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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU
ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE
ÖN KO UL
YETERL K

215ESB100
Ah ap Teknolojisi
Ah ap Süsleme
Ah ap Kakma
Ah ap kakma yöntemiyle kakma yap m yöntemlerinin
anlat ld , bu konu ile ilgili bilgi ve becerilerin verildi i
ö renme materyalidir.
40/32, 40/32
Ortak alan modüllerini alm olmak
Ah aba kakma yapmak
Genel Amaç
Standartlara ve tekni ine uygun
olu turarak zemine kakma yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

yüzeye

motif

Amaçlar
1. Yüzeye uygun motifi belirleyerek yüzeyde tekni ine
uygun motif olu turabileceksiniz.
2. Bo altma tekniklerini kullanarak zemin olu turabilecek ve
tekni ine uygun kakma yapabileceksiniz.

E T M Ö RET M
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇMEVE
DE ERLEND RME

Ortam: Uygun ayd nl k atölye ortam ve i tezgâh
veya masas
Donan m: Yeterli çe itlilikte ah ap çe itleri, kâ t,
kalem, gönye, cetvel, metre, el aletleri, kesme aletleri,
i kence, tutkal, bileme ta ve ya ta
Bu modül içerisinde her ö renme ve uygulama
faaliyetinden sonra yap lan ölçme ve de erlendirmeler ile
kendi kendinizi de erlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ö retmeniniz taraf ndan yap lan
uygulamal testlerle, kazand n z bilgi ve beceriler
de erlendirilecektir.
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GR
G R
Sevgili Ö renci,
Ah ap teknolojisi alan i levsel de erleriyle mekânlar n kullan l n , estetik
de erleriyle de ya ad m z ve çal t m z yerlerin s cak, sevimli ve renkli bir ortam haline
gelmesini sa lar. Bu alan sanat ve tekni i birle tirerek ürünü ortaya ç kar r. Alanda ah ap ve
ah ap ürünleriyle birlikte boya, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de
kullan lmaktad r.
Türkiye’de bu sektör h zla geli mekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta
ölçekli i letmeler giderek irketle mekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç
duyulmaktad r.
Günümüzde herhangi bir mesle i ö renmek, mutlaka uygulamal bilimsel e itimden
geçmeyi zorunlu hale getirmektedir. Art k hiçbir meslek ilk ö renildi i ekilde kalmamakta,
sürekli alan nda yenilenmeyi gerektirmektedir.
Kakmac l n tarihi çok eskidir. Hemen her millete ait eski devirlerde yap lm
kakmal e yalara rastlamak mümkündür. Kakmac l k ilk ve orta ça larda genellikle ta , a aç,
kemik, metal parça veya levhalar n masif a aç üzerine oyulmu yerlerine gömülmesi
suretiyle yap l yordu. Eski Peru’da tap nak ve tanr sal figürler renkli ta lardan yap lm t r.
M s r’da milattan önce 3000 y llar nda, kabuklar veya parlak böcek kanatlar a açtan
yap lm tabla üzerine yap t r lmak suretiyle bir nevi kakma elde edilmi tir. Eski
Yunanistan’da mobilyalar ince fildi i plakalar ile süslenirdi. Günümüzde bu amaçla yap lan
en yayg n kakma yöntemi sedef ve masif kakma yöntemleridir. Bu modülü
tamamlad n zda ah ap kakma ile ilgili de i ik uygulamalar yapacak, de i ik yap t rma
teknikleriyle de i ik kompozisyonlar elde edebileceksiniz. Ancak derste ö rendiklerinizle
yetinmemeli sürekli de i ik i ler yapabilmenin çabas içinde olmal s n z.
Modülü tamamlad n zda ülkemizin ve sanayimizin nitelikli insan gücü ihtiyac n bir
birey olarak kar laman z yan nda ülkenize, çevrenize, ailenize ve kendinize faydal olma
mutlulu unu ve sevincini ya ayacaks n z.
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Ö RENME FAAL YET –1
Ö RENME FAAL YET –1
AMAÇ
Ah ap kakma yap m yöntemlerini ö renecek ve kurallara uygun ah ap kakma
uygulamalar yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Çevrenizde kakmac l kla u ra an ki i ya da ki iler, bu tür e ya ve ürünlerin
sat ld yerler varsa irtibat kurarak ilgili fikir ve görü lerini al p not ediniz ve
de erlendiriniz.
Not ald n z bu fikir ve görü leri s n fta arkada lar n zla tart n z.
Çevrenizde bu alanla u ra an i letmelerden, mesleki e itim-ö retim
kurumlar ndan, konu ile ilgili bütün yaz l kaynaklardan, kütüphanelerden veya
internet ortam ndan ara t rmalar n z gerçekle tirebilirsiniz.

1. YÜZEYE MOT F OLU TURMAK
Kakmac l k: Çe itli kaplama, fildi i, sedef, kemik, formika, mermer, ba a, seramik
ve metal levhalar ndan elde edilen kompozisyonlar n masif a aç veya kaplama üzerinde
aç lan yuvalar na yerle tirilmesine kakma denir. Bu i i yapana kakmac , i leme de
kakmac l k denir.Kelimenin Almancas olan intarziye ve Frans zcas olan marketri
Türkçesi kadar çok kullan lmaktad r.
Kakma i lemi yukar daki tan mlamada belirtildi i gibi çe itli gereçlerden yap labilir.
Bu i leme yap l ekline göre, masif kakma, rölyef kakma, zemin dö eme, formika kakma,
metal kakma ve kaplama ile yap lan kakma çe itleri vard r. Biz burada masif (ah ap) kakma
i lemi üzerinde duraca z.

1.1. Motif Çizme
Son y llarda mobilya sektöründeki geli meler ve do adaki a aç neslinin azalmas
insanlar suni malzemeleri daha çok tercih eder hale getirmi tir. nsanlar buna iten
nedenlerden biri de masif a açtan yap lan mobilyalar n pahal ya mal olmas d r. Bununla
birlikte baz kimseler bilhassa masif ve tabii a aç renklerini tercih etmektedir. Masif a aç
kakmac l
kaplamalarla ve di er malzemelerle yap lan kakmadan daha zor ve zaman
al c d r. Zira malzemenin kesimi, bo alt lmas ve al t r lmas zaman al c ve u ra t r c d r.
Bu i için önce kakma parçalar n n 1/1 ölçekli i resimleri çizilir (Resim 1.1).
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Resim 1.1: Kakma yap lacak resim

1.1.1. Motifin Büyütülüp Küçültülmesi
Kakma yap lacak i in resmi belirlenip çizildikten sonra kakma yap lacak yüzeyin
büyüklü üne göre orant l bir ekilde büyütülüp veya küçültülerek olmas gereken ölçüye
getirilir. Büyütme veya küçültme i lemi günümüz teknolojisinde fotokopi makineleriyle çok
k sa zamanda ve çok kolayca yap labilir. Önemli olan yüzeye orant l bir ölçüde kakma
motifi yaparak yüzeyin de erini art rmakt r. Orant s z olarak çok büyük ya da çok küçük
yap lan kakma çal mas yüzeyde beklenen be eniyi vermez ve bo una u ra lm olunur.

1.1.2. Motifin

Parças na Markalanmas

Çizilen ve ölçüsü belirlenen ekil kakma yap lacak parça üzerine u yöntemlerden
biriyle markalanmal d r:
Karbon kâ d ile markalama: resmi a ac n elyaf yönü de dikkate al narak
kakma yap lacak i parças üzerine yerle tirilir. Alt na bir karbon kâ d
konarak ince uçlu bir kur un kalemle çizgilerin üzerinden geçilerek markalama
i lemi yap lm olur (Resim 1.2).
Motifi yap t rarak: Çizilen ve ölçüsü belirlenen i resmi a ac n elyaf yönü de
dikkate al narak kakma yap lacak i parças üzerine yap t r l r. Yap t rma
i lemi çok koyu tutkalla de il suland r lm tutkalla yap lmal d r. Aksi halde
yüzeyde istenmeyen tutkal lekeleri olu ur (Resim 1.3).
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Resim 1.2: Kakma resminin kopyalanmas

Resim 1.3:

parças na yap m kakma resmi

1.2. Parça Haz rlama
Kakma yap m nda kullan lacak a aç cinslerinden istenilen renk ve desende seçilen
parçalar 4–5 mm kal nl nda ince parçalar halinde kal nl k makinesinden geçirilir. Sonra
a ac n elyaf yönü de dikkate al narak kakma yap lacak i resimleri haz rlanan bu plakalar
üzerine yap t r l r veya kopyalan r.
Üzerine motif yap t r lm veya çizilmi masif levhalar dekupaj makineleri veya k l
testere koluna ba lanan uygun testere ile çizgilere te et olarak kesilir (Resim 1.4). Kesilen
parçalar n hatal yerleri varsa ince lama e e ve z mpara ile düzeltilir.
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Resim 1.4: Kakma parças n n k l testere ile kesilmesi

Sonra kesilen parça yerle tirilece i masif tabla üzerindeki yerine konur ve sivri uçlu
bir kalemle kakma parças n n yeri çizilir. Çizilen yer matkaplarla veya freze makineleriyle
kakma parças kal nl ndan 0,5–1 mm daha az derinlikte çürütülüp düz kalem ve oyma
kalemleriyle kenarlar düzeltilir. Oyulan k sm n dibi de düz kalemlerle düzgün hale getirilir.
Tutkal sürülüp yerine oturtulan kakma parças , üzerine kâ t, ezilmemesi ve iyi
s k lmas için bir takoz konarak i kence ve presle s k l r. Kuruduktan sonra sökülen kakmal
tabla perdah ve z mpara yap ld ktan sonra son üst yüzey i lemleri yap l r.

1.2.1. Çok Renkli Parça Haz rlama
Kakma motifini olu turacak parça haz rlan rken renklerin ve desenlerin önceden
belirlenmesi ve i lemin belli bir plan çerçevesinde yap lmas gerekir. Geli igüzel seçilen
parçalarla istenen ba ar elde edilemeyebilir. Bu nedenle çok renkli kakma çal malar nda
i lemin yap laca masif parçalar n seçiminde gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Çe itli
denemelerden sonra en uygun renkleri bularak çal maya ba lanmal d r. Parçalar haz rlarken
birbirleriyle nas l birle eceklerine de karar verilmelidir. parçalar birbiriyle elyaf yönünde,
elyafa dik veya kar k olarak dü ünülebilir. A a da ileri teknoloji kullan larak CNC
makinelerinde yap lan ah ap kakma örnekleri görülmektedir (Resim 1.5). Bu çal malar
dekoratif parke çal malar olarak da kullan l rlar.
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Resim 1.5: Çok renkli masif kakma

1.2.2. Elyaf Yönünde Parça Haz rlama
Elyaf yönünde masif kakma yapmak demek, kakma yap lacak parçalar n birbirleriyle
veya fon parças yla y l halkalar ayn yöne gelecek ekilde birle ece i anlam na gelir
(Resim1.6). Bu çal mada genellikle birbirine z t renklerle çal mak tercih edilir. Ah ap
de i ik yönlerde çal ma özelli i olan bir malzemedir. Bu nedenle en uygun birle tirme elyaf
yönünde birle tirmedir. Parçalar ayn oranda çal aca için bu ekilde haz rlanan i in
bozulma ihtimali daha zay ft r. Haz rlanan kakma parças fon parças ile veya di er parçalar
ile ayn elyaf yönünde yan yana getirilir. Dikkat edilmesi gereken i parçalar yeterince
kurutulmu ve dü ük nem derecesine indirilmi olmal d r (Resim 1.7).

Resim 1.6: Elyaf yönünde yap lm masif kakma
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Resim 1.7: Elyaf yönünde yap lm çok renkli masif kakma örnekleri

1.2.3. Elyafa Z t Yönde Parça Haz rlama
Elyafa z t yönde masif kakma parças haz rlamak demek fon parças ile kakma parças
elyaf yönleri z t yönlere gelecek ekilde tasarlanacak demektir (Resim 1.8). Bu çal mada
boy ve en yönünde çal malar birbirine yak n parçalar ve nem dereceleri olabildi ince dü ük
parçalarla çal mak tercih edilmelidir. Zira büyük emek ve malzeme harcayarak yap lan bir
çal ma bir süre sonra ek yerlerindeki farkl çal ma ve çekme sonucu aç lmalar n olmas yla
bozulabilir.

Resim 1.8: Elyafa z t yönde yap lm çok renkli masif kakma örnekleri

1.3. Kesme
1.3.1. El Aletleri
Masif kakma parçalar elde k l testerelerle kakma tezgâh nda (Resim 1.9) kesilebilir.
Farkl kal nl ktaki k l testerelerden uygun olan (Resim 1.10) k l testere koluna (Resim 1.11)
tak l r. Kesilecek masif kal nl na göre uygun testereyi seçmek çal acak ki inin bilgi ve
becerisine kalm t r. K l testereler çabuk k r l rlar, özellikle ö renme a amas nda k r lmalar
daha da çok olur ve moral bozuklu una neden olur. Bu k r lmalara kar haz rl kl olunmal
ve moral bozmamal . Çal t kça el becerisi artacak ve k r lmalar n azald
görülecektir.
Masif kesimlerinde kaplamalara göre biraz daha kal n testereler kullan l r. Ancak testere ne
kadar ince olursa kesilen parça o kadar düzgün, hassas olur.
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Resim 1.9: Kakma tezgâh

Resim 1.10: Farkl kal nl ktaki k l testereler

Resim 1.11: K l testere kolu
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Resim 1.12: K l testere kolu ile parça kesimi

1.3.2. Ah ap

leme Makineleri

Masif kakma kesme i leminde, özellikle kavisli kenarlar n kesiminde kullan lan
makineler dekupaj makineleridir.
El dekupaj makinesi (Resim 1.13)

Resim 1.13: El dekupaj makinesi
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Masa tipi dekupaj makinesi (Resim 1.14)

Resim 1.14: Masa tipi dekupaj makineleri

Ayakl dekupaj makinesi (Resim 1.15)

Resim 1.15: Ayakl dekupaj makinesi

El dekupaj makinesi, masa tipi dekupaj makinesi, ayakl dekupaj makinesi diye
çe itleri vard r. El dekupaj makinelerine tak lan testereler (Resim 1.16) daha kal n ve geni
testereler oldu u için çok hassas kesimler yap lamayabilir. Keskin kö e dönü lerinde hatalar
meydana gelir. Bu makine ile kesilen kenarlar elde veya makinelerle z mparalanarak
yerlerine al t r l rlar. Masa tipi dekupaj makinesi ve ayakl dekupaj makinesi birbirine
benzeyen ayn tip makinelerdir. Ad ndan da anla laca gibi birisi daha çok amatör
çal malarda ve masa üzerinde kullan l r. Ayakl dekupaj makinesi ise ayn makinenin biraz
daha büyük ve oturakl olan d r. Geni kapasiteli atölyelerde kullan l r. Düzeltme, bo altma
ve temizlik i lemlerinde di er makineler de kullan l r.
11

Resim 1.16: El dekupaj makinesi testereleri

Resim 1.17: El dekupaj makinesiyle kesim yapma

Resim 1.18: Ayakl dekupaj makinesiyle kesim yapma
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET -1
Masif kakma kesme uygulamas yap n z.

lem Basamaklar
Kakma yapaca n z
resminizi kopyalay n z.

parçaya

Öneriler
i

resminin i parças na aktarma i lemini
yap t rarak veya karbon kâ d yla
kopyalayarak yapabilirsiniz.

parçan z çizgilere te et olacak
ekilde k l testere kolu ile elde kesiniz.

Kesme i lemine uygun olan kenardan
ba layabilirsiniz.

parçan z çizgilere te et olacak
ekilde el dekupaj makinesi ile kesiniz.

El dekupaj makinesi ile kö e dönü lerini
yapmak zor olaca ndan i lemi dikkatli
yap n z veya ters yönden kesiniz.
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parçan z çizgilere te et olacak
ekilde el dekupaj makinesi ile kesiniz.

Yava çal arak testerenin k r lmamas na
özen gösteriniz.

Kesti iniz parçay
kald r n z.

uygun bir yere

Kesme i lemini an nda hatal yerler var
ise ince di li bir e e veya z mpara ile
düzeltiniz.
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UYGULAMA FAAL YET -2
Çok renkli masif kakma kesme uygulamas yap n z.

lem Basamaklar
Kakma yapaca n z
resminizi kopyalay n z.

parçaya

Öneriler
i

resminin i parças na aktarma i lemini
yap t rarak veya karbon kâ d yla
kopyalayarak yapabilirsiniz.

parçan z çizgilere te et olacak
ekilde el dekupaj makinesi ile kesiniz.

Kesme i lemine uygun olan kenardan
ba layabilirsiniz.

Çizgilere te et olacak ekilde
kesti iniz i parças n k rmadan uygun
bir yere kald r n z.

Ayn ekilde di er parça ya da parçalar
kesiniz.

15

Di er i parçalar n da çizgilere te et
olacak ekilde kesiniz.

Kesti iniz
parçalar n
kenarlar nda
anormal bozukluklar varsa elde e e veya
z mpara ile düzeltiniz.

lk kesti iniz parçalar gömece iniz
ikinci parçay markalay n z ve uygun
bir yerden deliniz.
Markalamada daha önceki yöntemlerden
birini kullanabilirsiniz.
Delinen yerden geçirerek k l testereyi
sabitleyebilirsiniz.

At lacak k s mlar at p gerekli k sm
al n z.

Hatal kesilen yerler var ise z mpara ile
düzeltiniz.
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lk kesti iniz parçalar ikinci fon
parças na takarak kontrolünü yap n z.

Hatal kesilen yerler var ise z mpara ile
düzelterek parçalar birbirine oturtunuz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
DO RU-YANLI TEST SORULARI
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir
k sm do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki
parantezin içerisine D, yanl ise Y harfini koyunuz.
1. ( )

Kakma sadece ah ap malzemelerle yap l r.

2. ( )

Günümüzde motif büyültüp küçültme i lemleri fotokopi makinelerinde yap labilir.

3. ( )

Çizilen motif i parças na sadece çizilerek aktar labilir

4. ( )

Kakma yap lacak parça kal nl

5. ( )

lk kesilen parça ikinci parça üzerine konur ve sivri uçlu bir kalemle kenarlar ndan
çizilerek ikinci parçaya markalan r.

6. ( )

1,5-2 cm kal nl

nda olmal d r.

kinci parça birinci parçadan 1-1,5 mm daha derin oyulmal d r.

7. ( )

kinci parçaya markalanan yer matkaplarla, freze makineleriyle çürüterek bo alt l r
ve kenarlar düz kalemle düzeltilir.

8. ( )

Elyaf yönünde parça haz rlarken her cins ve her kuruluktaki parçalar yan yana
getirilebilir.

9. ( )

Ah ap kakmada el ile kesme i lemi k l testere ve k l testere kolu ile yap l r.

10. ( ) Ah ap kakmada makine ile kesme i lemi el dekupaj ve masa tipi dekupaj
makinelerinde yap l r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z
sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz uygulamal de erlendirmeye geçiniz.
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KONTROL L STES
DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER
1.

Kakma yapaca n z i resmini belirlediniz mi?

2.

Kakma yapaca n z i resmini i parças üzerine aktard n z m ?

3.

Çizilen çizgilere te et olarak k l testere ile kesim yapt n z m ?

4.

Çizilen çizgilere te et olarak el dekupaj makinesi ile kesim
yapt n z m ?

5.

Çizilen çizgilere te et olarak masa tipi dekupaj makinesi ile
kesim yapt n z m ?

6.

Çok renkli kakma için ilk kesti iniz parçay ikinci parçaya
markalad n z m ?

7.

Evet

Hay r

kinci i parças nda bo alt lacak yerleri belirlediniz mi?

kinci i parças nda bo alt lacak yerleri uygun aletlerle
bo altt n z m ?
Hatal kesilen ve düzeltilmesi gereken yerler var ise ince e e
9.
veya z mpara ile düzelttiniz mi?
10. Parçalar birbirine oturtup kontrol ettiniz mi?
8.

DE ERLEND RME
Yap lan de erlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplar n z n tamam evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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Ö RENME FAAL YET –2
Ö RENME FAAL YET –2
AMAÇ
Bo altma tekniklerini kullanarak zemin olu turabilecek ve tekni ine uygun masif
kakma yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Çevrenizde kakmac l kla u ra an ki i ya da ki iler, bu tür e ya ve ürünlerin
sat ld yerler varsa irtibat kurarak ilgili fikir ve görü lerini al p not ediniz ve
de erlendiriniz.
Not ald n z bu fikir ve görü leri s n fta arkada lar n zla tart n z.
Çevrenizde bu alanla u ra an i letmelerden, mesleki e itim-ö retim
kurumlar ndan, konu ile ilgili bütün yaz l kaynaklardan, kütüphanelerden veya
internet ortam ndan ara t rmalar n z gerçekle tirebilirsiniz.

2. ZEM N OLU TURMAK
2.1. Fon Markalama
lk parça kesilip ç kar ld ktan ve düzeltilmesi gereken yerleri varsa düzeltildikten
sonra fon parças olarak haz rlanan ikinci parça üzerine markalama i lemi yap lmal d r.
Markalama i lemi itina ile yap l rsa i lemden olumlu sonuç al n r. Geli igüzel yap lan
markalamalarda ek yerlerinde aç kl klar kal r. Markalama i lemi u ekillerde yap labilir:
Çizerek
Yap t rarak
Kopyalayarak

2.1.1. Çizerek
En güvenilen ve uygulanan yöntemdir. Çizgilere te et olarak kesilen i parças n n
kenarlar düzeltilir. Ona z t renkte haz rlanan fon parças üzerine konur. ki parça birbirine
nas l oturtulaca na, elyaflar birbirine paralel mi dik mi gelece ine karar verilir.
Sonra ilk parça ikinci parça konup ortalan r, bir elle kaymamas için hafifçe
bast r l rken di er elle ve ince uçlu bir kalemle kenarlar çizilerek markalama i lemi
tamamlan r (Resim 2.1).
Markalama i lemi birinci parçaya göre yap ld
için aralarda aç kl k kalmaz ve
genelde olumlu sonuç al n r. Çünkü ilk parçay keserken hata yap lm olsa bile ikinci parça
ona göre markalanaca ndan arada aç kl k kalmaz.
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Resim 2.1: Çizerek markalama

2.1.2. Yap t rarak
Bu yöntemde önce kakma yap lacak i resmi belirlenir ve ço alt larak birisi fon
parças n n markalanmas nda kullan l r. Fon yap lacak parça belirlenir ve orta noktas
bulunur.
resmi fon parças n ortalayacak ekilde ayarlan p i aretlenerek resmin
yap t r laca yer belirlenir.
parças nda resmin yap t r laca i aretlenmi yere biraz
suland r lm tutkal sürülür. resminin oldu u kâ t gerdirilerek tutkall yere bast r l p elle
s vazlanarak yap t r l r (Resim 2.1). Yap t rma i lemi resmin üzerine bir tabla koyarak
i kence ile veya preslenerek de yap labilir. Bu yöntemde çizerek kopyalamaya göre daha
özenle çal lmal d r. Aksi halde parça oturmayabilir veya aralarda aç kl klar kalabilir.

Resim 2.2:

resminin fon parças na yap t r lmas

2.1.3. Kopyalayarak
Kakma yap lacak i resmi fon parças na ortalan r ve i aretlenir. resmi i aretlenen
yere effaf bant ile bir kenar ndan yap t r l r. Alt na karbon kâ d konur ve kay p
kaymad
kontrol edilerek di er kenarlar da yap t r l r. nce uçlu bir kalemle çizgi
üzerinden geçilerek kopyalama i lemi tamamlan r (Resim 2.3). Bu yöntemle çizerek
kopyalamaya göre daha özenle çal lmal d r. Aksi halde parça oturmayabilir veya aralarda
aç kl klar kalabilir.
21

Resim 2.3: Kopyalanarak çizilmi i resmi

2.2. Bo altma
Fon parças na markalama i lemi yap lan yer kakma parças ndan yakla k 1 mm kadar
az derinlikte bo alt lmal d r. Bo altma i lemi u ekillerde yap l r:
El tak mlar yla
Makinelerle

2.2.1. El Tak mlar yla Bo altma
Bo altma i leminde el tak mlar ile bo alt lacak yeri düzgün bo altmak zordur. Her yer
ayn derinlikte bo alt lamaz. Yard mc aletler kullan l r. Dikey delik makinesi veya freze
makinesiyle çürütülen bo alt lacak yer, el tak mlar yla düzeltilerek son ekli verilir. Matkap
veya b ça n yakla amad
kö eler, bo alt lan yerin taban düz kalemlerle t ra lanarak
düzeltilir.

Resim 2.4: Makinede bo alt lan kenarlar n düzeltilmesi
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2.2.2. Makinelerle Bo altma
Makinelerle bo altma i lemini iki ekilde dü ünmek gerekir. E er birinci ve ikinci
parçan n kal nl ayn ise ve birinci parça ikinci parçaya gömülecekse bu i lem i in dekupaj
makineleri kullan l r. E er birinci parça ikinci parçaya belli bir seviyeye kadar gömülecekse
bu bo altma i lemi için genelde dikey freze makineleri ve dikey delik makineleri kullan l r.
kö eler ve düzlem taban düz
Her iki makineyle çal ma sonucu b ça n yakla amad
kalemlerle düzeltilir.

Resim 2.5: Makinede bo altma

2.3. S kma
Parçalar kesilip yerine markaland ktan ve markalanan yer bo alt ld ktan sonra
birle tirme i lemine geçilir. Yani parçalar tutkallan p s k lmak suretiyle birbirine
yap t r larak kompozisyon elde edilir.
Tutkallama i lemi masif yap t rma i lemlerinde kullan lan bütün tutkallarla
yap labilir. Tutkal sürülen i parçalar u ekillerde s k l r:
kencelerle
Preslerle

2.3.1.

kence ile S kma

Kakma parças kesilip kenarlar düzeltilip yerine markaland ktan ve markalanan yer
bo alt ld ktan sonra parçalar birbirine yap t r l r. Bo alt lan yere f rça ile tutkal sürülür ve
yap t r lacak parça bo alt lacak yerin üzerine konur ve çekiçle hafifçe t klanarak yerine
oturtulur. Çekiçle vurulurken i üzerine gereksiz bir yard mc parça konarak i parças n n
ezilmemesine dikkat edilir. Sonra i parças büyüklü üne göre i kence seçilerek s kma i lemi
gerçekle tirilir.
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2.3.2. Presle S kma
S kma i lemleri preslerle de yap labilir. Ancak seri üretim kakma i lemlerinde daha
olumlu sonuç al n r. Tek tek yap lan çal malar n preslenmesinde pres tablas ndaki bo luklar
ayn kal nl ktaki parçalarla doldurulabilirse s kma i lemi yap labilir. Aksi halde tabla
yüzeylerinde bozulmalar olur. Bu nedenle tek tek yap lan i lerde i kencelerle s kma
i leminden daha iyi sonuç al n r.

2.4. Temizleme
Yap t rma i lemi i kence ile veya presle yap ld ktan sonra yüzey mutlaka
temizlenmelidir. Temizleme i lemi s ras yla u ekillerde yap l r:
Rendelerle temizleme
Sistrelerle temizleme
Z mparalarla temizleme

2.4.1. Rendelerle Temizleme
Yerine al t r l p yap t r lan (Resim 2.6) kakma parças ndaki fazlal klar rendelenerek
temizlenmelidir. Rendeleme i leminde düzgünce bilenmi bir perdah rendesi kullan lmal d r.
Kakma parças ndaki fazlal klar temizlenirken fon parças da perdah edilir (Resim 2.7).

Resim 2.6: Rendelenecek kakma parças
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Resim 2.7: Kakma parças ndaki fazlal klar n rendelenmesi

2.4.2. Sistrelerle Temizleme
Rendelenen i parças düzgünce bilenmi ve masat çekilmi bir sistre ile sistrelenerek
temizlenir (Resim 2.8). Rendelemede rendenin temizleyemedi i yerler sistre ile temizlenir.
yi bilenmi ve masat çekilmi bir sistre ile son derece temiz bir yüzey elde edilir. Ah ap
teknolojisi alan ndaki en iyi perdah aletlerinden biri sistredir. Bu nedenle kurallara uyularak
yap lan sistreleme sonunda çok temiz bir yüzey elde edilebilir. Z mparalamaya gerek
kalmayacak kadar temiz bir yüzey elde etmek mümkündür.

Resim 2.8: Kakma ve fon parças n n sistrelenmesi
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2.4.3. Z mparalarla Temizleme
Rendelenen ve sistrelenen yüzey son olarak z mparalanarak üst yüzey i lemlerine
haz r hale getirilir. Z mparalama i lemi makineyle ve elle yap labilir. Sistrelenen i parças
bant z mpara makinesiyle z mparalanmamal d r. Bant z mpara yüzeyi çizer. Ancak
rendeleme i lemi yerine bant z mpara ile yüzey z mparalanarak kaba temizlik i lemi
yap labilir. Elle veya titre imli z mpara makinesiyle önce kal n sonra da ince z mpara ile
yüzey z mparalan r. Elle z mparalamada elyaf yönünde çal lmal ve yüzeyin çizilmemesine
özen gösterilmelidir (Resim 2.9).

Resim 2.9: Yüzeyin z mparalanmas
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Zemini olu turma uygulamas yap n z.
lem Basamaklar

Öneriler

Kakma yapaca n z parçay keserek ç kart n z.

Kesme i lemini elde veya farkl
makinelerde yapabilirsiniz.

Kakma yap lacak i in resmini veya kesilen i
parçalar n fon parças üzerine ortalayarak
ayarlay n z ve markalay n z.
Markalama
i lemini
kopyalayarak
veya
i in
kenarlar ndan ince uçlu bir
kalemle yapabilirsiniz.

Çizgilerin üzerinden keserek birinci fon parças n
olu turunuz.

Birinci fon parças n n kal nl
kakma parçalar kal nl nda
olmal d r.
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lk kakma parçalar n yerlerine oturtarak ikinci
fon parças n markalay n z.

Markalama i lemini
i in
kenarlar ndan ince uçlu bir
kalemle yapabilirsiniz.

Markalanan yeri uygun ekilde bo alt n z.

Bo altma
derinli i
kakma
parças ve birinci fon parças
kal nl ndan bir mm kadar az
olmal d r.

Uygun
ekilde
yap t r lan
fazlal klar rendelenerek giderilir.

parçalardaki

Bilenmi rende kullan n z.
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Sistre ve z mpara yaparak i lemi bitiriniz.

Nemlendirip
yeniden
z mparalayarak daha temiz bir
yüzey elde edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
DO RU-YANLI TEST SORULARI
Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir
k sm do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki
parantezin içerisine “D”, yanl ise “Y” harfini koyunuz.
1. ( )

Zemin olu turmada markalama yapmaya gerek yoktur.

2. ( )

Markalama i lemi serbest elle çizilerek yap l r.

3. ( )

Zemine çizilen yerin bo alt lmas el tak mlar ve baz makinelerle yap l r.

4. ( )

Makine ile bo alt lan yüzeyin keskin kö eleri el tak mlar yla düzeltilir.

5. ( )

Haz rlanan kakma parças bo alt lan yere her çe it tutkal ile yap t r lamaz.

6. ( )

Kakma parças ile ilk zemin parças ayn kal nl kta olmal d r.

7. ( )

Kakma parçalar yap t r l nca fazlal klar rendelenerek temizlenir.

8. ( )

Rendelemeden sonra sistrelemeye gerek yoktur.

9. ( )

Z mparalama önce kal n sonra ince z mparalarla yap l r.

10. ( ) Daha temiz bir yüzey için z mparalamadan sonra yüzey slak bezle nemlendirilip
yeniden z mparalan r.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z
sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz uygulamal de erlendirmeye geçiniz.
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KONTROL L STES
DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER

Evet

1.

Kakma parçan z fon yüzeyine aktaraca n z yeri belirlediniz mi?

2.

Belirledi iniz yere markalama i lemini yapt n z m ?

3.

Markalama i lemini çizerek, yap t rarak veya kopyalayarak
yapt n z m ?

4.

Markalanan yeri parça kal nl

5.

Bo alt lan yere kakma parças n n oturup oturmad
ettiniz mi?

6.

Kakma ve fon parçalar n birbirine yap t rd n z m ?

7.
8.

Kuruyan parçadaki fazlal klar rendeleyerek temizlediniz mi?
Rendelemeden sonra yüzeyi sistre ile temizlediniz mi?

9.

Sistrelemeden sonra yüzeyi z mparalad n z m ?

Hay r

n dikkate alarak bo altt n z m ?
n kontrol

10. Gerekiyorsa yüzeyi nemlendirip yeniden z mparalad n z m ?

DE ERLEND RME
Yap lan de erlendirme sonunda hay r eklindeki cevaplar n z bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsan z ö renme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplar n z n tamam evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Modül ile kazand

n z yeterli i a a daki ölçütlere göre de erlendiriniz.

DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER

Evet

Hay r

Yüzeye Motif Olu turmak ile lgili Ölçütler
1.

Kakma yapaca n z motifi kullanaca n z ölçüde büyültüp
küçülttünüz mü?

2.

Kakma yapaca n z motifi yüzeye çizdiniz mi?

3.
4.
5.

Renk uyumuna göre tek renkli veya çok renkli kakma ve fon
parçalar n seçtiniz mi?
Uygun ekilde kakma parças n elde veya makinede kestiniz
mi?
Güvenli bir
yapt n z m ?

ekilde ayakl

dekupaj makinesinde çal ma

Zemin Olu turmak ile lgili Ölçütler
1.

Kakma parçan z kakma yapaca n z yüzeye aktard n z m ?

2.

Yüzeye markalad

3.

Kakma parçan z bo altt

4.

Kakma parçan z uygun tutkal kullanarak tutkallad n z m ?

5.

Yüzey fazlal klar n rendeleyip z mparalad n z m ?

n z yeri uygun ekilde bo altt n z m ?
n z yere al t rd n z m ?

Düzenli Çal ma çin Ölçütler
1.

Çevreyi koruma ile ilgili etik kurallara uygun davrand n z m ?

2.

Kulland

3.

Makinelerle ilgili çal ma kurallar na uydunuz mu?

4.

Her çal ma sonunda çal t
mi?

5.

Mesle inizle ilgili etik kurallara uygun davrand n z m ?

6.

Çal ma an nda i
kulland n z m ?

n z alet ve avadanl klar yerlerine kald rd n z m ?

n z yeri ve makineyi temizlediniz

elbisesi giyip gerekti i zaman gözlük

DE ERLEND RME
Yapt n z de erlendirme sonucunda eksikleriniz varsa ö renme faaliyetlerini
tekrarlay n z. Modülü tamamlad n z, tebrik ederiz. Ö retmeniniz size çe itli ölçme araçlar
uygulayacakt r. Ö retmeninizle ileti ime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET -1’ N CEVAP ANAHTARI
1.

Y

2.

D

3.

Y

4.

Y

5.

D

6.

Y

7.

D

8.

Y

9.

D

10.

D

Ö RENME FAAL YET -2’N N CEVAP ANAHTARI
1.

Y

2.

Y

3.

D

4.

D

5.

D

6.

Y

7.

D

8.

Y

9.

D

10.

D
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