
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKUSTİK GİTAR PROJESİ VE ŞABLONU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ankara, 2015



 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. PROJE .................................................................................................................................. 3 

1.1. Akustik Gitar ................................................................................................................. 3 
1.1.1. Akustik Gitar Bölümleri ........................................................................................ 4 
1.1.2. Akustik Gitarda Denge .......................................................................................... 5 
1.1.3. Akustik Gitarda Oran ............................................................................................. 6 
1.1.4. Form ve Tel Boylarının Hesaplanması .................................................................. 7 

1.2. Projenin Çizimi ............................................................................................................. 7 
1.2.1. Projede Olması Gereken Kriterler ......................................................................... 7 
1.2.2. Proje Çiziminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............................................ 9 
1.2.3. Proje Çizmenin Avantajları ................................................................................... 9 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 10 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 21 
2. ŞABLON VE MALZEME HAZIRLAMA ........................................................................ 21 

2.1. Şablon Hazırlama ........................................................................................................ 21 
2.1.1. Şablon Yapımında Kullanılan Malzemeler .......................................................... 22 
2.1.2. Şablon Kesimi ...................................................................................................... 23 

2.2. Akustik Gitar Yapımında Kullanılan Malzemeler ...................................................... 24 
2.2.1. Akustik Gitar Yapımında Kullanılan Ağaçlar ..................................................... 24 
2.2.2. Kullanılacak Ağaç Malzemenin Genel Özellikleri .............................................. 25 

2.3. Kullanılacak Tutkalların Özelikleri............................................................................. 27 
2.3.1. Tutkal ................................................................................................................... 27 
2.3.2. Tutkallama-Yapıştırma ........................................................................................ 27 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 30 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 32 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 33 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 34 
 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Akustik Gitar Projesi ve Şablonu 

MODÜLÜN TANIMI 
Akustik gitar projesi ve şablonu hazırlamak ile ilgili temel 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 10.sınıf modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Akustik gitar projesi ve şablonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı (laboratuvar) ve donanımları 

sağlandığında tekniğine uygun olarak akustik gitar projesi ve 

şablonu yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

 

1. Akustik gitar proje çizimini yapabileceksiniz. 

2. Akustik gitar şablon ve malzeme hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Enstrüman yapım atölyesi 

Donanım  

Teknik resim ders araç ve gereçleri, sert karton veya plastik, 

kaplama, tutkal çeşitleri, ağaç kataloğu, önerilen malzemeler 

ve diğer kaynaklar  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili öğrenci,  

 

Bu modül, müzik aletleri yapımı alanında mızraplı Batı müziği enstrümanlarından 

olan akustik gitar yapımına hazırlık konularını kapsamaktadır. Tasarlanan enstrümanı projesi 

olmadan veya eksik proje ile yapmaya çalışmak, birçok hataya, dolayısıyla da malzeme ve 

işçilik kaybına neden olacağından enstrüman projesini titizlikle hazırlamak gerekir.  

 

Çizdiğiniz proje sayesinde tasarı hâlindeki enstrümanı somut bir görünüme 

kavuşturacağınızdan kafanızdaki birçok belirsizliği gidermiş, muhtemel olumsuzlukları da 

önceden tespit etmiş olursunuz. 

 

Günümüz enstrüman yapımcılarının birçoğu usta çırak ilişkisi içerisinde bu işi 

öğrendiğinden yaptıkları enstrümanın şablonlarını kendi çizdikleri projeden değil, 

birbirlerinden kopya ederek temin ederler. Sizlerin almış olduğu mesleki eğitim ise daha 

bilimsel ve bir işin başından sonuna kadar bütün aşamalarını kapsayacak niteliktedir.  

 

Proje çiziminin zahmetli, karmaşık, zor ve sıkıcı olduğuna dair piyasada oluşmuş 

genel kanıya karşın bilimsel metotları kullanmayı alışkanlık edinmiş siz değerli öğrencilerin 

bu modülün bitiminde bu işin o kadar da zor ve sıkıcı olmadığını göreceğini düşünüyoruz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
 

Uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak akustik gitar 

proje çizimini yapabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 

 
 

 Akustik gitarın çeşit ve modellerini araştırınız. 

 Akustik gitar ölçülerini araştırınız. 

 Araştırma işlemleri için internet ortamı, müzik kitapları, müzik aletleri yapım 

atölyeleri,  üniversitelerin çalgı yapım bölümleri ve müzikle ilgili diğer 

ansiklopedilere bakabilirsiniz. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak 

bilgilerinizi pekiştiriniz. 

 

1. PROJE 
 

1.1. Akustik Gitar 
 

Klasik gitarın ilk hâli çelik telliydi. Daha sonraki dönemlerde misina teller 

kullanılmıştır. Akustik gitarda amaç yüksek ses almaktır. Çelik telli ve ses kutusu geniş 

olduğundan ses sahası daha fazladır.  

 

Resim 1.1: Akustik gitar 

Kullanım alanı caz, blues, pop ve rock müzik türleridir. Akustik gitar 1920’lerden 

sonra gelişmiştir. Birçok yapımcı kendi tasarımını icracılara kabul ettirmiştir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Örneğin, Gibson, Hernick Bone... Ülkemizde de gitar yapımı başlangıç dönemini 

yaşamaktadır. Ekrem Özkarpak, Murat Sezen sayabileceğimiz isimlerdendir. Anadolu’da 

çeşitli gitarlar yapan ve denemeleri olan enstrüman yapımcıları vardır.  

 

1.1.1. Akustik Gitar Bölümleri 
 

 

Resim 1.2: Akustik gitar bölümleri  
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Resim 1.3: Akustik gitarda kullanılan tüm parçalar 

 

1.1.2. Akustik Gitarda Denge 
 

Bütün enstrümanlarda denge unsuru vardır. Gitar ve ailesinde çekme kuvveti daha 

fazla olduğu için denge unsuru daha da önem arz eder. Denge, fiziksel kurallar göz önüne 

alınarak yapılır. Telli enstrümanlara tel takıldıktan sonra sürekli çekme ve basma dediğimiz 

kuvvetlere maruz kalır. Bundan dolayıdır ki bu kuvvetleri enstrümanın diğer bölgelerine eşit 

dağıtmaya çalışmak ve yük alan bölgelerin kuvvetini hafifletmek.gerekir. 

 

Gitarda bu gerilmeler göz önüne alınarak sap içine destek mili konulur. Sap atması 

durumunda milin aylan başlı vidasından sap ileri ve geri ayarlaması yapılır. Bu mil gitarı 

ağırlaştırır ama sap tesviyesine gerek bırakmaz. 

 

 Gitarda denge unsurunun göz önünde bulundurulması gereken bölgeler 

şunlardır 

 

 Alt eşik üst eşik yerleri  

 Perde dağılımı ve yerleri 

 İçerde kullandığımız destek çıtaları ve balkonlar 

 Yanlıkları güçlendirici destek çıtaları 

 Takoz ve yanlık-sap bağlantısı 

 Takozun göğse (arka kapağa) bağlanması 

 Burgu başlığının eğimi ve bağlantı yerleri 
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1.1.3. Akustik Gitarda Oran 

 

Şekil 1.1: Gibson modeli akustik gitarda oran 

 

Gitarın tel boyu uzunluğunun yarısı, yanaklarla takozun birleştiği 14. perdeye denk 

gelmektedir. Üst eşikten 14. perdeye kadar 35 cm, 14.perdeden alt eşiğin olduğu yere kadar 

ise yine 29,5 cm’dir. Alt eşik ise gitarın en geniş formunun tam ortasına denk gelecek şekilde 

oturtulur. Nedeni o bölgeyi eşit oranlamak ve aynı zamanda destek çıtalarını diyaframda iyi 

şekilde yerleştirmek için alan yaratmaktır. Sap atmasını önlemek ve saptaki gerilmenin 

gövdeye de eşit şekilde dağılımını sağlamaktır fakat bu akustik gitarda farklıdır. Oradaki 

gerilimi dengelemek için sap içersine ayarlanabilinir bir mil yerleştirilir. 
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1.1.4. Form ve Tel Boylarının Hesaplanması 
 

Tel boyu 645 mm olarak belirlenmiş bir gitarda denge ve oranlar yapılan hesaplamalar 

ile bulunmuş, form ölçüleri çıkarılmıştır. Aşağıdaki çizelge bu form ölçülerini vermektedir. 

 

ENSTRÜMAN ADI AKUSTİK GİTAR 

FORM BOYU 51 CM 

ÜST FORM ENİ 28 CM 

ORTA FORM ENİ 22 CM 

ALT FORM ENİ 37,5 CM 

FORM DERİNLİĞİ ÜST = 10 CM ALT = 12,5 CM 

ROSE (SES DELİĞİ) YERİ 16 CM 

EŞİK YERİ 18 CM 

SAP EŞİK YERİ 31,5 CM 

SAP BOYU 31,5 CM 

TEL BOYU 64,5 CM 

Tablo 1.1: Akustik gitarda standart form ölçüleri 

Gitarda perdeler arasındaki mesafeler şu şekilde bulunur: 1,05946… sabit sayısının tel 

boyuna (645 mm’ye) bölünmesiyle birinci perde, kalan sayının tekrar 1,05946… sayısına 

bölünmesiyle de 2. perde bulunur. Bu işlem sürekli tekrarlanarak 20. perdeye kadar tüm 

perdelerin ölçüleri çıkartılmış olunur. Bu konu ilerde daha fazla incelenecektir. Burada 

anlatılan ön bilgi amaçlıdır. 

 

1.2. Projenin Çizimi 
 

Enstrüman çizimi konularını ve genel çizim tekniğini daha önce işlemiştik. Şimdi bu 

modülde gitarın ön ve yan görünüşünü tekrar çizelim.  

 

Gitarın şablonunun çıkarılabilmesi için özellikle ön form görünüşünün 1/1 ölçülerinde 

çizilmesi gerekir. Tasarladığımız akustik gitarın doğru yapılabilmesi için projelendirilmesi 

gerekir. Bunun için yapılmak istenen gitarın öncelikle projesi çizilir. Projesi çizilmeyen işin 

yapımı gelişigüzel olacağından yapılması düşünülen iş ile sonuçta çıkan bitmiş iş arasında 

çok farklar oluşabilir. Bu farkların oluşmaması ve işin belli bir standarda göre yapılabilmesi 

için projenin tekniğine göre çizilmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında bir gitar projesinde olması 

gereken asgari ölçütler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1.2.1. Projede Olması Gereken Kriterler  
 

 Ön ve yan görünüş 

 Ölçülendirme 

 Sap, tekne ve burguluk detayı 

 Roza deliği ve eşik detayı 

 Antet (projenin kimlik bilgileri) ve diğer açıklamalar 
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Akustik gitar projesini öncelikle taslak kâğıdı olarak bilinen eskiz (porşömen) 

kâğıdına çizilir. Parşömen kâğıdı A0 kâğıdı ölçülerinde (840 x 1188 mm) piyasada tabaka 

hâlinde satılmaktadır. Yukarıda belirtilen temel ölçütler proje üzerinde dengeli bir kâğıt 

düzeni içinde resmedildikten sonra aydınger kâğıdına rapido kalemleri (mürekkepli çizim 

kalemleri) ile aktarılarak projenin uzun süre saklanması ve resmî işlerde sözleşme belgesi 

olarak kullanılması mümkün olur ancak istenirse parşömen kâğıdına çizilmiş projede sadece 

işin yapımına kılavuzluk etmesi için kullanılabilir. 

 

İster eskiz kâğıdına çizilmiş isterse aydınger kâğıdına aktarılmış olsun, önemli olan 

projede yer alan akustik gitarın ölçü ve biçim açısından tekniğine uygun ve teknik resim 

kurallarına göre çizilmiş olmasıdır. 

 

Bir proje çiziminde gerekli olan malzemeler ile proje çiziminde dikkat edilecek 

hususlar aşağıda belirtilmiştir.  Proje çizimindeki önemli hususları dikkatlice okuyunuz.  

 

Gerekli Malzemeler Miktarı Özellikleri 
Piyasada Bulunuş 

Şekli 

Temin 

Edilecek 

Yer 

Porşiment (eskiz) 

kâğıdı 
2 tabaka (A0) 

Kaliteli  (Yağlı ve 

ağır) 

A0 ölçüsünde 

tabakalar hâlinde 

Kırtasiyeler 

Kurşun kalem  
1’er adet 

0.3 ve 0.5 uçlu 

HB-2B arası 
Tane 

Silgi  1 adet Kokusuz Tane 

T cetveli  1 adet Şeffaf Tane 

Gönye  1’er adet 30-60˚lik ve 45˚ Tane 

Pistole (eğri cetvel) 1 adet Büyük boy Tane 

Pergel 1 adet  Tane veya Takım 

Selebant 1 adet Iz bırakmayan Tane 

Fırça 1 adet Kıl dökmeyen Tane Nalburiye 

Aydinger kâğıdı 
1.5-2 metre 

Kaliteli (Yağlı ve 

ağır) 

106 cm lik sonsuz 

Rulo hâlinde 

Büyük 

kırtasiyeler 

Rapido kalemleri 

(0.2-0.3-0.5-1.0 

numaralar) 

Hepsinden 

birer adet veya 

bir adet 

pergelli rapido 

takımı da 

alınabilir. 

Aparat 

Tane veya Takım 

hâlinde 

Rapido mürekkebi Tüp İçerisinde 

Rapido silgisi Tane 

Rapido pergeli Pergel takımında 

Tablo 1.2: Proje çiziminde gerekli malzemeler 
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1.2.2. Proje Çiziminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
 

 Proje resmi, akustik gitarı imal edecek kişinin aklında ölçü ve biçim  yönünden 

belirsizlik kalmayacak şekilde çizilmelidir. 

 Projede yer alan bütün görünüş, kesit ve detaylar resim kâğıdına dengeli 

dağıtılmalıdır. 

 Antet, ölçü rakamları ve diğer yazı ve eklentiler, dik norm yazı ile yazılmalıdır 

(Harf şablonu kullanılmalıdır.). 

 Bütün görünüşler 1/1 gerçek ölçüsünde çizilmelidir. 

 Aydınger kâğıdına aktarım işi bitmeden resim kâğıdı masadan 

kaldırılmamalıdır. 

 Kurşun kalem ile çizerken cismin dış ana hat çizgilerinde kalın, iç hat 

çizgilerinde ince, desen ve tarama çizgilerinde daha ince ve yumuşak kalem 

kullanılmalıdır. 

 Mürekkepli kalem ile çizerken çerçeve çizgisi için 1.0, cisimlerin ana hat 

çizgileri için 0.5, iç hat çizgileri için 0.3, desen ve tarama çizgilerinde 0.2 

numara rapido kalem kullanılmalıdır. 

 Aydınger kâğıdı, 106 cm genişliğinde rulo bant hâlindedir. Gerekli 

görüldüğünde eskiz kâğıdına eklemeler yapılabilir. Asıl çizim aydıngere 

yapılacağından projenin kâğıda sığmaması gibi bir sorun olmayacaktır. 

 

1.2.3. Proje Çizmenin Avantajları 
 

 Projeye ilk bakıldığında akustik gitar ile ilgili ölçü ve biçim yönünden genel bir 

bilgiye sahip olunur. 

 Müşteri kendisine yapılacak gitarı önceden görme ve inceleme imkânına sahip 

olur. 

 Proje üzerinde, iki tarafın rızasıyla başlanan iş sonrasında çıkacak 

anlaşmazlıklar önceden önlenmiş olur ya da anlaşmazlıkların giderilmesinde 

(ticari anlaşmazlıklarda) projenin varlığı belirleyici bir etken olur. 

 Yapılması düşünülen gitarın olası hataları veya uyum ya da uyumsuzlukları 

projede ortaya çıkacağından gerekli düzeltmeler önceden yapılabilir. 

 Gitarın  bazı parçaları başkası tarafından yapılsa bile projeye bağlı 

kalınacağından işin bütününde bir uyumsuzluk ya da olumsuzluk yaşanmaz. 

 Yapımcı  işini daha hızlı ve tekniğine göre yapar. Zamanı ve malzemeyi 

ekonomik kullanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun olarak proje hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Eskiz kâğıdını resim masasına bağlayınız. 

 

Şekil 1.2: Çizim kâğıdının masaya bağlanması 

 Uygun büyüklükte resim masası 

kullanınız. 

 Resim kâğıdını gönyesinde 

bağlayınız. 

 Çizim aletlerini kuru bir bezle 

temizleyiniz. Ellerinizi yıkayınız. 

 Antet kısmını çiziniz. 

 Aşağıdaki şekli yazılan ölçülerde 1/1 olarak 

kâğıdınıza ince taşıma çizgisiyle çiziniz.  

 Köşeleri aşağıdaki gibi isimlendiriniz. 

 Şeklin tam ölçülerinde çizmeye 

dikkat ediniz. 

 T cetveli ve gönyeyi kurallarına göre 

kullanınız. 

 Çizimi, çizgi kalınlıklarını 

hesaplayarak yapınız. 

03

01

02

C4
C3

C1 C2B4B3

B2B1 A4A3

A2A1

 

Şekil. 1.3: Gibson akustik gitar form ölçülerinin çizimi 

Şekil 1.1:  Çizim kâğıdının 

masaya yapıştırılması 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 11 

 Pergelinizi 35 cm açınız ve ucunu 02 

noktasına koyarak şekildeki gibi yarım 

daire çiziniz. 

 Pergelinizi 18.8 cm açınız ve ucunu 03 

noktasına koyarak şekildeki gibi yarım 

daire çiziniz. 

 Pergelinizi 51 cm açınız ve ucunu 05 

noktasına koyarak şekildeki gibi yarım 

daire çiziniz. 

 02 noktasından pergeli 35 cm açarak 

çizdiğiniz yarım çemberin 05 

noktasından tam olarak geçmesi 

gerekiyor, olmuyorsa ölçülendirmede 

hata vardır, baştan kontrol ediniz. 

 Merkezi 05 noktası olan 51 cm’lik 

yarım çemberi de 04 noktasından 

geçmesini sağlayınız. 

 Pergeli kurallarına göre kullanınız, 

özellikle kaymamasına dikkat ediniz. 

05

04

03

01

02

A1 A2

A3 A4B1 B2

B3 B4 C2C1

C3
C4

 

Şekil 1.4: Yardımcı daireler ve koordinatlar ile gövde formunun oluşturulması 
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 A3-A4 doğrusu üzerinde A3’ten  A4 

yönünde 7.5 cm’ ye işaret koyarak bu 

noktaya 06 deyiniz. Aynı işlemi 07 

noktasını bulmak için de yapınız. 

 Pergelinizi 7.5 cm açarak 06 ve 07 

merkezli 2 adet çember çiziniz. 

 02 noktasından aşşağıya doğru 18.8 cm 

de 08 noktasını işaretleyiniz. 

 Pergelinizi ucunu 08 noktasına koyarak 

18.8 cm kadar açıp şekildeki gibi yarım 

çemberi çiziniz. 

 Pergeli kullanma kurallarına göre 

kullanınız. 

 Pergelde kullandığınız kalemin ince 

uçlu olmasına dikkat ediniz. 

 Çizmiş olduğunuz 08 merkezli çemberin 

02 noktasından geçmesi gerekiyor,  

geçmiyorsa 08 noktasını biraz daha 

ileriye alarak 02 noktasından geçmesini 

sağlayınız. 

0706

08

05

04

01

C4
C3

C1 C2B4B3

B2B1 A4A3

A2A1

03

02

 

Şekil 1.5: 06, 07 ve 08 merkezli çemberlerin çizimi 
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 A3 noktasından C1 noktasına bir doğru 

çiziniz. Aynı işlemi A4-C2 için de yapınız. 

 Gitar resminin ortasından geçen yatay 

doğruyu kesen noktaya D1 deyiniz. Aynı 

işlemi D2 noktasına da yapınız. 

 A3-D1 doğrusunun orta noktasını ölçmek 

süretiyle bulunuz ve bu noktaya da 09 

noktası deyiniz. Aynı işlemi 010 noktasını 

bulmak için de yapınız. 

 Pergelinizin ucunu 09 noktasına koyarak 5 

cm kadar açınız ve çemberi çiziniz. Aynı 

işlemi 010 noktası içinde yapınız. 

 Pergelinizi hiç bozmadan 02 noktasına 

koyarak roza deliğini çiziniz. 

 09 merkezli çember B1-B2 

doğrusundan teğet geçmek 

zorunda, aksi bir durum olursa 

önceki işlemleri kontrol ediniz 

veya öğretmeninize danışınız. 

 010 merkezli çemberinde B2-B4 

doğrusundan teğet geçtiğinine 

dikkat ediniz. 

 Çizgilerinizin ince çizgi olmasına 

dikkat ediniz. 

0706

01009

D2D1

02

03

A1 A2

A3 A4B1 B2

B3 B4 C2C1

C3
C4

01

04

05

08

 

Şekil 1.6: 02, 09 ve 010 merkezli çemberlerin çizimi 
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 Gitarın ortasından geçen dik doğruyu 

yeteri kadar uzatınız. 

 Rose çemberine teğet olacak şekilde ve 

dik doğru ortaya gelecek şekilde sap 

genişliğini 6 cm olarak işaretleyiniz. 

 Eşikten itibaren yukarıya doğru 64.5 cm 

alarak sap boyunu belirleyiniz ve sapın 

bu noktadaki genişliğini 4 cm olarak 

işaretleyiniz. 

 Şekildeki ölçülere uygun sapı çiziniz. 

 Şekildeki ölçülere uygun burguluğu 

çiziniz.  

 Eşik kısmını şekildeki ölçülere uyarak 

çiziniz. 

 Çizgilerinizin ince taşıma çizgileri 

olduğuna dikkat ediniz. 

 Resimdeki ölçülere uyarak çiziminizi 

yapınız. 

0706
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01009

D2D1

02

03

A1 A2

A3 A4B1 B2
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Şekil 1.7: Gitar sapı, eşik ve rose deliğinin çizimi 
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 Şekildeki gibi gitarın gövde formunu 

kobra cetvel (bükülebilir cetvel) veya 

pistole (eğri cetvel) yardımıyla kalın ve 

net çizgilerle çiziniz. 

 Çemberlerin birbirine değmeyen 

yerlerinde çizgileri düzgün 

tamamlayınız. Çizgilerin tam olarak 

üzerinden geçmeye dikkat ediniz. 

08

02

04

05

0706

01

C4
C3

C1 C2B4B3

B2B1 A4A3

A2A1

03

02

D1 D2

09 010

 

Şekil 1.8: Gitar gövde formunun netleştirilmesi 
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 Eşik, roza, sap ve burguluğu da gitar 

formundaki gibi kalın çizgilerle 

üzerinden geçerek netleştiriniz. 

 Çizgi kalığının 1 mm olmasına ve her 

tarafta eşit kalınlıkta olmasına dikkat 

ediniz. 
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A3 A4B1 B2
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0606

Şekil 1.9:  Gitarın netleştirilmesi 
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 Yan görünüş resmi için ön görünüşten gerekli 

noktaları T cetveli yardımıyla sağ yana 

taşıma çizgileriyle taşıyınız. 

 Yan görünüşü şekildeki ölçülere göre ince 

çizgilerle çiziniz. 

 Gerekli yerlerini netleştiriniz. 

 Ölçüleri tam olarak uygulayınız. 

 

Şekil 1.10: Gitar yan görünüşünün çizilmesi 
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 Resmi masadan sökmeden resmin üzerine 

aydınger kâğıdını bağlayınız. 

 Gitar formuna ait yerleri rapido kalemle 

aydınger kâğıdına kopya ediniz. 

 Çizim esnasında rapido kaleminin 

kullanım kurallarına dikkat ediniz. 

Şekil: 1.11: Gitarın aydınger kâğıdına aktarılması 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. A0 kâğıdınızı masaya bağladınız mı?   
2. Akustik gitar form ölçülerini çizdiniz mi?   
3. 02, 03 ve 05 merkezli çemberleri çizdiniz mi?   
4. 06, 07 ve 08 merkezlerini bularak çemberlerini çizdiniz mi?   
5. 09 ve 010 merkezlerini bularak çemberlerini çizdiniz mi?   
6. Roza deliğini çizdiniz mi?   
7. Sap ve burguluğu çizdiniz mi?   
8. Eşiği çizdiniz mi?   
9. Akustik gitar gövde formunu netleştirdiniz mi?   
10. Sap, burguluk, roza deliği ve eşiği netleştirdiniz mi?   
11. Yan görünüşü çizdiniz mi?   

12. Yan görünüşü netleştirdiniz mi?   

13. Akustik gitarı aydınger kâğıdına kopyaladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Akustik gitarda tel boyu standarttır ve 64,5 cm’ dir. 

2. (   ) Akustik gitar projesinden şablon çıkarabilmek için projenin 1/10 ölçekli olması 

şarttır. 

3. (   ) Proje çizmenin bir amacı da zamanı ve malzemeyi ekonomik kullanmaktır. 

4. (   ) Proje ilk önce aydınger kâğıdına çizilir. 

5. (   ) Proje çizimine ilk olarak yan görünüşten başlanır. 

6. (   ) Akustik gitarın kavisli kısımlarının netleştirilmesinde kobra cetvel ve  

pistoleler (eğri cetveller) kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak akustik gitar şablon 

ve malzemesi hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Şablon kullanılabilecek malzemeleri araştırınız. 

 Akustik gitar yapımında kullanılan ağaç malzemeleri araştırınız. 

 Kullanılan ağaçların özelliklerini ve kurutma yöntemlerini araştırınız. 

 Gitar yapımında kullanılan yapıştırıcıları araştırınız. 

 Piyasada üretilen müzik aletlerini ve atölye ortamlarını gözlemleyiniz. 

Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş grubunuz ile paylaşınız. 

 

2. ŞABLON VE MALZEME HAZIRLAMA 
 

2.1. Şablon Hazırlama 
 

Projesi tamamlanmış işin üretimine geçilebilmesi için akustik gitar form şablonunun 

çıkarılması gerekir.  Proje resmi (eskiz kâğıdındaki net resimden) üzerinden karbon kâğıdı 

yardımıyla şablon malzemesine aktarılan form şablonu, çizgi hatlarından kesilerek 

temizlenir. Sonraki işlerde de kullanılmak üzere korunur. 

 

Şekil 2.1: Gitar şablonu 

                          

Resim 2.2: Resmin kâğıda aktarılması                Resim 2.3: Gitar formunun aktarılması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.4: Şablon malzemesine aktarılması 

 

2.1.1. Şablon Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

Şablonlar kolay temin edilebilecek, rahat işlenebilecek ve uzun süre saklanabilecek 

dayanaklıkta malzemelerden yapılır. Aynı zamanda şablon malzemesi ince ve hafif 

olmalıdır. Çalışan kişiyi yormamalıdır. Bu nitelikleri taşıyan her türlü tabaka, levha 

hâlindeki çeşitli malzemeler şablon olarak kullanılabilir. Piyasada şablon yapımında 

genellikle aşağıdaki malzemeler kullanılır: 

 

 Karton 

 

Ambalaj sektöründe kullanılan 2-3 mm kalınlıktaki mukavvalar şablon yapımına 

uygundur. Diğer malzemelere göre daha az kullanılır. Kâğıt oldukları için muhafaza etmek 

zordur. Çabuk yıpranır. Kenar kalitesi istendiği kadar iyi sonuç vermez. 

 

                               

Şekil 2.5:  Karton tabaka                       Resim 2.6: Plastik tabaka 

 

 Plastik 

 

Şablon yapımında esnek ve tatlı sertlikte olan polietilen (pe) ve polivinil klorid (pvdc) 

türlerinin tabaka hâlinde olanları kullanılır. Plastik; dayanıklı ve uzun ömürlü bir maddedir. 

Şablon için kullanılacak plastik levhanın maket bıçağı ya da falçata ile kesilebilecek sertlikte 

ve üzerine çizim aktarılacağından açık renkli olmasına dikkat edilmelidir. 



 

 23 

 Çinko- Alüminyum 

 

İkisi de hafif alaşımlı yumuşak metallerdir. Diğer gereçlere göre daha sert ve az 

esnektir. İnce olan (1-3 mm) levhaları tercih edilmelidir. Kalınlaştıkça eğimli kesimleri 

yapmak zorlaşır. Formu aktarıldıktan sonra çizgi hatlarından metal işlerinde kullanılan 

makine ve el aletleri ile kesilir (giyotin, dekopaj, demir testeresi) ve ince dişli eğelerle 

çapakları tıraşlanır.   

                                   

Şekil 2.7: Alüminyum kesimi                 Resim 2.8: Kontrplak-MDF 

 

 Kontrplak- MDF 

 

Her ikisi de ahşap malzemedir. Ahşabın işlenmesinin kolaylığı ve enstrüman yapım 

atölyelerinde aynı malzemenin kullanılmasından dolayı kolay temin edildiği için şablon 

yapımında en sık tercih edilen malzeme türüdür. Şablon yapımında 3-10 mm kalınlıkta 

olanları, kontrplakların açık renklileri, MDF’nin ise bir yüzü parlak olanları kullanılır (Ahşap 

esaslı malzeme olduklarından dolayı rutubete karşı korumak gerekir. Aksi hâlde şablonun 

formunda zamanla bozulmalar meydana gelebilir.). 

 

2.1.2. Şablon Kesimi 
 

Gitar kalıbının yapımında kullanılacak şablonların elde edilmesinde oldukça dikkatli 

davranılması gerekir. Karbon kâğıdı ile aktarma işleminde ya da çizgi hatlarından keserken 

yapılacak herhangi bir yanlışlık, kalıbın dolayısıyla da gitar formunun bozuk çıkmasına 

sebep olacaktır.  

 

Şablon malzemesi karton veya yumuşak plastik ise makas ya da falçata ile direkt hat 

üzerinden pay vermeden kesmek gerekir. Şablon malzemesi, ahşap ya da metal gibi sert 

plastik malzemeden ise işe uygun el testeresi ya da dekopaj makinesinde temizleme payı 

bırakılarak kesilmelidir.                     

 

Şablon kesildikten ve temizlendikten sonra üzerine gerekli açıklayıcı bilgi yazılarak 

daha sonraki işlerde de kullanılmak üzere rutubetsiz ortamlarda kenar hatları zarar 

görmeyecek şekilde uygunca muhafaza edilir. 
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Resim 2.9: Şablonun kesilmesi               Resim 2.10: Şablonun temizlenmesi 

 

2.2. Akustik Gitar Yapımında Kullanılan Malzemeler 

 

Resim 2.11: Malzemelerden görünüş  

 

2.2.1. Akustik Gitar Yapımında Kullanılan Ağaçlar 
 

Akustik gitar yapımında birçok ağaç malzeme kullanılmaktadır. Gitarın her bölgesi 

için farklı özellikte ağaç seçimi yapılır. Bu ağaçların özellikleri önceki modüllerinizde 

işlenmişti tekrarlamanızda fayda var. Ağaçlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Pelesenk  

 Alder 

 Kelebek 

 Gül (Rosewood) 

 Wenge 

 Sedir 
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 Ladin 

 Paduk 

 Maun 

 Selvi 

 

2.2.2. Kullanılacak Ağaç Malzemenin Genel Özellikleri 
 

 Renk dağılımı eşit olmalıdır. 

 Yıllık halkaları sıralı ve düzgün dağılımlı olmalıdır. 

 Ağaç kusurlu ve hastalıklı olmamalıdır. 

 Hareleri düzgün olmalı estetik görünmelidir. 

 Tomruktan kesilirken dıştan merkeze doğru kesilmelidir. 

 Doğal yöntemlerle ve çok iyi kurutulmuş olmalıdır. 

 

 

Resim 2.12: Liflerin görünümü 

 

2.2.2.1. Yan ve Gövde İçin Uygun Ağaçlar 
 

Klasik gitarda yan için gül, abanoz, padok, akçaağaç (kelebek), Brezilya pelesengi, 

Hint pelesengi (Indian Rosewood) ve Selvi ağaçları kullanılır. 

 

 

Resim 2.13: Arka ve yanlık 
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Aşağıda yanlık malzemesinin büküldükten sonraki hâlini görmektesiniz. 

 

Resim 2.14: Bükülmüş yanlık 

2.2.2.2. Ön Tabla İçin Uygun Ağaçlar 
 

Ses tablası için Alman ladini (German spruce) veya sedir (red cedar) ağacı 

kullanılmaktadır. 

 

 Ladin ağacı 

 Sedir ağacı 

                     

Resim 2.15: Ladin ağacı                                                  Resim 2.16: Sedir ağacı 

 

2.2.2.3. Sap ve Klavye İçin Uygun Ağaçlar 
 

 Sap: Honduras maunu, kelebek veya İspanyol sediri kullanılır. 

 Klavye: Abanoz, pelesenk ve kelebek ağaçları kullanılır. 
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Resim 2.17: Saplık ağaç                                    Resim 2.18: Klavyelik ağaç 

 

2.3. Kullanılacak Tutkalların Özelikleri 
 

2.3.1. Tutkal  
 

İçerisinde organik ve inorganik kimyasal malzeme bulunan sıvı ve katı yapıştırıcılara 

“tutkal” denir.  

 

2.3.2. Tutkallama-Yapıştırma 
 

İki veya daha fazla parçayı birbirine yapıştırarak eklemek suretiyle tek parça hâline 

getirme işlemine “tutkallama” denir. 

 

İyi bir yapıştırma işlemi, uygun tutkal ve nem oranı uygun bir ortam ile parça 

yüzeylerinin temiz ve pürüzlü olmasına bağlıdır. 

 

 Akustik gitarda kullanılan tutkallar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

 Malzemeye renk vermemeli, ağacın rengini almalıdır. 

 Yapışma özelliği çok iyi olmalıdır. 

 Mukavemeti yüksek olmalıdır. 

 Ağacın yapısında ayırt edilmemelidir. 

 Titreşimde dalga boylarını kesmeyecek özelikte olmalıdır. 

 İnce taneli ve iyi işlenmiş olmalıdır. 

 

 Akustik gitarda kullanılan bazı tutkal türleri şunlardır 

 

 Sıcak Tutkal 

 

Doğal tutkal diye bilinir. Boynuz ve kemik gibi malzemenin eritilmesiyle elde edilir. 

Şekilsel olarak boncuk hâlinde satışa sunulur. Kullanılmadan önce suda bekletilir daha sonra 

suyla karıştırılarak ısıtılır. Sıcak şekilde kullanılır. Genellikle çok kullanılan bir malzemedir. 

Kuruması kolay ve hızlıdır. Sökülmek istendiğinde ısıtılarak malzemeler birbirinden ayrılır. 
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Resim 2.19: Sıcak tutkal 

 

 Sarı tutkal (Amerikan tutkalı) 

 

Diğer kullanılan tutkallardan daha fazla homojen ve ince yapılıdır. İthal bir üründür. 

Yapıştırmadan sonra arta kalan fazlalıklar rahatlıkla temizlenebilinir. Ağaca renk vermez. 

Diğer plastik tutkallardan çok farklıdır. 

 

Resim 2.20: Sarı tutkal 

 

 Şeffaf tutkal 

 

Su renginde şeffaftır. Kimyasal bir üründür. Yapıştırıldığı malzemenin rengini alır. 

Birçok yerde kullanılır. 

 

 Özel tutkallar  

 

Enstrüman yapımında çeşitli amaçlarla kullanılan tutkallardır. 

 

o Titebond: İthal bir tutkal çeşididir. Ağaca renk vermemesi ve 

ağacın rengini alması özelliğinden dolayı enstrüman yapımında 

çok tercih edilir. Sıcak ve soğuk olarak kullanılan çeşitleri vardır. 

Sıcak çeşidi enstrümanın sökülebilecek yerlerinde, soğuk çeşidi ise 

sökülemez yerlerinde kullanılır.  

 

Resim 2.21: Özel tutkal 
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o Hızlı yapıştırıcılar  

 

Biri tutkal diğeri sprey olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşur. Şeffaf renklidir. Ağaca 

renk vermeden ağacın rengini alır. Yapışacak yüzeylerin birine tutkal sürdükten sonra diğer 

yüzeye sprey sıkarak iki yüzeyi birbirine yaklaşık 10 saniye bastırarak kullanılır. Müzik 

aletleri yapımında çokça kullanılır. Piyasada firma isimleriyle satılır. 

 

 

Resim 2.22: Hızlı yapıştırıcılar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun olarak şablon ve malzeme hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ön kapak resmini kâğıda aktarınız.  

 Resmini çizdiğiniz gitar formunun 1/1 

çıktısını alınız. 

 Ana gövdenin resmini kesiniz. Resmin altına 

karbon kâğıdı koyarak şablon malzemesine 

aktarınız (kaplama veya karton için). 

 Ön kapak resmini şablon 

malzemesine aktarınız.   

 Resmi, malzemenin üzerine aktarırken 

kaymaması için bantlayınız. 

 Ön kapak şablonunu kesiniz.  

 Temizleyiniz.  

 Şablonu kontrol ediniz.  

 Ana gövdenin resmini kesiniz. Keserken 

çizginin dışından gidiniz (temizleme payı 

bırakmak için). 

 Kontrol ederken resimdeki çizimle 

karşılaştırınız. Markalama çizgilerinin 

doğruluğunu kontrol ediniz. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Akustik gitar form ölçülerini çizdiniz mi?   
2. Çemberleri çizdiniz mi?   
3. Rose deliğini çizdiniz mi?   
4. Sap ve burguluğu çizdiniz mi?   
5. Eşiği çizidiniz mi?   
6. Akustik gitar gövde formunu netleştirdiniz mi?   
7. Sap, burguluk, rose deliği ve eşiği netleştirdiniz mi?   
8. Yan görünüşü çizip netleştirdiniz mi?   
9. Akustik gitarı aydınger kâğıdına kopyaladınız mı?   
Şablon yapımı ve malzeme seçimi   
10. Ön kapak resmini kâğıda aktardınız mı?   
11. Ön kapak resmini şablon malzemesine aktardınız mı?   
12. Şablonu kesip temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Şablon yapımında kontrplak malzeme kullanılmaz. 

2. (   ) Şablon yapımında kullanılacak olan çinko veya alüminyum malzemenin 

kesiminde temizleme payı verilmez. 

3. (   ) Şablon sadece bir kez kullanmak için yapılır, iş bitiminde çöpe atılır. 

4. (   ) Akustik gitar klavyesinde abanoz ağacı kullanılır. 

5. (   ) Akustik gitar yapımında kullanılacak tutkal ağacın rengini alacak özelliğe sahip 

olmalıdır. 

6. (   ) iki veya daha fazla parçayı birbirine yapıştırarak eklemek suretiyle tek parça 

hâline getirme işlemine “tutkallama” denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

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

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

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Kalıp yapımında kullanacağınız malzemeyi ölçülendirdiniz mi?   

2. Şablonu parçanın üzerine aktardınız mı?   

3. Şerit testere makinesini kesime hazırladınız mı?   

4. Kalıbın içini kestiniz mi?   

5. Kalıp parçalarını tutkallayarak birbirine vidaladınız mı?   
6. Kalıbın zımpara ve temizliğini yaptınız mı?   

7. Kalıba kilit taktınız mı?   

8. Yanlıkları şerit testere makinesinde kestiniz mi?   

9. Sistiresini ve temizliğini yaptınız mı?   

10. Yanlıkları suda bekleterek yeterince yumuşattınız mı?   

11. Yanlıkları kalıba göre büktünüz mü?   

12. Yanlıkları kalıba bağlayarak fazlalıklarını işaretleyip kestiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

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

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 34 

KAYNAKÇA 
 COURTNALL Roy, Making Master Guitars, London, 2000. 

 DOĞRU Mehmet, Klasik Gitar Yapım Sanatı, İstanbul, 2006. 

 KIRLI İbrahim, Gitar Yapım Atölyesi, İstanbul. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 


