sonra yapılan ölçme ve değerlendirmeler
ile kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.

 Modül sonunda öğretmeniniz tarafından yapılan
uygulamalı testlerle, kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ahşap Teknolojisi alanı, işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlılığını, estetik
değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortamı hâline
gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahşap
ve ahşap ürünleriyle birlikte birçok malzeme kullanılır.

Mobilya sektörü, modanın etkisinde kalan bir sektördür. Teknolojik gelişmeler,
değişen zevkler sonucunda insanların istekleri de değişmektedir. Eski çağlardan beri insanlar
her zaman süslemeye çok önem vermişlerdir. Bunun içinde çok değişik yöntemler
kullanmışlardır. Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan kakma ve marketri tekniği halen
her türlü mobilyada karşımıza çıkmaktadır. Yıllardır uygulanan bu sanat günümüzde gelişen
teknoloji ile daha kolay ve daha estetik bir biçimde yapılabilmektedir.

Ağaç işleri endüstrisinde kakma ve süsleme motifleri ile ilgili kaynakların geçmiş
yıllarda yetersiz olması, konuya ilgi duyanların kaynak bulmada güçlüklerle karşılamalarına
neden olmuştur. Geçmişteki ustalar marketri tekniğini nasıl ve ne gibi aletlerle yaptıklarını
bilememekteyiz. Sadece günümüze kadar gelmiş eski eserleri incelediğimizde, fazla olmasa
da belli başlı bilgiler edinebilmekteyiz.

Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu
katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. Bu modül
ile standartlara ve tekniğine uygun yüzeye motif oluşturabilecek, kaplama parçalarını
birleştirebilecek, kaplama ile kakma ve flato yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağladığında bu modülle; standartlara ve tekniğine uygun olarak yüzeye
motif oluşturabilecek, motifi kaplama üzerine taşıyacaksınız.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Kakma yapımında kullanılan malzemelerin çeşitlerini araştırınız.
 Kakma yapımın da kullanılan motifleri ve şekillerini araştırınız.
 Araştırma işlemleri için İnternet ortamı ve kakma malzemelerinin satıldığı

mağazaları gezmeniz gerekmektedir. Kakma malzemelerini kullanan kişilerden
ön bilgi edininiz.

1. YÜZEYE DESEN OLUŞTURMAK

Ağaç işlerinde kakma; masif veya kaplamalı yüzeylere renkli kaplama, sedef, fil dişi,
kemik, formika, metal vb. malzemelerin bir kompozisyon oluşturacak biçimde gömülmesiyle
elde edilen süslemeye denir. Kakma sözcüğünün yerine yabancı dillerden marketri ya da
intarziye de çokça kullanılmaktadır.

Kaplama ile kakma yapımının ilk aşamasını yüzeyde desen oluşturma çalışmaları
oluşturur. Resim 1.1’de yüzeyde desen oluşturma örneği görülmektedir. Desen oluşturmada
yapacağımız işin özgün bir sanat eseri olacağı duygusu ön planda olmalı ve işin bitiminde
nasıl olacağı hayal edilmelidir. Kompozisyon, bir yüzey üzerine arzu edilen şekilleri, dengeli
ve göze hoş görülecek bir tarzda yerleştirmeye denir. Antik çağlardan beri sanatla uğraşan
insanların güzel ve doğru kompozisyon kurmak için birçok kurallara başvurdukları ve belirli
oranlar aradıkları görülmüştür. Doğada görülen her şeyin bir dengesi olduğu gibi,
kompozisyonda da en dikkat edilecek nokta dengenin sağlanmasıdır. Ayırımlar ne kadar
dengeli ve estetik olursa yerleşim o derece güzel ve başarılı olur.

Resim 1.1: Yüzeyde şekil oluşturmak

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kakma yapımında kompozisyon önemlidir Yüzey üzerindeki motif parçalarının, bütün
içinde, bir düzen gösterecek biçimde bir araya getirilmesine kompozisyon denir. Çeşitli
düzenlemeler yapmakta kolaylaştırıcı ve yol göstericidir. Kompozisyon sayesinde kişi zevk
ve düşüncelerini özgün düzenlemeler yaparak ortaya koyar. Bu sayede kendine özgün
düşüncesini duygularını sanatına yansıtabilir.

Kompozisyonda dengeli bir ayırımı, düz, kırık, eğri çizgiler ve kare, üçgen,
dikdörtgen, daire gibi geometrik şekiller sağlar. Belirli kurallarla faydalandığımız bu
elemanlar bize güzel, kusursuz ve göze hoş görünen kompozisyonların çiziminde en büyük
yardımcılardır. Türk süsleme sanatlarında pek çok sanatkâr kendine özgü oranlar içinde çok
çeşitli ve güzel derlemeler meydana getirmiştir.

Biçimlerin iki çeşit kompozisyonu vardır.

 Klasik kompozisyon: Motif merkeze ya da merkeze yakın yere yerleştirilir.
Diğer öğeler bunların etrafında yerleştirilir. Resim 1.2’de klasik kompozisyon
örneklenmiştir.

Resim 1.2: Klasik kompozisyon

 Dekoratif kompozisyon: Motifler bütün yüzeye dağılmıştır, serbest bir
oluşumdur. Resim 1.3’te dekoratif kompozisyon örneklenmiştir.

Resim 1.3: Dekoratif kompozisyon
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 Kompozisyon öğeleri

 Yön: Biçimlerin yerleştirilmesinde izlenen çizgi olarak tanımlanabilir.
Farklı yönler kullanarak kompozisyona hareket, canlılık, ilgi çekicilik
kazandırır.

 Hareket: Yöne bağlı olarak karşıtlık düzeni içinde farklı anlamlarda etki
yaratır.

 Ölçü: Motiflerin büyük ya da küçük olması farklı etki oluşturur. Önemli
olan değişik ölçülerdeki motiflerin amaca uygun kullanılmasıdır.

 Aralık: Motiflerin bazıları yakın, bazıları uzak yerleştirilebilir. Motiflerin
arasındaki aralıklar estetik ve dengeli olması önemlidir.

1.1. Motif Çizmek

Bir resimde çizgilerin oluşturduğu görüntüye desen, desenlerin birleşmesinden doğan
kompozisyona motif denir. Motif çiziminde geometrik şekiller, tabi şekiller ve kültürümüzü
yansıtan geleneksel Türk süsleme motiflerini kullanabiliriz. Kakma yapmaya karar
verdiğimiz desenin ya da kompozisyonun 1/1 ölçekli resmi hazırlanır.

1.1.1. Geometrik Şekiller

Çizgi ve dairelerden meydan gelen geometrik şekilli motiflerdir. Anadolu Selçuklu
Türkleri, İranlılar ve Hintliler kakmacılıkta çoğunlukla geometrik şekillerden
yararlanmışlardır. Daha sonra Avrupalıların da kullandıkları bu süslemelere ait pek çok
örneği yurdumuzda cami, müze, türbe gibi yerlerde görmek mümkündür. Resim 1.4’te
geometrik şekiller örneklenmiştir.

Resim 1.4: Geometrik şekiller

1.1.2. Tabii Şekiller

Doğada bulunan hayvan, çiçek, yaprak vb. süsleme motiflerine uygulanmasıdır.
Osmanlılarda İslamiyet’in etkisiyle insan ve hayvan resmi yapmayı yasakladığı inanılan
dinsel etkilerle, sanatçılar çiçek ve geometrik motiflere yönelmiştir. En ince ayrıntılara
kadar adeta bir dantel gibi işlenen süsleme çalışmaları özenli bir tekniğin gelişmesini
sağlamıştır. Resim 1.5’te tabi şekiller örneklenmiştir.
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Resim 1.5: Tabii şekiller

Gül, lale, karanfil ve selvi motifleri en çok ele alınan temalardır. Resim 1.6 ve 1.7’de
tabi şekillerden yapılmış kakma uygulamalarını göreceksiniz.

Resim 1.6: Tabii şekiller

Resim 1.7: Tabii şekiller
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1.1.2. Türk Süsleme Motifleri

Çok eski zamanlardan beri uygulanan ve Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden
sonra, zirveye çıkan Türk süsleme motifleri güzelliği ve uyumu ile dikkat çeker. Bütün İslam
ülkeleri arasında Türk süsleme motiflerinin özel bir yeri vardır. 16. yüzyılda Osmanlı Türk
süsleme sanatında çiçek ve yapraklardan oluşan motiflere çok yer verilmiştir. Resim 1.8 ve
Şekil 1.9’da Türk süsleme motifleri örneklenmiştir.Selçuklular’ dan sonra kurulan
beyliklerde bir sadeleşme eğilimi görülür. Osmanlılar süsleme sanatı ise çok dengeli ve
abartısızdır.

Resim 1.8: Türk süsleme motifleri

Şekil 1.1: Türk süsleme motifleri
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1.1.4. Eski Türk Evleri ve Portreler

Kaplama ve kakma tekniği ile eski Türk evleri, sokakları ve portrelerde çokça stilize
edilmiştir. Çağdaş sanatçılarımız bu konuda beğenilen eserler vermektedir. Resim 1.9’da
eski Türk evleri, resim 1.10’da portreler görülmektedir.

Resim 1.9: Eski Türk evleri

Resim 1.10: Portreler

1.2. Kaplama

Kaplamanın mobilya üretimindeki yeri son zamanlarda azalmakla birlikte, yapısal
özellikleri göz önüne alındığında vazgeçilmez bir mobilya üst yüzey gereci olarak önemini
korumakta ve kaliteli mobilyalarda tercih edilen bir gereç olma özelliğini sürdürmektedir.
Kaplamanın en büyük özelliği ağacın doğal yapısından elde edilmesi, iş üzerinde ağacın
doğal yapısını ve estetik güzelliğini yansıtması, ayrıca zamanla dış etkilerle yüzeylerde
oluşabilecek hataların onarılmasının mümkün olmasıdır. Resim 1.9 kaplamanın bir özelliği
de eskitme işlemleri yapılarak mobilyaya antika görünüşü kazandırabilmektir.
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Resim 1.11: Kaplama

1.2.1. Tanım

Soyma, kesme ve biçme yöntemlerinden biri ile elde edilen, kalınlıkları 0,6–1,2 mm
arasında değişen ince ağaç plakalara kaplama denir. Resim 1.9’da görünen kaplamaların elde
edilmesi ve elde edilecek kaplamaların kullanılacağı yere, ağacın yapısına, boyutlarına göre
değişir. Özellikle suni tablaların mobilya üretiminde kullanılmaya başlanmasından itibaren
üretimi önem kazanmıştır. Kaplama suni tablalardan üretilen işlerde yüzey kaplama gereci
olarak kullanılır. Kaplama üretiminde kullanılacak olan tomruklar biçme yöntemi haricinde
sıcak buhar havuzlarında tutularak nem ile doygunlaştırılır. Biçme yönteminde ise tomruğun
olduğu gibi kullanılması gerekir.

1.2.2. Kaplamaların çeşitleri

 Elde ediliş biçimine göre; biçme, kesme, soyma,
 Ağaçtan elde edildiği yere göre; gövde ve kütük kaplaması, kök kaplama, ur

kaplama,
 Kullanıldığı yere göre; astar, yüz astar ve yüz kaplama,
 Kalite özelliklerine göre; I.sınıf, II. sınıf, III. sınıf kaplama,
 Elde ediliş yönüne göre; yıllık halkalarına dik (Frize kaplama), yıllık halkalara

teğet (Desenli kaplama), yıl halkaları yönün de (Karışık desenli kaplama)
sınıflandırılır.

1.2.3. Kaplama Elde Etme Yöntemleri

 Biçme yöntemi: Şerit testereli özel biçme makinelerinde biçilerek elde edilen
ve kalınlıkları 1–1,2 mm arasında olan kaplamalardır. Kaplamalar tomruktan
biçilerek elde edildiği için bu adı alır. Bu yöntemle biçilen tomruklar nem ile
doygunlaştırılmadan kullanılır. Özellikle tanenli ve yumuşatılınca renk
değiştiren ağaçlarda tercih edilen kaplama elde etme yöntemidir. Ağaçtan
biçilen kaplama renk değiştirmez, her türlü ağaçtan biçme yöntemi ile kaplama
elde edilebilir, kaplamada çatlama ve kırılma meydana gelmez, kalın oldukları
için presleme esnasında yüzeye tutkal çıkmaz. Ancak fire oranı %100–200
olduğundan çok pahalıya çıkar, ince plakalar elde edilemez ve desen beraberliği
sağlanamadığı gibi simetrik desenler de oluşturulamaz.
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Şekil 1.2: Biçme yöntemi

Bu yöntemde ağaç malzemeye diğer yöntemlerde uygulanan yumuşatma işlemi
uygulanmadığından ağacın doğal rengi ve özellikleri değişmez. Bunun sonucu olarak
kaplama yüzeyinde çatlamalar oluşmaz. Biçmede talaş olarak %100–200 arasında fire ve-
rildiğinden özellikle değerli ağaçlarda maliyet artar, ince levhalar elde etmek mümkün
olmaz.

 Kesme (Dilme) yöntemi: Özel kesme (Dilme) makineleri ile dilimlenerek
kaplama elde etme yöntemidir. Kaplama üretiminden önce nemle
doygunlaştırılarak yumuşatılan kereste makineye yatay olarak bağlandıktan
sonra boyu tomruk boyunda, genişliği ise 30 cm kadar olan planya bıçağına
benzeyen bıçak ile dilimleme yapılır. Her kaplama kesiminden sonra geriye
giden bıçak tomruğun kaplama kalınlığı kadar kalkması ile bulunduğu ray
sistemi üzerinde tomruğa doğru hareketlenerek bir sonraki kaplamayı keser.
Kesilen kaplamalar kesilme sırasına göre istiflenir. Sonra yine kesim sırasına
göre kurutma makinelerinden geçirilerek kurutulur ve tekrar istiflenerek giyotin
makaslarda kenarları düzeltilip boyları kesildikten sonra her ağaçtan elde edilen
kaplamalar kesim sırası ile paketlenerek satışa çıkarılır. Bu yöntemle istenilen
kalınlıkta kaplama elde etmek mümkün olup fire miktarı azdır ve ucuza mal
olur. Renk ve desen beraberliği vardır, simetrik desenler oluşturulabilir. Ancak
yumuşatma esnasında ağacın renginde koyulaşma olur, Üretim esnasında
kaplamada çatlaklar oluşabilir ve bu yöntemle ince kaplamalar edildiği için
tutkallama esnasında yüzeye tutkal lekeleri çıkabilir. Yine de mobilya
üretiminde en çok kullanılan kaplama çeşididir.

Şekil 1.3: Kesme yöntemi
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Dilme yöntemiyle istenilen kalınlıkta kaplama elde edilebilir. Değerli ağaçları ince
levhalar hâlinde daha çok kullanma imkânı sağlar. Renk ve desen beraberliği sağlanabildiği
için, simetrik desenli farklı kompozisyonlar yapılabilir.

Çok az fire verdiğinden ucuza mal olur. Değerli ağaçların dilimlenemeyen artıkları
masif malzeme olarak değerlendirilir. Dilimlenecek malzeme buhar ya da kaynar su
odalarında yumuşatıldığı için (özellikle tanenli ağaçların) doğal rengi ve görünüşü değişir.
Dilme esnasında kaplama kıvrıldığı için alt yüzde çatlaklar ve pürüzler oluşur.

Genellikle ince kaplama preslenince yüzeye tutkal çıkar. Bu nedenle sert ağaçlardan
elde edilen kaplamaların yüz kaplaması olarak tercih edilmesi gerekir. Ağaç işleri alanında
mobilya ve iç dekorasyonda en çok dilme kaplama kullanılır.

 Soyma yöntemi: Bıçakları kesme yöntemindeki bıçaklara benzeyen, yapı
olarak torna makinesini andıran özel soyma makinelerinde elde edilen kaplama
yöntemidir. Bu yöntemle kaplama elde edilmesinde de tomruklar nem ile
doygunlaştırılarak yumuşatılır. Kesilen kaplamalar bir silindir etrafına rulo
şeklinde sarılarak sonsuz uzunlukta (tomruk çapına göre) kaplama elde edilir.
Elde edilen kaplamalar astar kaplama olarak bazı suni tablaların üretiminde
kontrplak yapımı ve kontra tablalarda astar kaplama veya körağaç olarak
kullanılır. Bu yöntemle elde edilen kaplamalarda desen beraberliği sağlamak
mümkün değildir. İç çatlaklar çok fazla olur. Ağacın doğal rengi kaybolarak
koyulaşır ve kırılgandır. Buna karşılık fire oranı oldukça azdır, kontrplak
üretimine uygun kaplamalar elde edilir ve sert ağaçlardan elde edilen
kaplamalar frize kaplama yapımında kullanılabilir.

Şekil 1.4: Soyma yöntemi

1.2.4. Kaplamada Desen

Mobilya ve dekorasyon işlerinde yonga levha, lif levha vb. levhaların yüzeylerinin
kaplanmasında yoğun bir şekilde kaplama kullanılır. Bu işlerde kullanılan kaplamalar daha
çok dilme yöntemiyle elde edilen kaplamalardır. Kullanım yerlerine göre yüz ve astar
kaplama olarak ikiye ayrılır. Yüz kaplamalar görünen yerlerde kullanılır. Kaliteli ağaçlardan
elde edilen birinci sınıf kaplamalardır. Astar kaplamalar ise görünmeyen yüzeylerde
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kullanılır. Değersiz ağaçlardan elde edilen kaplamalar ve yüz kaplamaların kalitesizleri astar
kaplama olarak değerlendirilir. Yüz kaplamalar desenlerine göre freze kaplama, hareli
kaplama ve kök-ur kaplama olmak üzere üçe ayılır.

Kök – ur kaplama Hareli kaplama Freze desen

Resim 1.12: Kaplamada desen

Şekil 1.5: Ur kaplamanın elde edilişi

Şekil 1.6: Çift özlü ağaçtan elde edilen kaplama

1.2.5. Ağaç Cinsine Göre Kaplamaların Sınıflandırılması

Bobinga Çam Ceviz Köknar
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Koyu kiraz İtalyan ceviz Kayın Meşe kök

Meşe Sapelli Zeytin Kızılağaç

Resim 1.13: Ağaç cinsine göre kaplama çeşitleri ve desenleri

Elde edildikleri ağaçtan elde ediliş sırasına göre istiflenerek paketlenen kaplama
desteleri üzeri etiketlenerek piyasaya sunulduktan sonra kuru bir ortamda güneş ışığını
doğrudan almayacak bir şekilde yatay olarak ve özel hazırlanmış raflarda depolanarak
saklanmalıdır.

 Ağaç kaplamaların piyasada bulunuş şekli

Her ağaçtan alınan kaplamalar sıra ile üst üste konarak paketlenir. Bu paketlere bilye
denir. Bilye; aynı tomruktan elde edilen kaplama demetine denir. Kaplama m² birim fiyatı
üzerinden satılır. Paket; dilme kaplamanın elde ediliş sırasına göre tebeşirle numaralanarak
üst üste dizilmiş çift sayıda en çok 32 levhası bir arada bağlanmış şekline denir.

Resim 1.14: Kaplama deposu

1.3. Motifi Aktarma

Hazırlanan motiflerin ve kompozisyonun kaplama üzerine aktarılmasında başlıca iki
metot uygulanır. Bunlardan birincisi kopyalama metodu ikincisi ise yapıştırma metodudur.
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 Motif üzerinde kullanılacak kaplamaların belirlenmesi

Kakma yapımının ikinci aşaması olarak belirlediğimiz motif üzerinde renk ve
desenleri belirlemektir. Bu belirleme sırasında doğal ağaç kaplamaların desen ve renkleri
bizim en büyük yardımcımız olacaktır. Bu işlem sırasında zeminde (fonda) hangi
kaplamanın kullanılacağına, motif içinde nereye hangi kaplamanın kullanılacağına tek tek
karar verilerek resim üzerine notlar alınır. Bu işlem için kullanılan en yaygın yöntem
kaplamalara ve kullanılacağı yerlere numara vermektir. Resim üzerinde kullanılacak
kaplamanın elyaf yönlerinin de işaretlenmesi doğru olur.

1.3.1. Kopyalama Metodu

Bu metotta hazırlanan desenin altına karbon kâğıdı konularak kaplama üzerine
yerleştirilir. Desen yerleşimi kontrol edildikten sonra kaplama üzerine bantla yapıştırılır.
Desen üzerinden kalemle çizilerek kopya edilmiş olur. Desen tamamen çizildiğinde bantlar
bir köşeden açılarak tüm desenin alta geçtiğinden emin olunur. Eksik kısımlar varsa
tamamlanır. Daha sonra bantlar açılarak kopyalama işlemi bitirilir.

Resim 1.15: Kopyalama metodu

1.3.2. Yapıştırma Metodu

Desenin kaplama üzerine yapıştırılması yöntemi, günümüzde teknolojinin de
gelişmesine paralel olarak en çok tercih edilen yöntemdir. Hazırlanan motif veya
kompozisyon fotokopi makinesinde çoğaltılır Kaplama üzerine kolalı bir yapıştırıcı veya
plastik tutkal sulandırılarak fırça yardımı ile sürülür yerleştirilip yapıştırılır. Böylece desen
kaplama üzerine taşınmış olur. Bu yöntem kullanılarak yapılan işlerde kesim sonrası
kaplamaların üzerinde kalan desen kâğıdının temizlenmesi gerekir. Bu temizlik işleri
presleme sonrası yapılabilir.

Resim 1.16: Yapıştırma metodu
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UYGULAMA FAALİYETLERİ

Motifi kopyalayarak yüzeye desen oluşturma uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Kopyalama metodu için uygun motif seçiniz.

 Yaptığınız işin özeliğine göre
motif seçiniz.

 Uygun kaplamayı seçiniz.
 Motif üzerinde kullanacağınız

kaplamaları belirleyiniz.(Bu
motifte iki renk kaplama
kullanılacaktır. Açık renk
kaplama olarak çam, koyu renk
kaplama olarak maun kaplama
seçilmiştir.)

 Kakma yapılacak kaplamayı hazırlayınız.

 İşlemleri yapmak için bir iş
tezgâhı kullana bilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-1
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 Kakma yapımında kullanacağınız masayı, karbon
kâğıdını ve kalemi hazırlayınız.

 Kaplama kesiminde mastar ve
maket bıçağı kullanabilirsiniz.

 Motifi kaplama üzerine yerleştiriniz.

 Motifin kaymaması için
metreyle ölçerek
merkezleyebilirsiniz.

 Motifin altına karbon kâğıdı koyarak kaplama
üzerine bantlayınız.

 Motif kâğıdını, kaplama üzerine
bantlayabilirsiniz.

 Motifi çizerek kaplamaya taşıyınız.

 Motifin çizimine bir kenardan
başlayabilirsiniz.

 Düz hatların çiziminde gönye
kullanabilirsiniz.
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 Tüm motifin çizildiğini kontrol ediniz. Çizilmemiş
yerleri tamamlayınız.

 Çizim işlemini bitirdiğinizde
bantları bir köşesinden
kaldırarak bakabilirsiniz.

 Bantları açarak deseni çıkartınız.

 Tüm motifin eksiksiz
çizildiğinden emin iseniz motifi
sökebilirsiniz.
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Motifi kaplama üzerine yapıştırarak yüzeye desen oluşturma uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Uygun motif seçiniz.

 Yaptığınız işin özeliğine göre
motif ve kaplamayı seçiniz.

 Kakma yapılacak kaplamayı seçiniz.

 Motifin özelliğine göre
kaplamaları seçebilirsiniz.

 Kakma yapımında kullanacağınız masayı,
sulandırılmış tutkalı ve kalemi hazırlayınız.

 Tutkalın içerisine su katarak
inceltebilirsiniz.

 Motifi kaplama üzerine yerleştiriniz.

 Motifi kaplama üzerine
yerleştirip köşelerinden
kaymaması için
işaretleyebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
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 Yapıştırıcıyı kaplamaya fırça ile sürünüz.
 Motifi kaplamanın üzerine

yapıştırmak için tutkalı kaplama
üzerine fırça kullanarak
sürebilirsiniz.

 Tutkalın ve fırçanın
dökülmemesi için özen
gösteriniz.

 Tutkalı fazla sürmeyiniz.

 Motifi kaplama üzerine yapıştırınız.

 Motifi kaplama üzerine
yerleştirirken kaymaması için
gönye kullanabilirsiniz.

 İki tabla arasında işkence ile presleyiniz.

 Presleme işlemini işkence
kullanarak yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

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.( ) Masif veya kaplamalı yüzeylere renkli kaplama, sedef, fildişi, , kemik, formika, metal
vb. malzemelerin bir kompozisyon oluşturacak biçimde gömülmesiyle elde edilen
süslemeye kakma denir.

2.( ) Klasik kompozisyonda Motif merkeze uzak yere yerleştirilir.

3.( ) Yön, hareket, ölçü ve aralık kompozisyon öğelerindendir.

4.( ) Kompozisyonda dengenin sağlanmasına gerek yoktur.

5.( ) Bir resimde çizgilerin oluşturduğu görüntüye desen, desenlerin birleşmesinden doğan
kompozisyona motif denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

TEST.1
Motifi kopyalayarak yüzeye desen oluşturma uygulaması yapınız. Yaptığınız

uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz
davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Uygun motifi belirlediniz mi?
 Motif üzerinde hangi kaplama, desen ve renkler kullanacağınızı

belirlediniz mi?
 Çalışma yapmak için bir masa hazırladınız mı?
 Masa tablasının temiz olduğunu kontrol ettiniz mi?
 Sulandırılmış tutkal, kalem, karbon kâğıdı, teksir kâğıdı, bant ve

gönyeyi hazırladınız mı?
 Motifi kaplama üzerine yerleştirdiniz mi?
 Motifi kaymaması için iki köşelerinden kaplama üzerine

işaretlediniz mi?
 Motifin tamamen kaplama üzerine kopyalandığını kontrol

ettiniz mi?
 Kaplamaların arkasına sulandırılmış tutkal sürdünüz mü?
 Kaplamaları üst üste sıkmak için 2 tabla hazırladınız mı?
 Kaplamaların sıkma tablalarına yapışmaması için alta ve üste

kâğıt koydunuz mu?
 İşkenceleri hazırladınız mı?
 İşkenceleri karşılıklı attınız mı?
 Motifin kaplama üzerine yapışması için beklediniz mi?
 Kontrol ettiniz mi?
 Kullandığınız gereçleri topladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, hayır cevaplarınız var ise bu
cevaplarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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TEST.2
Motifi kaplama üzerine yapıştırarak yüzeye desen oluşturma uygulaması yapınız.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Uygun motifi belirlediniz mi?
 Motif üzerinde hangi kaplama, desen ve renkler

kullanacağınızı belirlediniz mi?
 Çalışma yapmak için bir masa hazırladınız mı?
 Masa tablasının temiz olduğunu kontrol ettiniz mi?
 Sulandırılmış tutkal, kalem, teksir kâğıdı, bant ve gönyeyi

hazırladınız mı?
 Motifi kaplama üzerine yerleştirdiniz mi?
 Motifi kaymaması için iki köşelerinden kaplama üzerine

işaretlediniz mi?
 Motifi yapıştıracağınız kaplamaya sulandırılmış tutkal

sürdünüz mü?
 Motifi kaplama üzerine gönyeli yapıştırdınız mı ve kontrol

ettiniz mi?
 Kaplamaların arkasına sulandırılmış tutkal sürdünüz mü?
 Araya teksir kâğıdı koyarak kaplamaları üst üste koydunuz

mu?
 Kaplamaları üst üste sıkmak için 2 tabla hazırladınız mı?
 Kaplamaların sıkma tablalarına yapışmaması için alta ve üste

kağıt koydunuz mu?
 Işkenceleri hazırladınız mı?
 Işkenceleri karşılıklı attınız mı?
 Motifin kaplama üzerine yapışması için beklediniz mi?
 Kontrol ettiniz mi?
 Kullandığınız gereçleri topladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, hayır cevaplarınız var ise bu
cevaplarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.



23

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağladığında bu modül ile; standartlara ve tekniğine uygun kaplama
parçalarını birleştirebilecek ve makine yardımı ile kesme işlemini yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Kakma yapımında kullanılan malzemelerinin çeşitlerini araştırınız.
 Kakma yapımın kullanılan motifleri ve şekillerini araştırınız.
 Araştırma işlemleri için İnternet ortamı ve kakma malzemelerinin satıldığı

mağazaları gezmeniz gerekmektedir. Kakma malzemelerini kullanan kişilerden
ön bilgi edininiz.

2. KAPLAMA PARÇALARINI
BİRLEŞTİRMEK

2.1. Kaplama İle Kakma Yapma

Kaplama ile kakma yapılacak kompozisyon ve bu kompozisyona uygun kaplama
çeşitleri seçilir. Kompozisyonu oluşturacak kaplamalar en az iki veya ikiden fazla olmalıdır.
Kompozisyonda kullanılacak kaplamalar üst üste konularak en alta ve aralarına kâğıt
konarak kola yapıştırıcı ile yapıştırılır. Kaplama levhalarının en üstüne de marketrisi
yapılacak kompozisyonun resmi yapıştırılır. Kuruduktan sonra ince bir matkap ucu veya çivi
ile kesme işleminin başlanacağı köşeler delinerek elde kıl testeresi ile veya dekupaj makinesi
ile kesime başlanır. Kesim kaplama parçalarının yerlerine tam oturması için 75–80 derece açı
ile yapılır. Dik kesimlerde kaplama parçaları arasında kıl testere kalınlığı kadar boşluk kalır.
Kesilen kaplama parçaları ilgili yerlere gelecek şekilde yerleştirilip bantlanarak oluşturulan
kompozisyon hazırlanan taşıyıcı tabla üzerine yapıştırılıp temizlenerek marketri işlemi
tamamlanır.

2.1.1. İki Renkli Kakma

İki çeşit veya renkteki kaplamadan elde edilen kakmaya denir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.1: İki renkli kakma

Şekil 2.1: İki renkli kakma

 Zıt renkli iki kaplamaya çok sulandırılmış plastik tutkal yardımıyla arasına
kaplama büyüklüğünde teksir kâğıdı koyarak birbirine yapıştırınız.

 Arada kâğıt olacak şekilde birbirine tutkallanmış iki kaplamadan birinin yüzüne
sulandırılmış tutkal yardımıyla 1/1 ölçekli kakma resmini yapıştırınız.

 Resmin üstüne ve alttaki kaplamanın altına teksir kâğıdı olacak şekilde 2
yardımcı tabla arasına koyarak cilt presinde ya da işkenceler yardımıyla
presleyerek kurumasını bekleyiniz.

 Resimdeki motifin kesilmesi gereken kenarlarını çelik cetvel ve kakma ya da
maket bıçağı yardımıyla kesiniz. Not: Eğri hatlı motiflerde kıl testeresi
kullanınız.

 Birbirine yapışmış olan kaplamaları bıçak yardımıyla birbirinden ayırınız.
 Zıt renkli kaplamaları birbiri içine yerleştirerek bir yüzden bantlayınız.
 Bantsız yüzlerdeki kâğıt ve tutkal artıklarını temizleyiniz.
 Resim büyüklüğündeki yapay levha ya da kontrplağın bir yüzüne tutkal sürerek,

hazırlanmış kakmanın bantlı yüzü üste gelecek şekilde yapıştırınız.
 Aynı tablanın diğer yüzüne tutkal sürerek astar kaplamayı yapıştırıp, her iki

yüze teksir kâğıdı koyarak, preste kaymaması için dörtkenardan birbirine
bantlayarak iki yardımcı tabla arasında presleyiniz.

 Aynı işlemi diğer kakma için tekrarlayınız.
 Tutkal kuruyunca presten alınan işin yüzündeki bantları sökünüz ve her iki yüzü

önce sistre sonra ince zımpara yardımıyla üst yüzey işlemine hazırlayınız.
 Dolgu verniği ile vernikleyiniz.
 Yoklama yapınız (Kullanılmış ince zımpara ile hafif zımparalayınız).
 Son kat verniklemeyi 1–2 kat olarak uygulayınız (birinci kat iyice kurumadan).
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2.1.2. Çok Renkli Kakma

Şekil 2.2: Çok renkli kakma

Çok renkli kakma; üç veya daha çok sayıda çeşit ve renkteki kaplamadan elde edilen
kakmaya denir. Çok renkli kaplama kakma (3 ve 4 renk) işlemini iki renkli kakmada
uygulanan işlem sırası takip edilebilir. Daha fazla renkteki kakmalar için ayrı ayrı kesim
yapılması gerekmektedir.

2.2. Kesme

Hazırlanan motifin kesimi için başlıca iki metot vardır. Bunlardan ilki kesme bıçağı ya
da maket bıçağı yardımıyla kesimdir. Bu yöntemde fon (zemin) kaplamada boşaltılan yerlere
daha önceden karar verilen kaplamalar kesilerek yapıştırılır. İkinci yöntemde ise kıl testeresi
yardımı ile kesme işlemi yapılır. Daha profesyonel işlerde ise kıl testere makinesi tercih
edilir.

2.2.1. Kakma Sehpası

Üzerinde kesme oyma işinin yapıldığı en önemli iş tezgâhtır. Eğer tezgâh yoksa masa
veya sıra gibi yerlerde de çalışmak mümkündür. Kesme oyma sehpası bu gibi yerler üzerine
bağlanır. Üzerinde kesme işleminin yapılmasını sağlayan bir araçtır. Tezgâh ve masa gibi
düzgün bir yüzey üzerine mengene yardımı ile monte edilir.

Şekil 2.3: Kakma sehpası

2.2.2. Kıl Testereler

Kesme işlemini yapan araçtır. Kıl testeresi, uç ve kol olmak üzere iki kısımdan
meydana gelir. Kıl testere ucu, kesme işlemini yapan esas kısımdır. Özel çelikten yapılmıştır.
İnce ve kalın ağızlı olanları vardır. Piyasada (0–9) inceden kalına doğru değişen numaralarda
belli norm ve ölçülerde satılır. Testere ucu ağacın cinsine ve işin hassasiyetine göre seçilir.
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Resim 2.1: Kıl testere kolu

2.2.3. Kıl Testere Kolu

Kıl testere kolu, testere ucunun takıldığı âlettir. Gövde kısmı lama ve borudan olanları
vardır. Testere ucu kelebek vida ile sıkıştırılır. Testere ucunu gerdirebilmek için gövde
esnektir.

2.2.4. Kıl Testere Makineleri

Kaplama ile kakma işlerinin daha seri yapılabilmesi için elektrik motoru ile çalışan
kesme makineleri yani dekupaj makineleri kullanılır. Bu makinelerde testere ucu aşağı
yukarı hareket ederek çalışmaktadır.

Resim 2.3: Dekupaj makinesi

2.2.5. Kesme Bıçakları

Marketri çalışmalarında kesici olarak kesme bıçakları çokça kullanılır. Özelikle
geometrik süslemelerin kesiminde kullanılır. Değişik kesme ağızlarına sahip bıçakları
sökülüp takılabilir. Farklı ağız yapısına sahip kesme bıçakları sayesinde birçok değişik şekil
kolaylıkla kesilip işlenebilir.
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Resim 2.4: Kesme bıçakları

Resim 2.5: Kesme bıçakları takımı

2.2.5.1. Marketri Bıçağı

Marketri çalışmalarında kesici olarak kullanılır. Genişliklerine göre numaralandırılır.

Resim 2.2: Maket bıçağı

2.2.5.2. Kaplama Testeresi

Keskin ve sivri bilenmiş dişleri ile bir mastara dayanarak düz kaplama kesimlerinde
oldukça fazla kullanılan kaplama testeresi özellikle üst üste işkence yardımı ile sıkılmış
kaplamaların kenarlarının kesiminde çok tercih edilir.
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Resim 2.6: Kaplama testeresi

2.2.6. Giyotin Makinesi

Giyotin makinesi özellikle seri işlerin kesiminde çok tercih edilir. Düz hatlı
kaplamaların üst üste konularak istenilen genişlikte seri olarak kesiminde, flato kesimlerinde
çok kolaylık sağlar. Kesim tekniği olarak tabla üzerine konulan kaplamaların ilk önce
kesilecek genişliği ayarlanır. Makine çalıştığında önce bir baskı kirişi kaplamaların
kaymaması için baskı yapar, daha sonra bıçak inerek kesimi gerçekleştirir. Makinede özel
eğitim almış operatörler çalışır.

Resim 2.8 Giyotin makinesi

2.2.7. Giyotin Makası

Özellikle kaplamaların boylarının kesiminde ve doğrusal kesimlerde kullanılan bir
alettir. Flato şeritlerinin boy eklemelerinde çok pratik olarak kesim yapar. Açılı kesimlerde
tek seferde istenilen açıda kesim yapmak mümkündür.

Resim 2.7: Giyotin makası
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2.2.8. Kesme Teknikleri

Kıl testere ile yapılan kesimlerde başlıca iki kesim tekniği uygulanır. Bunlar dik ve
eğimli kesim teknikleridir.

 Dik kesim: Bu teknik ile yapılan kesimde kıl testerenin kaplama yüzeyiyle
yaptığı açı 90°'dir. Üst üste konularak kesilen kaplama parçaları yan yana
getirildiğinde iki kaplama arasında kıl testere kalınlığı kadar boşluk kalır.
Amatörce yapılan çalışmalarda ve fazla hassas olmayan işlerde uygulanır. Bu
teknik oldukça kolaydır. Özellikle iki renkli marketri çalışmalarında, fire
vermeden tek işlemde iki kompozisyon elde edilir.

 Eğik kesim: Bu teknikte testerenin kaplama yüzeyiyle yaptığı açı 90°'nin
altındadır. Kaplama kalınlıkları dikkate alınarak testereye belli bir eğim verilir.
Bu açı yaklaşık 70°-75°'dir. Bu kesim tekniği ustalık ister. Kaplamalar arasında
açıklık kalmaz. Özel çalışmalarda bu teknik tercih edilir. Bu kesim tekniğinde
eğer açı iyi ayarlanmaz ise kötü sonuçlar elde edilir. Açı gereğinden küçük
olursa kaplama yukarıda kalır. Açı gereğinden büyük olursa da kaplamalar arası
açık kalır. Şekil 2.4'te konu ilgili resimler görülmektedir.

Şekil 2.4: Dik ve eğik kesim teknikleri

Marketri çalışmasında kullanılacak ağaç kaplamalar; renk, doku, parlaklık ve dayanım
bakından uygun olmalıdır. Çabuk çatlayan, kırılan kaplamalar şeffaf bantla yapıştırılmalı ve
kırılgan yapıya sahip kaplamalar önceden belirlenmelidir. Kaplamalar kuru ve doğal
renginde olmalıdır. Kakma çalışmalarında kullanılacak malzemenin seçimi yanında,
araçların seçimi ve kullanılması da çok önemlidir. Çoğu temel kesim tekniklerinde ve kıl
testeresinde olduğu gibi dekupaj makinesinde de temel kesim prensipleri de esasen aynıdır.

2.3. Kaplamaları Birleştirme

2.3.1. Özellikleri

Freze kaplamada desenler çizgiler hâlinde görülür. Hareli kaplamada ise özün
dışından yıllık halkalara teğet kesim gerçekleştiğinden zengin desenler ortaya çıkar. Kök-ur
kaplamalar adından da anlaşılabileceği gibi bazı ağaçların kökünden ve urlu kısımlarından
elde edilen kaplamalardır. Bu kaplamalarda desen karışıktır. Üretimi az olan bu kaplamalar
klasik ve özel işlerde kullanılır. Zor bulunan bu kaplamalar oldukça pahalıdır Şekil 2.9’da
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yüz kaplama görülmektedir. Yüz kaplamalarda simetri önemli olduğu için çift sayı kullanılır
(2, 4, 6 gibi). Dizilişi bir düz, bir ters şeklindedir.

Resim 2.9: Kaplamada desen ayarlamak

2.3.2. Teknikleri

Kaplamalarda desenlerin düzenlenmesinde en önemli unsur, kaplama üzerindeki
desenin, kompozisyon içinde düzenlenmesidir. Açık ve koyu desenler, ağacın ve kaplamanın
doğal yapısı ve renkler içerisindeki armoni deseni oluşturan öğeler içerisinde değerlendirilir.
Kaplamanın özünde bulunan bu desen farklılığı bazen yapılan işin en can alıcı vurgusunu
ortaya çıkarabilir.
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Şekil 2.5: Kaplama desenlerinin düzenlenmesi

Kaplama içerisinde bulunan desenler değişik metotlarla düzenlenebilir.

2.4. Yapıştırma

Kakmacılıkta kullanılan kaplamaların çeşitli olması nedeniyle kaplama kalınlıkları da
farklılıklar gösterebilir. Kaplamaların bu kalınlık farklılığı preslemede (basınçla yapıştırma)
sorun yaratabilir. Bu kalınlık farklılığı bazı bölgelerde tam yapışmama sonucu ya da
kabarıklıklar çıkarabilir. Küçük kakma işlerinde, küçük parçaları yapıştırmadan önce
kaplama kalınlık farklılıkları eğe ve zımpara yardımıyla eşitlenebilir. Ancak büyük ölçekli
kakma işlerinde kaplama kalınlıkları bu yöntemle giderilemez. Bu nedenle presleme
sırasında kakma üzerine kaba kâğıt, vinilex vb. yumuşak gereçler konularak presleme
yapılır.

2.4.1. İşkence

Yapılan marketrinin tabla üzerine yapıştırılmasında özellikle amatör işlerde en çok
tercih edilen yöntem işkence yardımı ile preslemektir. Bu yöntemde marketrinin
yapıştırılacağı tablaya tutkal sürülür. Bu tablanın üzerine marketri konur, alt tarafına ise astar
kaplama konur. Marketrinin ve astarın tabla üzerinden kaymamasına dikkat edilir. Daha
sonra her iki yüzeye de kaba kâğıt yerleştirilir. Daha önceden hazırlanmış iki tabla arasına
konarak işin büyüklüğüne göre karşılıklı sıra ile işkence sıkılarak preslenir.

Resim 2.10: İşkence
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2.4.2. Pres

Sıcak pres, kaplama sıkmak için kullanılan en yaygın yöntemdir. Özellikle seri işlerde
tercih edilir. Marketri hazırlandıktan sonra astar kaplama ve sıkılacak tablada hazırlanır.
Presin ısınması beklenir. Pres tablaları tam olarak istenilen dereceye geldiğinde kurallarına
uygun preslenir. Presten çıkan iş tam soğumadan marketri üzerindeki bantlar dikkatlice
çıkarılabilir.

Resim 2.11: Hidrolik sıcak pres

2.5. Temizleme

Vernik, boya, cila vb. gibi işlemlerin yapılacağı yüzeylere önceden yapılması gereken
temizleme ve zımparalama işlemlerinin tümüne perdah işlemi denir Presten çıkan kaplama
ile kakma yapılmış işlerde, perdah işlemlerine yüzeylerdeki, kaplamaların alıştırılmasında
kullanılan bantların ve kâğıtların çıkarılması ile başlanır. Bantlar presten sonra özenle
çıkartılmalıdır. Bantların kolay temizlenebilmesi için bant seçimi yapılırken ince olan tipleri
tercih edilmelidir.

2.5.1. Sistre

Bantların çıkarılma işleminden sonra sistre işlemi yapılarak perdah işlemine devam
edilir. Yüzeylerin sistre ile düzeltilmesine sistreleme işlemi denir. Sistre, kaliteli çelikten
yapılmış 08–1,2 mm kalınlığında, 8x15 cm boyutlarındaki dikdörtgen levhalardır. Paslanmaz
olması aranan özelliktir. Çok sert ya da çok yumuşak olmamalıdır. Köşeleri 90, kenarları çok
düzgün olmalıdır. Sistre yapılacak yüzeylerin elyaf yönünde çalışılması gerekir. Karmaşık
desenli kaplamalarda çalışma yönü, en iyi şekilde parlaklık veren yöndür. Kök kaplama ve
kuşgözü kaplamalarda sistre ile çalışılmak kaplamalarda kırılmalara sebep olabilir. Kakma
parçalarının elyafı değişik yönlerde olabileceğinden kullanılacak sistre çok keskin olmalı ve
ince talaş çıkarılmalıdır.
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Resim 2.12: Sistre

2.5.2. Zımpara

Üst yüzey işlemi yapılacak yüzeylerin düzgünlüğü ne kadar iyi olursa sonraki işlemler
o kadar iyi ve düzgün olur. Bu nedenle perdah ve sistrelemeden sonra son aşama olarak
zımparalama işlemi yapılır. Zımparalamadaki amaç rende ve sistrenin açtığı izleri
gidermektir. Kakma yapılmış işlerde zımparalama işlemi sırasında diğer kaplamalara renk
verebilecek paduk vb. kaplamalar kullanılmışsa yüzey zımparalanmamalı veya o kısımlara
zımpara sürülmemelidir. Çünkü renk veren kaplamalar, zımpara tozları ile açık renkli diğer
kaplamalara da bulaşarak doğal rengini bozabilir.

Resim 2.13: Zımpara

Zımparalama elle yapılacaksa, mutlaka zımpara takozu kullanılmalıdır. Zımparanın
altındaki takozu, tercihen kavak, ıhlamur ya da yumuşak dokulu ağaçlardan olması gerekir.
Kayın, meşe, ceviz gibi sert ahşaptan zımpara takozu olabilir. Ancak takoz altına ince mantar
plâka, keçe ya da kalın dokunmuş bez, kumaş yapıştırılır. Çünkü çok sert olduğunda zımpara
dişleri ezilir, ovulur ve çabuk dökülür. Çok yumuşak malzeme yapıştırıldığında da zımpara
girinti, çıkıntılara uyum sağlar. Yüzeyleri temizler fakat düzeltmez. Takozun boyutları
zımpara yapılacak yüzeye orantılı olmalıdır.

Resim 2.14: Zımpara takozu
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Zımpara takozu, zımpara yapımı sırasında çok bastırılmamalı ve çok gevşek
bırakılmamalıdır. Dengeli ve düzgün bir basınç uygulayarak lifleri ezmeden zımpara yapmak
gerekir. Zımpara takozu, normal basınçla sürüldüğünde zımpara kesmiyorsa, zımpara
körelmiş demektir. Kör zımpara ile çalışmak hatalıdır.

Zımparalama işlemi, elle yapıldığı gibi zımpara makineleri ile de yapılabilir. Ancak
küçük işlerin makinelerde yapılması uygun değildir. Kakma işlerinde genellikle el zımpara
makineleri kullanılır. El zımpara makinelerinde çok düzgün yüzey elde etmek mümkündür.
Özelikle titreşimli el zımpara makineleri, kakma işlerinde kullanılır. Zımpara yaparken en
önemli kural, elyaf yönünde zımpara yapmaktır. Zımpara ne kadar ince olursa yüzey o kadar
pürüzsüz olur. Zımparalama üç adımda yapılır. Kaba zımpara (120 numara), orta zımpara
(150 numara) ve ince zımpara (180 numara) . Zımpara tozları kuru bir fırçayla dikkatli
şekilde temizlenir. Bu işlemler sırasında kakma yüzeyinin çizilmemesine ve elinizle
kirlenmemesine dikkat edilmelidir. Kakma üzerinde kalacak yağ izleri leke bırakır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Kaplama parçalarını birleştirme uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Açık renk ve koyu renk kaplamaların arkasına tutkal

sürerek aralarına teksir kâğıdı koyunuz.

 Yapıştırma işlemi için
sulandırılmış tutkal kullana-
bilirsiniz.

 İki tabla arasında kaplamaları yerleştiriniz.

 Kaplamaların tablalara
yapışmasını önlemek için
kaplamaların altına ve üstüne
kâğıt koyabilirsiniz.

 Tablaları işkence yardımı ile presleyiniz.

 İki tabla arasında kaplamaları
işkence yardımı ile
sıkabilirsiniz.

 Tutkal kuruyuncaya kadar
çalışma ortamınızı
toplayabilirsiniz.

 İşkenceleri açarak yapıştırdığınız kaplamaları
çıkarınız.

 Sıkmak için kullandığınız
tablaları ve işkenceleri yerine
kaldırabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kaplama üzerindeki deseni kesmek için desenin
uygun yerini işaretleyerek deliniz.

 Delme işleminde biz veya 1
mm matkap ucu
kullanabilirsiniz.

 Desenin delinmesi işlemini
köşelerden yapabilirsiniz.

 Delme işlemini yaparken masa
üzerine bir tabla
yerleştirebilirsiniz.

 Motif üzerinde kesilecek parçalara numara veriniz.

 Kesim işlemi sırasında kakma
parçalarının karışmaması için
numaralama yapabilirsiniz.

 Elde kesim yapmak için tezgâh ve kıl testeresini
hazırlayınız.

 Hazırlanan tezgâhı işkence ile
çalışma yapacağınız masaya
bağlayabilirsiniz.

 Kıl testeresi kolunu hazırlayınız.

 Kolun alt mengenesine kıl
testereyi sıkıştırabilirsiniz.
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 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için makineyi
hazırlayınız.

 Makineyi çalışma tezgâhına
çalışma sırasında hareket
etmemesi için işkence yardımı
ile sabitleyebilirsiniz.

 Kıl testeresi kolu ile kesime başlamak için kılı
testereyi motif üzerinde deldiğiniz delikten
geçirerek kolun üst mengenesini sıkınız.

 Kıl testere ile kesim yaparken
tezgâhı da kesebilirsiniz.

 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için kıl
testereyi motif üzerinde deldiğiniz delikten
geçirerek makinenin üst mengenesini sıkınız.

 Kıl testerenin makinenin üst
mengenesine iyice sıkıldığını
kontrol edebilirsiniz.

 Kıl testeresi kolu ile kesim için desen motif
çizgilerini takip ederek tamamlayınız.

 Kesme işlemi sırasında
testereden çıkan talaşlar motif
çizgilerini görmenizi
engelleyebilir. Bu talaşları
üfleyerek motif çizgilerinizi
görebilirsiniz.

 Kesim işlemi sırasında elinizle
motif üzerine bastırabilirsiniz.



38

 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için desen
motif çizgilerini takip ederek tamamlayınız.

 Kesme işlemi sırasında
testereden çıkan talaşlar motif
çizgilerini görmenizi
engelleyebilir. Bu talaşları
üfleyerek motif çizgilerinizi
görebilirsiniz.

 Kesim işlemi sırasında elinizle
motif üzerine bastırabilirsiniz.

 Kestiğiniz motif parçalarını maket bıçağı yardımı ile
ayırınız.

 Maket bıçağını kullanırken
elinizi kesebilirsiniz. Çok
dikkat etmelisiniz.

 Ayırma işlemi sırasında motifi
çalışma masasına koyarak
elinizle üzerine
bastırabilirsiniz.

 Ayırdığınız kaplamaları motife göre birleştirip
bantlayınız.

 Bantların hep bir yüzde
olmasına dikkat ediniz.

 Kakmayı bir tabla üzerine presleyiniz.

 Tablanın önüne ve arkasına
tutkal sürünüz.

 Tabla ölçüsünde bir astar
kaplama hazırlayabilirsiniz.

 Tablanın altına astar
kaplamayı, üstüne kakmayı
koyabilirsiniz.
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 İşkenceleri sıkınız.

 Sıkma sırasında kaplamaların
kaymamasına dikkat ediniz.

 Tabla üzerindeki bantları çıkarınız.

 Bantların sökümünde düz
kalem kullanabilirsiniz.

 Düz kalem kullanırken elinizi
kesmemeye dikkat etmelisiniz.

 Sistreleme işlemini yapınız.

 İş parçasını tezgâha işkence
yardımı ile bağlayabilirsiniz.

 Sistreleme işlemine bant izleri
gidene kadar devam ediniz.

 Zımparalama işlemini yapınız.

 Zımparalama işleminde
zımpara takozu
kullanabilirsiniz.

 Zımparalama işlemini ilk önce
kalın daha sonra ince zımpara
ile yapabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Doğru-Yanlış Test Soruları

1. Kaplama ile kakma yapımında kullanılan motifleri hangi ana gruplarda toplaya biliriz?
A) Geometrik motifler.
B) Tabii motifler.
C) Hayvan motifleri.
D) Türk süsleme motifleri.

2. Aşağıdakilerden hangisi kaplama elde ediş yöntemlerinden değildir?
A) Soyma yöntemi
B) Yapıştırma yöntemi
C) Kesme yöntemi
D) Biçme yöntemi.

3. Kaplama elde etme yöntemlerinin hangisinde ağaca yumuşatma işlemi
uygulanmadığından kaplama doğal rengini kaybetmez?

A) Soyma yöntemi
B) Dilme yöntemi
C) Kesme yöntemi
D) Biçme yöntemi

4. Kakma yapılacak motifin kaplama üzerine geçirilmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılır?

A) Kopyalama yöntemi
B) Dik kesim yöntemi
C) Eğik kesim yöntemi
D) Serbest çizim yöntemi

5. Aşağıdakilerden hangisi kaplama ile kakma kesiminde kullanılan aletlerden değildir?
A) Kıl testeresi
B) Dekupaj makinesi
C) Kakma bıçakları
D) Sistre

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Kaplama parçalarını birleştiriniz. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
 Açık renk ve koyu renk kaplamaların arkasına tutkal sürerek

aralarına teksir kâğıdı koydunuz mu?
 İki tabla arasında kaplamaları yerleştirerek tablaları işkence

yardımı ile preslediniz mi?
 Kaplama üzerindeki deseni kesmek için desenin uygun yerini

işaretleyerek deldiniz mi?

 Kıl testeresi kolunu hazırladınız mı?

 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için makineyi hazırladınız
mı?

 Kıl testeresi kolu ile kesime başlamak için kılı testereyi motif
üzerinde deldiğiniz delikten geçirerek kolun üst mengenesini
sıktınız mı?

 Kesimi dekupaj makinesinde yapmak için kıl testereyi motif
üzerinde deldiğiniz delikten geçirerek makinenin üst mengenesini
sıktınız mı?

 Kıl testeresi kolu ile kesim yapabildiniz mi?

 Dekupaj makinesinde kesim yapabildiniz mi?

 Kestiğiniz motif parçalarını maket bıçağı yardımı ile ayırabildiniz
mi?

 Ayırdığınız kaplamaları motife göre birleştirip bantlayabildiniz
mi?

 Kakmayı presleyebildiniz mi?

 Tablayı sistreleyebildiniz mi?

 Tablayı zımparalayabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, Hayır cevaplarınız var ise bu
cevaplarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı Evet ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağladığında bu modülle; düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun olarak
flato yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Flato çeşitlerini araştırınız.
 Flato yapma amaçlarını ve şekillerini araştırınız.
 Araştırma işlemleri için Internet ortamı ve ahşap malzemelerin satıldığı

mağazaları gezmeniz gerekmektedir. Flato yapan kişilerden ön bilgi alınız.

3. FLATO YAPMAK

Genişliği 1 mm ile 35 mm arasında değişen, bir veya daha fazla değerli ağaç
kaplamalarından elde edilen, düz veya desenli kaplama şeritlerine flato denir. Flatoların
yapımları elde 1–3 mm genişliğindeki kaplamaların düz şeritler halinde yüzeylerde kenarlara
(cumbaya) paralel olarak uygulanması veya desenler oluşturacak şekilde yerleştirilmesi
şeklinde uygulanabilir. Elde flato kesiminde çok kırılgan, aşırı kurumuş ve buruşuk
kaplamalar tercih edilmemelidir. Piyasada hazır olarak satılan flato şeritleri kullanılarak da
yapılır. Aynı zamanda çeşitli kompozisyonlar uygulanarak flatolar bütün yüzey üzerinde de
kullanılabilir. Uygulanması iki yöntemle yapılır.

 Flatonun açılan flato kanallarına uygulanması: Bu yöntemle önce font
kaplaması adı verilen yüzey kaplaması tabla yüzeyine yapıştırılarak flato bıçağı
ile yüzey kaplaması (font) üzerine uygun genişlikte flato kanalları açılır, açılan
kanallar içine flato şeridi yerleştirilerek yapıştırılır.

 Ekleme yöntemi: Font ve flato şeritleri önceden hazırlanarak içten itibaren
parçalar yan yana alıştırılarak bantlamak sureti ile dışa doğru işlem tamamlanır.
Flato ile birlikte oluşturulan font (yüze) kaplaması tabla yüzeyine yapıştırılır.
Flato işlemi sadece kaplama ile yapılmayıp pirinç, bakır ve alüminyum gibi
hafif ve yumuşak olan işlenmesi kolay metal plakalardan da yapılır. Metal
flatolar genellikle oymalı klasik masif işlerde uygulanır. Flato uygulama
örnekleri Resim 3.1 görülmektedir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Resim 3.1: Flato ile hazırlanmış tablalar

Şekil 3.1: Flato yapma nedenleri

Flatoların uygulanmasında üç amaç vardır. Bu amaçlar şunlardır:

 Yan yana gelmiş iki farklı kaplamanın ek yerindeki hatayı gidermek:
Kenarlarına, suyuna, sokrasına, kılçık gibi desenler veren yüzeylerde kaplama
birleşme yerlerindeki hataları gizler. Ortası kök, kuşgözü, ur gibi desenli
kaplamalardan yapılmış klasik çalışmalarda, bu durumu görmek mümkündür.

 Estetik görüntü: Flato, yapılan işi daha güzel gösterir ve değerini artırır.
 Geniş yüzeyleri daraltmak: Kaplanmış geniş yüzeylere bakıldığında gözü

rahatsız eder. Bunların flatolar ile bölünmesi daha iyi görüntü oluşturur.
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Şekil 3.2: Flato ile köşe düzenlemeleri

3.1. Şekil Çizmek

Flato ile yüzey düzenlemelerinde başlıca üç yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır.

3.1.1. Suyuna Desen Hazırlama

Şekil 3.3: Flato ile suyuna desen hazırlama

Şekil 3.3’te görüldüğü gibi Tabla ortasında kök kaplama ya da kapak boyuna elyaflı
kaplama kullanılarak 5 mm genişliğinde flatoyla geçiş yapılır. Flatodan sonra daha geniş bir
kaplama ile köşeler 45 derece olacak şekilde birleştirilir.

3.1.1. Sokrasına Desen Hazırlama

Bu yöntemde kaplamanın yüzeyin orta kısmı tek kaplamadan ya da şekilde görüldüğü
gibi kaplamalar kesilerek oluşturulur. Bu kaplama etrafına 3–5 mm genişliğinde orta kısımda
kullanılan kaplama rengine zıt bir kaplamayla flato hazırlanarak bantlanır. Daha sonra kenar
kaplamaları hazırlanır. Kenar kaplamalarının elyaf yönü cumbaya dik olmalıdır.
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Şekil 3.4: Flato ile sokrasına desen hazırlama

3.1.2. Kılçık Desen Hazırlama

Kılçık desen kaplama yüzeyi hazırlamak için orta kısımdan başlanır. Orta kısımda ur
desenli kaplama dört parçaya bölünerek elyafların iç içe kare oluşturması sağlanabilir. Daha
sonra 3–5 mm genişliğinde işin özeliğine göre istenilen renkte flato hazırlanarak orta
kaplamaya bantlanır. Son olarak kenar kısımlar hazırlanır. Burada dikkat edilmesi gereken
kısım elyaf desenlerinin cumbaya 45°açı yapacak şekilde kesilmesidir. Bu kesimin kolay
yapılabilmesi için yüzey üzerine çizilen şekilden bir kalıp çıkarılabilir. Kenarlar 45°
kesilerek işlem tamamlanır.

Şekil 3.4: Flato ile kılçık desen hazırlama

3.2. Flato Hazırlama

Flato için kullanılacak kaplamalar sağlam, sık dokulu ve düzgün elyaflı olmalıdır.
Potlu ve kırılgan olmamalıdır.

3.2.1. Tek Renkli Flato
Flatoların yapımları elde 1–3 mm genişliğindeki kaplamaların düz şeritler halinde

kesilmesi şeklinde uygulanabilir.
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Resim 3.2: Tek renkli flato

3.2.2. Çok Renkli Flato

Çok renkli flato yapmak için elde 3–5 mm genişliğinde kesilmiş değişik renklerde
kaplama şeritleri, yan yana değişik renklerde tekrar yapıştırılarak kesilir.

Resim 3.3: Çok renkli flato

 Fabrikasyon Flatolar

Değişik şekillerde hazırlanan kaplama blokları yine değişik şekillerde kesilmek
koşuluyla geometrik şekillerden oluşan çeşitli flatoların elde edilmesi olasıdır.

Şekil 3.5: Fabrikasyon flato hazırlama
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Resim 3.3: Fabrikasyon flato desen örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Flato uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 İş parçasının yüzeyine suyuna şekil çiziniz.

 Çizim işlemi için metre, gönye, düz bir
mastar kullanabilirsiniz.

 İş parçasının orta kısmını hazırlayınız.

 Suyuna şekil çizdiğiniz iş parçasının
orta kısmının ölçüsünde kaplama
keserek hazırlayabilirsiniz.

 Bantları kaplamanın hep aynı
yüzünden yapıştırınız.

 Kaplamaları hazırlayarak flatoların
kesimini yapınız.  İstediğiniz renkte ve desende kaplama

seçebilirsiniz.
 Kaç mm genişlikte flato istiyorsanız,

kaplama üzerine markalayabilirsiniz.
 Kesim işlemleri için düz bir mastar ve

maket bıçağı kullanabilirsiniz.
 Kesim işlemi sırasında kaplamanın

altına kalın karton veya işe yaramaz bir
tabla koyabilirsiniz.

 Flatoları orta kaplamaya bantlayınız.

 Flatoların boylarını uzun
bırakabilirsiniz.

 Flatonun kaplamaya tamamen
yaklaşmış olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kenar kaplamaları keserek bantlayınız.

 İş resmi üzerinden altığınız ölçüye
göre kenar flatolarını kesebilirsiniz.

 Köşeleri 45° kesiniz.

 Üst üste binen köşeleri mastar
yardımıyla kesebilirsiniz.

 Kaplamanın arka tarafında hiç bant
olmadığını kontrol ediniz.

 Hazırladığınız kaplamanın arka
tarafında bant olmadığını kontrol
ediniz.

 İş parçasının yüzeyine sokrasına şekli
çiziniz.

 Çizim işlemi için metre, gönye, düz bir
mastar kullanabilirsiniz.
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 İş parçasının ölçüsünde kaplama keserek
hazırlayınız.

 Sokrasına şekil çizdiğiniz iş parçasının
orta kısmının ölçüsünde kaplama
keserek hazırlayabilirsiniz.

 Kaplamaları yan yana birleştirip
bantlayabilirsiniz.

 Kaplamaları hazırlayarak flatoların
kesimini yapınız.

 Kaç mm genişlikte flato istiyorsanız,
kaplama üzerine markalayabilirsiniz.

 Kesim işlemi sırasında kaplamanın
altına kalın karton veya işe yaramaz bir
tabla koyabilirsiniz.

 Flatoları orta kaplamaya bantlayınız.

 Flatonun kaplamaya tamamen
yaklaşmış olmasına dikkat ediniz.

 Kenar kaplamaları keserek bantlayınız.

 İş resmi üzerinden altığınız ölçüye
göre kenar flatoları kesebilirsiniz.
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 Köşeleri 45° kesiniz.

 Üst üste binen köşeleri mastar
yardımıyla kesebilirsiniz.

 Kaplamanın arka tarafında hiç bant
olmadığını kontrol ediniz.

 Hazırladığınız kaplamanın arka
tarafında bant olmadığını kontrol
ediniz.

 İş parçasının yüzeyine kılçık şekli çiziniz.

 Çizim işlemi için metre, gönye, düz bir
mastar kullanabilirsiniz.

 Kılçık kalıpları çıkartınız.

 Çizdiğiniz şeklin ortasından ve
kenarından kaplama kesiminde
kullanmak için 2 kalıp çıkarabilirsiniz.
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 Kalıba göre markalama yaparak kesim
işlemini yapınız.

 Hazırladığınız kalıba göre markalama
yapabilirsiniz.

 Kalıbı kaplama üzerine 45°
yerleştiriniz.

 Kaplama kırılmalarına karşı kaplamayı
bantlayabilirsiniz.

 Kestiğiniz kaplamaları birleştirerek orta
kısmı oluşturunuz.

 Kaplamaların birbirine iyice
yaklaşmasına özen gösteriniz.

 Kılçık deseni oluşturmak için
kaplamaları ters çevirebilirsiniz.

 Flatoları keserek hazırlayınız.

 İstediğiniz renkte ve desende kaplama
seçebilirsiniz.

 Kaç mm genişlikte flato istiyorsanız,
kaplama üzerine markalayınız.

 Kesim işlemleri için düz bir mastar ve
maket bıçağı kullanınız.

 Kesim işlemi sırasında kaplamanın
altına kalın karton veya işe yaramaz bir
tabla koyabilirsiniz.

 Flatoları orta kaplamaya bantlayınız.

 Flatonun kaplamaya tamamen
yaklaşmış olmasına dikkat ediniz.
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 Kenar kaplamalarını kesiniz.

 Kenar kaplamaların kesimini
hazırladığınız şablona göre
yapabilirsiniz.

 Kesim sırasında şablonu 45°
yerleştiriniz.

 Kenar kaplamaları flatoların üzerine
bantlayınız.

 Kenar kaplamalarını flatoya
yaklaştırarak iş resmine göre
yapıştırınız.

 Köşeleri 45° kesiniz.

 Köşeleri 45° keserken mastar
kullanabilirsiniz.

 Kaplamanın arka tarafında hiç bant
olmadığını kontrol ediniz.

 Hazırladığınız kaplamanın arka
tarafında bant olmadığını kontrol
ediniz.
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 Kaplamalara çıta yapıştırınız.

 Desen kaplamanın presleme işleminde
kaymaması için kaplama altına köşe
çıtası yapıştırınız.

 İş parçasına tutkal sürünüz.

 Tablalar arasına gazete kâğıdı
serebilirsiniz.

 Tutkalı fazla sürmeyiniz.

 Kaplamayı yerleştiriniz.

 Tablanın kaymaması için özen
gösteriniz.

 İşkence yardımı ile presleyiniz.

 İşkenceleri karşılıklı atmaya özen
gösteriniz.

 Tablayı tüm işkenceler atılınca sıra ile
sıkabilirsiniz.

 Sıktığınız iş parçasını atölyede uygun
bir yere kaldırabilirsiniz.

 Çalışma ortamını toplayabilirsiniz.

 İşkenceleri sökünüz.

 Tutkal kuruyunca işkenceleri
açabilirsiniz.

 Çalışma ortamınızı toplaya- bilirsiniz.
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 Kaplama fazlalıklarını temizleyiniz.

 Kaplama fazlalıklarını ince dişli törpü
veya eğe kullanarak
temizleyebilirsiniz.

 Bantları sökünüz.

 Bantları dikkatlice sökünüz.
 Bu işlem için düz kalem ve maket

bıçağı kullanabilirsiniz.
 Kesici takımlarla çalışırken iş kazası

yapabilirsiniz, dikkatli olunuz.
 Söktüğünüz bantları yere atmayınız.
 Düzenli çalışmaya özen gösteriniz.

 Sistreleme işlemi yapınız.

 İş parçasını işkence yardımıyla tezgâha
bağlayınız.

 İşkencenin pabucu altına takoz
koyunuz.

 Sistreleme işlemini elyaf yönünde
yapınız.

 Zımparalama işlemi yapınız.

 Zımparalama işleminde zımpara
takozu kullanabilirsiniz.

 Zımparalama işlemini ilk önce kalın
daha sonra ince zımpara ile
yapabilirsiniz.



56

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Doğru-Yanlış Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi flato hazırlama nedenlerinden değildir?
A) Yan yana gelmiş iki farklı kaplamanın birleşim yerindeki hatayı gizlemek için
B) Estetik görünüm için
C) Geniş yüzeyleri daraltmak için
D) Dar yüzeyleri daha büyük göstermek için

2. Aşağıdakilerden hangisi yüzeyde oluşturulabilecek desenlerden değildir?
A) Suyuna desen
B) Sokrasına desen
C) Freze desen
D) Kıçlık desen

3. Flato yapımında aşağıdakilerden hangisi tercih edilmez?
A) Düz elyaflı kaplamalar
B) Açık renkli kaplamalar
C) Koyu renkli kaplamalar
D) Kuru kök kaplama

4. Metal flatolar genellikle hangi işlerde kullanılır?
A) Klasik işlerde kullanılır.
B) Modern işlerde kullanılır.
C) Kapak motiflerinin düzenlenmesinde kullanılır.
D) Kılçık şekilli işlerde kullanılır.

5. Flato kullanılarak yapılan bir mobilyaya göre, flato kullanılmayarak yapılan bir
mobilyanın farkı nelerdir?

A) Flato işçiliği artırır.
B) Fabrikasyon işlerden ayrı kılar.
C) Daha estetik görünür, bu da mobilyaya artı yönde değer katar.
D) Daha ucuza mal edilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Flato uygulaması yapınız. Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz davranışları tamamlayınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Yüzeye şekil (suyuna, sokrasına, kılçık) çizdiniz mi?

 Motif üzerinde hangi kaplama, desen ve renkler kullanacağınızı
belirlediniz mi?

 Çalışma yapmak bir masa hazırladınız mı?

 Masa tablasının temiz olduğunu kontrol ettiniz mi?

 Tutkal, kalem, metre ve gönyeyi hazırladınız mı?

 Uygulayacağınız şekli iş parçasına çizdiniz mi?

 Şekle göre kalıp çıkardınız mı?

 Kalıba göre kaplamaları kestiniz mi?

 Kestiğiniz kaplamaları bantlayarak orta kısmı hazırladınız mı?

 Çizdiğiniz şekle göre flato genişliğini hesapladınız mı?

 Flato için kaplama hazırladınız mı?

 Flatoları kestiniz mi?

 Flatoları orta kaplamaya yapıştırdınız mı?

 Kenar kaplamaları kestiniz mi?

 Kenar kaplamaları bantladınız mı?

 Köşeleri 45° kestiniz mi?

 Kaplamaları sıktınız mı?

 Motifin kaplama üzerine yapışması için beklediniz mi?

 Bantları temizlediniz mi?

 Sistre yaptınız mı?

 Zımparalama yaptınız mı?

 Kullandığınız gereçleri topladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, hayır cevaplarınız var ise bu
cevaplarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki
faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
YETERLİK ÖLÇME

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Faaliyet Ön Hazırlığı

Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?

Kullanılan araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?

İş Güvenliği

Çalışma ortamında yeterli güvenlik önlemi aldınız mı?

Kullandığınız araç gereci işlem sonunda yerine kaldırdınız mı?

Kaplama ile Kakma Yapma Kriterleri

Motifi belirlediniz mi?

Motife göre kaplama seçtiniz mi?

Motifi kaplamaya aktarma metotlarını öğrendiniz mi?

Motifi kaplamaya kopyalama metodu ile aktarabildiniz mi?

Motifi yapıştırma metodu ile aktara bildiniz mi?

Kaplamaları üst üste yapıştırabildiniz mi?

Kaplamaları kıl testereyi geçirmek için delebildiniz mi?

Kaplamaları kıl testeresi ile elde kesebildiniz mi?

Kaplamaları dekupaj makinesinde kesebildiniz mi?

Kesilen kaplamaları ayırabildiniz mi?

Kaplamaları resme göre birleştirdiniz mi?

Kaplamaları iş parçası üzerine preslediniz mi?

Temizleme işlemini yapabildiniz mi?

Flato Yapma Kriterleri

Yüzeye şekil çizebildiniz mi?

Şekle uygun kaplama seçebildiniz mi?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Kaplamaları kesebildiniz mi?

Flatoları kesebildiniz mi?

Flato ve kaplamaları birleştirdiniz mi?

İşin ölçüsüne göre kaplama ölçüsünü ayarladınız mı?

Kaplamaları sıkabildiniz mi?

Yüzeyi temizleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, Hayır cevaplarınız var ise bu
cevaplarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı Evet ise diğer modüle
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Yanlış
3. Doğru
4. Yanlış
5. Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1. C
2. B
3. D
4. A
5. D

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. D
4. A
5. D

CEVAP ANAHTARLARI
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