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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI226 

ALAN Metal Teknolojisi 

DAL/MESLEK Sac ve Metal Mobilyacı 2 

MODÜLÜN ADI Çelik EĢya 

MODÜLÜN TANIMI 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında güvenlik kurallarına 

uyarak çelikten her türlü çelik eĢyayı yapabilme becerisi 

kazandıran öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Çelik eĢyalar yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam ve ekipman sağlandığında güvenlik 

kurallarına uyarak her türlü çelik eĢyayı yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Güvenlik kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre 

çelikten her tipte ve çeĢitte sandalye yapabileceksiniz. 

2. Güvenlik kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre 

çelikten çeĢitli masalar yapabileceksiniz. 

3. Güvenlik kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre 

çelikten çeĢitli dolaplar yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Soğuk Ģekillendirme takım ve makineleri, kaynak 

makinesi, malzemeler, anahtar takımları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile çelik eĢya alanında her türlü 

sandalye, masa ve dolap çeĢitlerinin üretimlerini tasarlayıp imal edebileceksiniz. 
 

Çelik eĢyalar; vazgeçemeyeceğimiz evlerimizin, iĢ yerimizin ve günlük hayatta sürekli 

kullandığımız malzemelerdir. Bütün insanlar tarafından kullanılan bu malzemelerin belirli 

ölçü ve standartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Gerek çeliğin, gerek ise eĢyanın 

çok geniĢ kapsamlı olması nedeniyle çelik eĢya bölümü içerisinde ele alınacak konuların 

sınırlandırılması gerekmektedir. 
 

Kalite seviyesinin sürekli artmasıyla birlikte iç pazar, dıĢ satımı hedefleyen 

firmalarımız için dünya piyasası ve Avrupa Birliği (AB) içinde yerimizi sağlam bir Ģekilde 

alabilmemiz için kalite standartları yönünden bu ülkeler seviyesine ulaĢmamız 

gerekmektedir. Bunun için proje ve üretim yapan kiĢilerin kaliteyi hep önde tutmaları 

gerekir. 
 

Sizler bu eğitimi alarak yukarıda belirtmiĢ olduğumuz standartlara uygun bilgi ve 

beceriye sahip olacaksınız. Sahip olduğunuz bu bilgi ve beceriler sizleri aranan kiĢiler 

yapacak, piyasada iĢ bulmanız daha da kolaylaĢacaktır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
AMAÇ 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun atölye ortamı hazırlandığında, güvenlik 

kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre çelikten her tipte ve çeĢitte sandalye 

yapabileceksiniz. 

 
 

ARAġTIRMA 

 
 

 Çevrenizde gördüğünüz sandalye çeĢitlerinin özelliklerini bir rapor hâline 

getirerek sınıfa sununuz. 

 

1. SANDALYE YAPMAK 
 

1.1. Çelik EĢyanın Tanımı 
 

Günlük yaĢantımızda çeĢitli gereçleri sıkça kullanırız. Faydalandığımız bu gereçler 

çeĢitlidir. Bunların eĢya olarak sınıflandırılabilmesi için taĢınır özelliklerinin olması gerekir. 

EĢyaların üretiminde çok farklı özellikte gereçler kullanılır. Aynı amaçla kullanılan herhangi 

bir yemek masası ahĢap, plastik ya da çelik gereçlerden üretilebilmektedir. Çelik ve 

alaĢımları kullanılarak üretilmiĢ eĢyalara çelik eĢya denir. 
 

1.2. Çelik EĢya Yapımında Standart Ġnsan Ölçüleri ve Önemi 
 

EĢyaları insanlar kullandığı için üretim esnasında insan ölçüleri esas alınır. Ġnsanların 

kullanacağı bu eĢyalar öyle ölçülendirilmeli ki fiziksel özellikleri farklı olanlar da 

kullanabilmelidir. 
 

KiĢilerin özel kullanacağı eĢyaların ölçüleri farklı olabilir. Ancak toplum tarafından 

kullanılacak eĢyaların aynı ölçü ve standartlarda yapılması gerekir. Bundan dolayı herkesin 

kabul edeceği ölçüler belirlenmiĢtir. Bu ölçülere normal insan ölçüleri denir. AĢağıdaki 

çizimde normal insan ölçüleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu ölçüler dikkate alınarak 

insanların kullanacağı tüm eĢyaların ölçülerini belirlemek mümkündür.  
 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

ġekil 1.1: Normal insan ölçüleri 

 

 

Fotoğraf 1.1: Ergonomik sandalye örneği 

 

Bu ölçülerin önemini bir örnekle açıklayalım. 1.75 metrelik boy ölçüsüne sahip bir 

kiĢi kolunu yukarı kaldırdığında 2.25 metre yüksekliğe ulaĢabilmektedir. Siz, yapacağınız 

çelik eĢyayı bu yükseklikten fazla yaparsanız kullanımı mümkün olmayacaktır. Bu ölçü, 

yapacağımız çelik eĢyanın maksimum yüksekliğini vermektedir. 

A B 
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1.3. Sandalyeler 
 

Arkalıklı yanlarında kolçakları olmayan, bir kiĢilik oturma gereçlerine sandalye denir. 

Oturulup dinlenilen veya çalıĢılan araçlardır. Kullanıldıkları malzemelere göre farklı 

tasarımları yapılmaktadır. 
 

1.3.1. Sandalye ÇeĢitleri 
 

Sandalyeler kullanıldıkları yerlere göre üç çeĢittir. Bunlar; yapıldıkları malzemeler, 

ölçü ve Ģekiller bakımından da farklılık gösterir. 
 

 Evlerde kullanılan sandalyeler 
 

Evlerimizde yemek masaları ve çalıĢma masalarımızda kullanılan sandalyelerin 

standart ölçüleri aynıdır. Yapıldıkları malzeme, biçim, döĢeme malzemesi ve Ģekline göre 

farklılık gösterir.    
 

Evlerde kullanılan sandalyelerin standart ölçüleri: Oturak yükseklikleri 450-475 

mm arasında, oturak geniĢlikleri 400-450 mm arasında değiĢmektedir. Rahat oturuĢlar için 

arkalıkları 60-80 mm kaçık olacak Ģekilde eğimli yapılır.  
 

Evlerde kullanılan sandalyelerin yapımında kullanılan gereçler: Farklı çelik ve çelik 

alaĢımları kullanılmaktadır. Motiflerle süslenmiĢ sandalye iskeleti, çapı 12 mm olan 

yuvarlak çelik malzemeden yapılırken motiflerin yapımında ise çapı 8 mm malzemeler 

kullanılmaktadır. Profil malzemeden yapılanlarda genellikle 25x15x1,2 mm çelik profiller 

kullanılmaktadır. Bunlardan baĢka yuvarlak profille yapılanlarda çapı 22 mm olan 

malzemeler kullanılmaktadır. 
 

 Büro tipi sandalyeler 
 

Evlerde kullanılan sandalyelerin standart ölçülerinde bazı değiĢiklikler yapılmaktır.  

Çelik eĢyaların tartıĢılmaz üstünlükleri bürolarda kullanımı daha fazla artırmıĢtır. 

Bürolarda kullanılan sandalyelerin en önemli özellikleri oturma yüksekliklerinin 

ayarlanabilir olmasıdır. Sandalye arkalıklarının eğimlerinin değiĢtirilebilmesi, ayaklarına 

konan tekerlekler yardımı ile istenen yönlere hareketinin kolaylaĢtırılması çalıĢma 

verimlerinin artmasını sağlamıĢtır.  
 

1.3.2. Sandalye Yapım Resimleri 
 

Piyasada çok çeĢitli sandalyeler yapılmasına rağmen en çok kullanılan sandalye 

resimleri Resim 1.1’de verilmiĢtir. 
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Resim 1.1: ÇeĢitli Sandalyeler 
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ġekil 1.2’de sandalye resmi ve detayları verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.2: Sandalye ve detay resimleri 
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ġekil 1.3: Sandalye resmi 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 
 

 25 x 25 x 1.5 mm profil boru 

 Kaynak makinesi ve takımları 

 Oturak ve arkalığı (verzalit hazır) 

 Bağlantı cıvataları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yukarıda ġekil 1.2 ve ġekil 1.3’te verilen sandalye resimlerinden bir tanesini seçip 

yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz sandalyeyi inceleyiniz. 

 Sandalye için malzeme tespiti yapınız. 
 

 Parçaların ölçü ve miktarını hesaplayınız.  
 

 Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça 

kesiniz. 
 

 Kesilen sandalye parçalarını resme göre 

hazırlayınız. 
 

 Resim ölçülerine ve Ģekline göre sandalye 

parçalarını puntalayarak birleĢtiriniz (Resim 1.1). 
 

 Sandalyenin ölçü ve gönyesini kontrol ediniz. 
 

 Ek yerlerindeki kaynaklı birleĢtirmeleri yapınız. 
 

 Ölçü ve gönye kontrolü yapınız. 
 

 Kaynak ek yerlerinin temizliğini yapınız. 
 

 Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini 

yapınız. 
 

 Sandalyenin boyasını yapınız.  

 Resmi dikkatli inceleyiniz.  
 

 Malzeme tespitinde dikkatli 

olunuz. 
 

 ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma 

düzeni hazırlayınız. 
 

 

 Puntalamayı dikkatli yapınız. 
 

 

 Parçanın gönye ve ölçüsüne 

dikkat ediniz. 
 

 

 

 

 Boyamadan önce temizliğe özen 

gösteriniz. 
 

 

 Sandalyenin önce pabuçlarını 

takınız sonra döĢemesini 

bağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Verilen sandalye resmini incelediniz mi?   

2.  Sandalye için malzeme tespiti yaptınız mı?   

3.  Parça ölçü ve miktarını hesapladınız mı?   

4.  Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça kestiniz mi?   

5.  ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma düzeni hazırladınız mı?   

6.  
Kesilen sandalye parçalarını resme göre (eğme-bükme-delme 

gibi) hazırladınız mı? 
  

7.  
Resim ölçülerine ve Ģekline göre sandalye parçalarını 

puntalayarak birleĢtirdiniz mi? 
  

8.  Ölçü ve gönyesini kontrol ettiniz mi?   

9.  Kaynaklarını sağlam olarak yaptınız mı?    

10.  Kaynak ek yerlerinin temizliğini yaptınız mı?   

11.  Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini yaptınız mı?   

12.  Boyasını yaptınız mı?   

13.  Oturak ve arkalığın montajını yaptınız mı?   

14.  Sandalyenin plastik pabuçlarını taktınız mı?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Ġnsanların ihtiyaçlarını karĢılamak için çelik ve alaĢımlardan üretilen  

              gereçlere çelik eĢya denir. 
 

2. (   ) EĢyaların kullanılmasında belirlenen ölçülere standart insan ölçüsü denir. 
 

3. (   ) Sandalyeler insanların oturarak, yatarak dinlenmelerini sağlayan gereçlerdir. 
 

4. (   ) Sandalyelerin yapımında çelik ve çelik alaĢımlarından farklı malzemeler de  

              kullanılmaktadır. 
 

5. (   ) Sandalyelerde rahat oturuĢları sağlamak için arkalıkları 30-40 mm kaçık  

              yapılır. 
 

6. (   ) Evlerimizde kullandığımız sandalyelerin oturak yüksekliği ve geniĢliği 450- 

           475 mm’dir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
AMAÇ 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun atölye ortamı hazırlandığında, güvenlik 

kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre çelik masalar yapabileceksiniz. 

 

ARAġTIRMA 
 

 Çevrenizde gördüğünüz masa çeĢitlerini, özelliklerini bir rapor hâline getirerek 

sınıfa sununuz. 

 

2. MASA YAPMAK 
 

2.1. Masanın Tanımı 
 

Bir ya da birden fazla ayak üzerine oturtulmuĢ bir tabladan oluĢan ve üzerinde çeĢitli 

iĢlerin yapılabildiği gereçlere masa denir. Üzerine eĢya konulan, yemek yenilen ve yazı 

yazılan tabla ve ayaklardan oluĢur. Genellikle tabla ahĢap veya verzalit, ayaklar ise profilden 

yapılır. Evlerimizde kullandığımız yemek masalarının tabla kısmı ağaç malzemeden yapılır. 

Atölyelerde kullandığımız masaların tabla kısmı genellikle sac malzemelerden 

yapılmaktadır. 
 

2.1.1. Masa ÇeĢitleri 
 

Masaları, kullanıldıkları yerlere göre sınıflandırmak mümkündür. Bunlar; evde 

kullanılan masalar, büro tipi masalar, bahçe tipi masalardır. 
 

 Evde kullanılan masalar 
 

Evde kullanılan masalarla farklı yerlerde kullanılan masaların özellikleri ve ölçüleri 

birbirine çok yakındır. Evlerimizde kullanılan masaları yemek ve çalıĢma masaları olarak 

ayırt etmek daha uygun olacaktır.  
 

Tipik bir çalıĢma masasının yüksekliği 730- 780 mm arasında olabilmektedir. 

Genellikle ayak kısımları paslanmaz çelik ya da boya ile kaplanmıĢ çelik alaĢımlarından 

yapılır. Üst tablaları ahĢap gereçler kullanılarak üretilir. Tabla ölçüleri 1000 -1400 mm 

boyunda ve 650-800 eninde olabilmektedir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ÇalıĢma masalarında 730-780 mm olan yükseklikler, yemek masalarında 780 mm 

olarak sabittir. Bunun da sebebi çalıĢma masalarında yapılan iĢlerin değiĢken, yemek 

masalarında yapılan iĢlerin tek amaçlı olmasıdır. 
 

Yemek masaları, tabla Ģekline ve kiĢi sayısına göre değiĢiklik gösterir. Bunlar 

yuvarlak, kare, dikdörtgen olmak üzere sınıflandırılır. 
 

Adını yuvarlak biçimli tablasından alan masanın yüksekliği diğer yemek masalarıyla 

aynıdır. Kullanıcı kiĢi sayısına göre değiĢir. Buna göre yuvarlak masa tabla ölçüleri 

aĢağıdaki gibidir. 
 

 Ġki kiĢilik  : 600 mm 

 Üç ya da dört kiĢilik : 900 mm 

 BeĢ kiĢilik  :1100 mm 

 Altı kiĢilik  :1250 mm 

 Sekiz kiĢilik  :1400 mm 
 

Kare tablalı yemek masaları 850x850 mm boyutlarındadır. Dört kiĢinin rahatlıkla 

kullanabileceği bu tür masalar, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak yan yana getirilerek kullanıcı 

sayısı artırılır. 
 

Dikdörtgen yemek masaları, diğer yemek masalarında olduğu gibi kullanıcı sayısına 

göre değiĢen tabla ölçüsüne sahiptir. DeğiĢik alanlarda kullanılabilen bu tür yemek 

masalarının tabla ölçüleri aĢağıdaki Ģekillerdedir. 
 

 Ġki kiĢilik:  625x800 mm 

 Dört kiĢilik:  1250x800 mm 

 Altı kiĢilik:  1750x800 mm 

 Sekiz kiĢilik:  2500x800 mm 

 On kiĢilik:  3125x800 mm 
 

Herkese açık yerlerde genel olarak iki ve dört kiĢilik yemek masalarından yararlanır. 

Kullanıcı sayısını artırmak için bu masa grupları birleĢtirilir. 
 

 Büro tipi masalar 
 

Bürolarda kullanılan masalar değiĢik amaçlar için kullanıldıklarından farklı özellik ve 

standartlarda üretilir. Bu masaların üzerinde yer alan çekmeceler, tek taraflı olabileceği gibi 

iki yana konulmuĢ da olabilir. 
 

Büro tipi masalarda tabla ölçüleri farklı olmakla birlikte yüksekliklerinde farklılık 

olmaz. Diğer masalar gibi yükseklikleri 730-780 mm’dir. Bu masaların tablaları titremeyen 

ve gürültü çıkarmayan gereçlerle kaplanmalıdır. Ayak dayama yerleri insan anatomisine 

uygun olarak yapılmalıdır. 
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 Bahçe ve balkon tipi masalar 
 

Bahçe ve balkonlarda kullanılan masalar diğer masalardan farklı olmayıp 

kullanıldıkları yerlere göre yapılır. Bahçelerde kullanılan masalarda içi dolu çelik 

malzemeler kullanılır. 
 

2.1.2. Masa Yapımında Kullanılan Gereçler 
 

Masaların yapımında soğuk haddelenmiĢ genel yapı çeliği saclar (TS 3812-TS 3813); 

tablasının yapımında genel yapı çeliği saclar, kaplama, formika ile yonga levha (TS 180) 

kontra tabla (TS 1047), odun lifi ve yonga levha (TS 1170)    veya kalıp preste 

biçimlendirilmiĢ yonga levhaları (TS 4616) kullanılmaktadır. Masaların boyanmasında 

kullanılan boyalar TS 789’a, bağlamada kullanılan ağaç cıvataları TS 431’e, sac cıvataları 

TS 432’ye uygun ve metalik kaplanmıĢ (TS 1715-TS 1716) olmalıdır. Masaların yapımında 

kullanılan profiller TS 5137’ye uygun olmalıdır. 
 

2.2. Masa Yapım Resimleri ve YapılıĢı 
 

Masanın tablaları yekpare, yüzeyleri pürüzsüz ve yer düzlemine paralel olmalıdır. 

Ayaklarda topallık ve çarpıklık olmamalı, çekmeceler sessiz, rahat çalıĢmalı, portatif masalar 

kolay açılıp kapanmalıdır. Metal kısımlarında ezik, göçük, çatlak ve ondüle; boyasında 

akıntı, dalgalanma, çatlama kavlama olmamalıdır. AhĢap kısımlarında yapıĢtırma, perdah ve 

yüzey iĢleme kusurları görülmemelidir. Sac kısımların yerlerinde açı hataları, nokta 

kaynaklarında göçük ve yanma, kaynak dikiĢli yerlerde kaynak boĢlukları veya akıntıları 

olmamalıdır. 
 

Boru ve profillerin birleĢme yerleri çepeçevre kaynatılmalı, kaynak cürufları mutlaka 

kırılarak temizlenmiĢ olmalıdır. Boru birleĢtirmeleri ara kesitli olmalıdır. Kenar profili masa 

tablasının yan yüzeylerine tam oturmalı ve üst kaplama ile ek yerlerinde açıklık olmamalıdır. 

Çelik kısımlar oksit yağ vb. temizlenerek en az bir kat astar, en az bir kat da son kat boyası 

ile boyandıktan sonra fırınlanmalıdır. AhĢap kısımlarının karĢılıklı yüzeyleri birbirine 

paralel, komĢu yüzeyler birbirine dik, yüzeyleri temiz olmalıdır. Masalarda kullanılan çelik 

malzemelerin listesi Tablo 1.1’de verilmiĢtir. 
 

Cinsi Boyutları  (axbxs) 

Kare profil 

 

30x30x1.5 

50x50x2 

40x40x1.5 

ve yukarısı 

Dikdörtgen profil 

 

 

 

 

30x20x1.5 

40x40x1.5 

50x30x2.0 

60x40x2.2 

 

40x20x2.0 

40x30x2.0 

60x40x2.0 

70x30x2.5 

70x50x2.5 

Boru için 21x1.2 (en az) portatif masa için 

   63x2 (en az)sütun ayaklı masa 
Tablo 1.1: Masalarda kullanılan çelik malzeme listesi 
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Fotoğraf 1.1: ÇeĢitli metal masalar 
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ġekil 2.1’de masa elemanları, ġekil 2.2’de tek çekmeceli, ġekil 2.3’te çift çekmeceli 

ve ġekil 2.4’te yemek masası çeĢitleri görülmektedir. 

 

ġekil 2.1: Masa elemanları 

 

ġekil 2.2: Büro masası (tek yanı çekmeceli) 



 

 17 

 

ġekil 2.3: Büro masası (iki yanı çekmeceli) 

 

ġekil 2.4: Yemek masaları 
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ġekil 2.5’te masa resmi ve detayları görülmektedir. 

 

ġekil 2.5: Masa resmi ve detayları 

Faaliyet doğrultusunda ġekil 2.6’da verilen masanın imalatını yapınız. 

ġekil 2.4: Yemek masaları 
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ġekil 2.6: Masa resmi 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 
 

1. 30 x 30 x 1.5 mm profil boru 

2. Kaynak makinesi ve takımları 

3. Masa tablası (verzalit, hazır) 

4. Bağlantı cıvataları 

5. 35 x 2 ağaç cıvatası (8 adet, hazır) 

6. Plastik pabuç (8 adet, hazır) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yukarıda ġekil 2.5 ve ġekil 2.6’da verilen masa resimlerinden bir tanesini seçip 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz masayı inceleyiniz. 
 

 Masa için malzeme tespiti yapınız. 
 

 Parçaların ölçü ve miktarını hesaplayınız. 
 

 Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça 

kesiniz. 
 

 Kesilen masanın parçalarını resme göre 

hazırlayınız. 
 

 Resim ölçülerine ve Ģekline göre masanın 

parçalarını puntalayarak birleĢtiriniz (ġekil 2.2 , 

2.3 ve  2.4). 
 

 Masanın ölçü ve gönyesini kontrol ediniz. 
 

 Ek yerlerindeki kaynaklı birleĢtirmeleri yapınız. 
 

 Ölçü ve gönyenin tekrar kontrolünü yapınız. 
 

 Kaynak ek yerlerinin temizliğini yapınız. 
 

 Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini 

yapınız. 
 

 Masanın boyasını yapınız.  

 Resmi dikkatli inceleyiniz.  
 

 Malzeme tespitinde dikkatli 

olunuz. 
 

 ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma 

düzeni hazırlayınız. 
 

 

 Puntalamayı dikkatli yapınız. 
 

 

 Parçanın gönye ve ölçüsüne 

dikkat ediniz. 
 

 

 

 

 Boyamadan önce temizliğe özen 

gösteriniz. 
 

 

 Masanın önce pabuçlarını takınız 

sonra tablasını bağlayınız (Tabla 

sac ise iĢlem masa parçalarının 

montajı sırasında yapılır.). 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Verilen masa resmini incelediniz mi?   

2.  Masa için malzeme tespiti yaptınız mı?   

3.  Parça ölçü ve miktarını hesapladınız mı?   

4.  Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça kestiniz mi?   

5.  ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma düzeni hazırladınız mı?   

6.  
Kesilen masa parçalarını resme göre (eğme-bükme-delme 

gibi) hazırladınız mı? 
  

7.  
Resim ölçülerine ve Ģekline göre masa parçalarını 

puntalayarak birleĢtirdiniz mi? 
  

8.  Ölçü ve gönyesini kontrol ettiniz mi?   

9.  Kaynaklarını sağlam olarak yaptınız mı?    

10.  Kaynak ek yerlerinin temizliğini yaptınız mı?   

11.  Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini yaptınız mı?   

12.  Boyasını yaptınız mı?   

13.  1Masa tablası ve çekmecelerinin montajını yaptınız mı?   

14.  Masa ayaklarına plastik pabuçlarını taktınız mı?   
 

Not: 11 ve 12. değerlendirme sorularına cevabınız, “Metal Yüzey ĠĢlemleri” dersindeki ilgili 

modülü almadıysanız “hayır” olabilir.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

 

1. Masaların yerden yükseklikleri aĢağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmektedir? 

A) 700-800 mm   B) 730-780 mm  

C) 750-850 mm   D) 680- 780 mm 
 

2. Kare tablalı masaların ölçüsü aĢağılardakilerden hangisidir? 

A) 750x750 mm           B) 700x700 mm  

C) 850x850 mm          D) 680x680 mm 
  

3. Dikdörtgen yemek masaların iki kiĢilik olanlarının ölçüsü aĢağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiĢtir? 

A) 625x800  mm        B) 1250x800 mm    

C) 1000x800 mm        D) 800x800 mm 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kullanıldığı yere göre masa çeĢitlerinden değildir?  

A) Profil ayaklı           B) Büro masası        

C) Yemek masaları       D) Bahçe masaları 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun atölye ortamı hazırlandığında, güvenlik 

kurallarına uyarak verilen resme ve ölçülere göre çelik dolaplar yapabileceksiniz. 
 

ARAġTIRMA 
 

 Çevrenizde gördüğünüz dolap çeĢitlerinin özelliklerini bir rapor hâline getirerek 

sınıfa sununuz. 

 

3. DOLAP YAPMAK 
 

3.1. Dolabın Tanımı 
 

ÇeĢitli eĢyaların (evrak, kırtasiye, takım, alet, giyim eĢyası vb.) muhafazası için çelik 

malzemeden yapılmıĢ eĢyalara dolap denir. 
 

3.1.1. Dolap ÇeĢitleri 
 

Dolapları kullanıldıkları yerlere ve amacına göre sınıflandırmak daha uygun olacaktır. 
 

 Soyunma dolapları 
 

Genellikle evlerimizde ve iĢ yerlerimizde elbiselerimizi sakladığımız, giyindiğimiz 

dolaplarımızdır. Bu dolapları kapı sayılarına göre ayırt etmek mümkündür. Bir kapılı iki 

kapılı, üç kapılı ve dört kapılı olmak üzere dört tiptir.   
 

Dolapların standart ölçüleri kullanacak kiĢi sayısına göre değiĢmekle birlikte dolap 

derinliği 520 mm, geniĢlik tek kiĢiliklerde 500-600 mm, yükseklik ise 1800-1900 mm 

arasındadır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 3.1: Soyunma dolabı(altı gözlü)  Fotoğraf 3.2:Evrak dolabı 

 

 

 Evrak dolapları 
 

Büro ve iĢ yerlerinde gelen ve giden evrakları saklamakta kullanılan dolaplardır. 

Evrak dolaplarını gözlerine ve kapıların çalıĢma durumuna göre sınıflandırmak mümkün 

olacaktır. 
 

Gözlerine göre raflı, çekmeceli; kapıların çalıĢma durumuna göre ise menteĢe kapılı, 

sürme kapılı olmak üzere iki çeĢittir. 

ġekil 3.1: MenteĢeli dolap 
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Dolapların yapımında farklı yükseklik ve geniĢlik kullanılmasına rağmen derinlikleri 

420 mm sabittir. Yükseklik ve geniĢliklerinin farklı olmasının sebebi ise kullanılacak 

yerlerin ve amacının farklı olmasıdır. 
 

Dolaplar; geniĢlikleri 410-1200 mm arasında, yükseklikleri ise 750- 1950 mm 

arasında olacak Ģekilde imal edilir.  
 

 Çekmeceli takım dolapları 
 

Atölyelerde en fazla kullanılan çelik eĢyaların baĢında dolaplar gelmektedir. 

Atölyelerde değiĢik iĢ kollarında üretim yapıldığı için atölyede kullanılan takımlara göre 

takım dolapları üretimi yapılmaktadır.  Örneğin metal iĢleri atölyesinde kullanılan takım ile 

elektrik atölyesinde kullanılan takımlar farklı olduğu için dolapları da farklılık 

göstermektedir.  
 

Atölyelerimizde bunlardan farklı olarak çekmeceli takım dolaplarıyla birleĢtirilmiĢ iĢ 

masalar da mevcuttur. Bunlardan baĢka hareketli takım dolaplar da bulunur. Bunlar istenilen 

yere takımlarla birlikte taĢınabildiğinden çalıĢanlara büyük kolaylıklar sağladığı için tamir 

atölyelerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu dolaplar, takımların düĢmemesi için etrafları 

tel örgü ile kaplanmıĢ, farklı ebatlarda üretilir. 850x450x950 mm ve635x490x910 mm 

ölçülerinde üretilenleri mevcuttur.     
 

ĠĢ masalarının ise yükseklikleri 700-800 mm arasında, enleri 650 mm, boyları ise 

kullanacak kiĢi sayısına göre 2000 mm kadar üretilenleri mevcuttur. 
 

 Ecza dolapları 
 

AhĢap ve çelik olarak fabrikasyon standartlarında değiĢik ölçülerde yapıldığından her 

eczaneye kolaylıkla ve zevklere uygun olarak döĢenebilir. Bu dolapların istenen ölçülerde 

üretimleri de yapılmaktadır. Çelik dolapların yan taraflarında DKP 1 mm kalınlığında sac 

kullanılmaktadır. Bilyeli- sürgülü kapaklar takılmaktadır.  Dolap rafları çeĢitli konumlarda 

ayarlanabilir, gerektiğinde ilave raf konabilir. 
 

Çelik ecza dolaplarının yükseklikleri 2150 - 2550 mm, enleri 700 -1180 mm, 

derinlikleri ise 450 mm yapılır. Toz boyalar kullanıldığı için koku yapmaz, temizliği 

kolaydır, nem ve sudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür. 
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ġekil 3.1: MenteĢeli dolap  ġekil 3.2: Sürmeli dolap 

 

3.1.2. Dolapların Özellikleri 
 

Genel olarak dolaplarda aĢağıdaki özellikler bulunmalıdır: 

 Dolapların yüzeylerinde göçük ve eziklik olmamalıdır. 

 KöĢe birleĢme yerleri düzgün, çıkıntısız olmalıdır. 

 Kapı etrafındaki çalıĢma boĢlukları eĢit olmalıdır. 

 Çekmeceler rahat ve sessiz çalıĢmalıdır. 

 Boyalarda kavlama ve çatlamalar görülmemelidir. 
 

3.1.3. Dolap Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

Dolapların yapımında kullanılan çelik sacların akma mukavemeti 167MPa olmalıdır. 

Çelik saclarda çatlak ondüle kusurları bulunmamalıdır. Kilitler TS 292’ye, menteĢeler TS 

678’e, cıvatalar TS 1020’ye, somunlar TS 1026’ya, boyalar ise TS 789’a uygun olmalıdır. 
 

 ġekil 3.1: MenteĢeli dolap 



 

 27 

3.2. Çelik EĢya Yapımında Kullanılan MenteĢe, Kilit ve Tutamaklar 
 

 MenteĢeler 
 

Kapı ve pencere kanadı veya dolap gibi elemanların bir eksen etrafında dönerek açılıp 

kapanmasını sağlayan menteĢeler, değiĢik tip ve ölçülerde yapılır. 
 

 Kilitler 
 

Çok geliĢtirilmiĢ çeĢitleri olmakla birlikte bugün dünyada en fazla ABD’li Linus Yale 

tarafından bulunan kilit modeli kullanılmaktadır. Yale kilidinde, silindir içine uzanan ve 

yarıya bölünmüĢ yaylı beĢ pim bulunur. Kilidin kendi anahtarı, pimleri iterek bölüm 

çizgilerinden aynı hizaya getirince silindir döner, silindir döndüğünde yay, diĢli veya 

kaldıraç sistemi mekanizma ile kilit dilini çalıĢtırır. 
 

Bazı kilitler Ģifrelidir. ġifreli kilitlerde sayısal tamburların iç çentikleri aynı hizaya 

getirildiğinde sürgünün tırnakları kurtularak kilit açılmaktadır. Dolap ve çekmecelerde 

kullanılan basit kilitlerde ise anahtarın çevrilmesi ile dönen silindire doğrudan bağlı bir dil, 

kilitleme yapar. 
 

Genellikle iç kapılarda kullanılan kilitler, ahĢap zıvana içine gömülerek kullanıldığı 

gibi demir veya çelik kapılara kaynak edilerek ve açık kısmı sacla kapatılarak 

kullanılmaktadır. Bu kilitler düz anahtarla açılabilmektedir. Elektromanyetik kilitler de 

mevcuttur. Kilit içerisine elektrik akımı verildiğinde manyetik duruma geçen bobinler vardır. 

Kilidin bağlı olduğu elektrik düğmesine basıldığında bobinler, manyetik kuvvetle kilit 

sürgüsünü çalıĢtırır. 
 

 Tutamaklar 
 

Kapı, pencere çekmece kapak gibi elemanlar da çok çeĢitli modellerde yapılır. Kol tipi 

tutamaklar pencere kanatlarında kullanılır. Tutamak çevrilince dil kasadaki yuvasına girer ve 

kapanmayı sağlar. Kapılarda ise ispanyolet tipi tutamaklar kullanılmaktadır. Ġspanyoletler; 

yüksekliği fazla olan pencere, kapı ve dolap kapaklarında dengeli kapanmayı sağlar.    
 

3.3. Dolapların Yapım Resimleri ve YapılıĢı 
 

 Sac kısımları çapaksız ve gönyesinde kesilmeli, ek yerleri kusursuz ve 

boĢluksuz kaynatılmalıdır.  

 Kaynak yerleri pürüzsüz olarak taĢlanmalı ve temizlenmelidir. 

 Dolap ayakları düzlem zemine tam basmalıdır. 

 Dolap kaburgalarla takviye edilmeli, havalandırma panjurları açılmalıdır. 

 Aynalık, aynanın kolay takılıp çıkarılabileceği Ģekilde dolap kapısının iç 

kısmına göz seviyesinde tespit edilmelidir. 

 Askılık borusu Ģapka rafına sağlam tutturulmalıdır. 

 Havlu askısı dolap kapısının orta kısmındaki yatay kaburganın üzerine sabit 

veya sökülüp takılabilir Ģekilde tutturulmalıdır. 

 Dolap bir kat astar boya, en az bir kat olmak üzere son kat boyası ile akıntısız, 

dalgasız ve pürüzsüz boyanmalı ve fırınlanmalıdır. 
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 Dolapların rengi, aksi belirtilmedikçe gri veya bej olmalıdır.  
 

ġekil 3.1’de menteĢeli dolap, ġekil 3.2’de sürmeli dolap, ġekil 3.3’te evrak dolabı, 

ġekil 3.4’te kütüphane dolabı, ġekil 3.5’te raflı ve çekmeceli takım dolabı, ġekil 3.6’da 

dolap detay resimleri verilmektedir. 

 

ġekil 3.3: Evrak dolabı 
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ġekil 3.4: Kütüphane dolabı 
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ġekil 3.5: Raflı ve çekmeceli takım 

dolabı 

 

ġekil 3.5: Raflı ve çekmeceli çelik dolap 
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ġekil 3.6: Raflı ve çekmeceli çelik dolap kasası 
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ġekil 3.7: Raflı ve çekmeceli çelik dolap açınımı 
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ġekil 3.8: Raflı ve çekmeceli çelik dolap büküm planı 
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ġekil 3.9: Raflı ve çekmeceli çelik dolap büküm planı 
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ġekil 3.10: Dolap resmi ve detayları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yukarıdaki ġekil 3.1 ve 3.6’ya kadar olan dolap resimlerinden bir tanesini seçip 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 
Seçtiğiniz dolabı inceleyiniz. 

 Dolap için malzeme tespiti yapınız. 
 

 Parçaların ölçü ve miktarını hesaplayınız. 
 

 Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça 

kesiniz. 
 

 Kesilen dolap parçalarını resme göre 

hazırlayınız. 

 

 Resim ölçülerine ve Ģekline göre dolap gövdesi 

kapağını, çekmeceleri uygun kaynak yöntemi 

ile birleĢtiriniz (ġekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4). 

 

 Dolap gövdesi ile kapağı menteĢelerle 

birleĢtiriniz. 

 

 Ölçü ve gönye kontrolü yapınız. 

 

 Dolap kilit ve tutamağını takınız. 

 

 Ek yerlerindeki kaynakları sağlamlaĢtırınız. 

 

 Ölçü ve gönyeyi tekrar kontrol ediniz. 

 

 Kaynak ek yerlerinin temizliğini yapınız. 

 

 Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini 

yapınız. 

 

 Dolabı istenen renkte boyayınız. 

 

 
 Resmi dikkatli inceleyiniz.  
 

 Malzeme tespitinde dikkatli 

olunuz. 
 

 ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma 

düzeni hazırlayınız. 
 

 

 Dolapların sac iĢçiliğinde ölçü 

hassasiyetine önem veriniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uygun kaynak yöntemleri seçiniz. 
 

 

 

 Dolap elemanlarını hatasız takınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 Boyadan önce temizliği dikkatli 

yapınız. 

 

 Boyamada gerekli özeni gösteriniz, 

düz yüzeylerdeki boya hataları 

hemen belli olur. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Verilen dolap resmini incelediniz mi?   

2.  Dolap için malzeme tespiti yaptınız mı?   

3.  Parça ölçü ve miktarını hesapladınız mı?   

4.  Tespit edilen ölçülere göre gerekli sayıda parça kestiniz mi?   

5.  ĠĢlem sırasına uygun çalıĢma düzeni hazırladınız mı?   

6.  
Kesilen dolap parçalarını resme göre (eğme-bükme-delme 

gibi) hazırladınız mı? 
  

7.  
Resim ölçülerine ve Ģekline göre dolap  parçalarını 

puntalayarak birleĢtirdiniz mi? 
  

8.  Ölçü ve gönyesini kontrol ettiniz mi?   

9.  Kaynaklarını sağlam olarak yaptınız mı?    

10.  Kaynak ek yerlerinin temizliğini yaptınız mı?   

11.  Boya öncesi metal yüzeylerin temizliğini yaptınız mı?   

12.  Boyasını yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

1. (   ) Soyunma dolaplarının derinlikleri 520 mm yapılmaktadır. 
 

2. (   ) Evrak dolabı gözleri menteĢeli-sürmeli olarak yapılır. 
 

3. (   ) Ġmalat yapan atölyelerde takım dolapları aynı standartta yapılır. 
 

4. (   ) Ecza dolaplarının yan tarafları 1 mm DKP sacdan; kapaklar bilyeli ve sürgülü  

             yapılır.  
 

5. (   ) Çelik ecza dolapları; yükseklikleri 2150-2250 mm, derinlikleri 450 mm  

              olarak üretilir. 
 

6. (   ) Kapı ve pencere kanadı veya dolap kapağı gibi elemanların bir eksen  

              etrafında dönerek açılıp kapanmasını sağlayan elemanlara menteĢe denir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda verilen bilgisayar kasası resmine göre imalatı gerçekleĢtiriniz. 

Not: Kurumunuzda bulunan baĢka bir model kasanın imalatı da gerçekleĢtirilebilir. 

 
1. Malzeme listesi oluĢturunuz 

2. Sac malzeme üzerine yerleĢim planı yapınız 

3. Kesim planı yapınız 

4. Büküm planı yapınız 

5. Montaj sıralamasını belirleyiniz 

6. Kaynak iĢlemi için yöntem ve sıralama belirleyiniz 

7. Delme iĢlemi yapınız 

8. Kesme iĢlemi yapınız 

9. Bükme iĢlemi yapınız 

10. Montaj iĢlemi yapınız 

11. Temizlik ve boya iĢlemini yapınız 

12. ĠĢ sunum dosyası oluĢturunuz. 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Çelik eĢya resimlerini çizdiniz/incelediniz mi?   

2.  
Çizdiğiniz/incelediğiniz çelik eĢya resmine göre malzeme 

listesini oluĢturdunuz mu? 

  

3.  
OluĢturduğunuz malzeme listesine göre kesim planı 

yaparak malzemeleri kestiniz mi? 

  

4.  
Kesilen malzemelere delme-eğme-bükme kalıplarında 

biçim verdiniz mi? 

  

5.  
Çizdiğiniz/verilen resme göre çelik eĢyanın doğru 

birleĢtirme yöntemi ile montajını yaptınız mı? 

  

6.  
Montajını yaptığınız çelik eĢyanın ölçü ve gönyesini 

kontrol ettiniz mi? 

  

7.  

Montajını yaptığınız ve ölçülerini kontrol ettiğiniz çelik 

eĢyanın çarpılma ve gerilmelere karĢı önlemini alarak 

birleĢtirmelerini sağlamladınız mı? 

  

8.  Çelik eĢyanızı boyaya hazırladınız mı?   

9.  Çelik eĢyanızın boyamasını yaptınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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