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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB360
ALAN Müzik Aletleri Yapımı
DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı
MODÜLÜN ADI Akustik Gitar Sap ve Eklentileri

MODÜLÜN TANIMI
Akustik gitar sap ve eklentileri yapımı ile ilgili gerekli bilgi
ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL “Alt Tablo Yapımı” modülünü başarmış olmak
YETERLİK Akustik gitar sap ve eklentilerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Akustik gitar sap ve eklentilerini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Akustik gitar sap ve klavyesini yapabileceksiniz.
2. Akustik gitar eklentilerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Enstrüman yapım atölye ortamı
Donanım: Akustik gitar yapım katalogları, gerekli el
makineleri, sap, klavye, köprü ve eşik malzemeleri ile diğer
araç gereçler

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
akustik gitar sap ve sapa bağlı diğer eklentilerin yapım aşamalarını içermektedir. Bu modül
gitarın üst yüzey işlemlerinden önceki son modüldür ve bu modülün bitmesi ile akustik
gitarın üst yüzey işlemleri dışındaki tüm kısımları bitmiş olacaktır.

Gitarlarda sap kısmı, gitarın en hassas ve önemli kısmıdır. En küçük bir hata ve
ölçüsüzlük gitarın sadece kalitesini kötü yönde etkilemekle kalmaz, gitarı tamamen
kullanılmaz yapar. Sap kısmı, gitarda çekme kuvvetine en çok maruz kalan kısımdır. Bu
yüzden yapımında projedeki ölçülere bağlı kalınması ve oldukça hassas çalışılması
gereklidir.

Sapa bağlı eklentiler klavye ve perdeler, eşikler, köprü, burguluk, burgular ve
tellerden oluşur. Bu parçaların birbirileriyle uyumlu olması ve projede planlandığı gibi
yapılabilmesi için yapımlarında hassasiyet ve itina gerekir.

Bahsettiğimiz bu parçaların birbiriyle bağımlı olarak çalışması, gitarın bu kısımlarını
oldukça karmaşık yapar.

Bu yüzden bu modülün eğitimi aşamasında öğretmeninizle sürekli irtibat hâlinde
olmanızı, öğretmeninizden yardım ve destek almanızı öneririz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
akustik gitar sap ve klavyesini yapabileceksiniz.

 Sap ve eklentilerinin yapımında hangi malzemenin kullanıldığını araştırınız.

 Bu malzemeleri nerelerden alabileceğinizi araştırınız.

 Kullanılacak ağaç malzemelerinde ne tür özellikler olması gerektiğini

araştırınız.

 Akustik gitarda sapın gövdeye bağlantı şekillerini araştırınız.

 Burguluk ve klavye yapımlarında özgün olabilecek çalışmaları araştırınız.

1. SAP VE KLAVYE

1.1. Sapta Kullanılacak Ağacın Seçimi

Sapta genellikle maun ağacı kullanılır. Sert olduğu için bu ağaç tercih edilir. İspanyol
sediri ve Honduras maunu da az bulunmasına karşın kaliteli gitarlarda genellikle tercih edilir.

Ağacı seçerken

 Ağacın kuruluğuna,
 Yetiştiği bölgeye,
 Kesim şekline,
 Liflerin düzenine,
 Renk ve tonunun uyumuna,
 Budak, düğüm ve benzeri kusurların olmamasına dikkat edilmelidir.

1.1.1. Ağacın Kuruluğu

Enstrümanda kullanılan ağaç birinci sınıf, seçilmiş, kurutulmuş ve ses verebilme
özelliğine sahip bir ağaç olmalıdır.

1.1.2. Ağacın Elyaf Durumu

Elyaf durumu, gitarın arka ve ön tablasıyla sapın takıldığı konum düşünülürse elyafın
tam olarak uzunlamasına olması gerekir. Bunun nedeni, tellerin çekmesinden oluşacak yüke
sapın direnç gösterebilmesidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



4

1.2. Sapın Kesilmesi

Akustik gitar sapı klasik gitar sapı gibi burguluk kısmı açılı olarak sonradan monte
edilmesi suretiyle hazırlanabildiği gibi tek parçadan da hazırlanabilir.

Klasik gitar sapı hazırlarken burguluğun açılı şekilde sapa nasıl monte edildiğini daha
önceki modüllerde öğrenmiştiniz. Akustik gitar sapını tek parçadan hazırlayacağız.

Bu işlem için 44 x 9,5 x 7 cm boyutlarında sap yapımı için gerekli özellikleri taşıyan
maun ağacı kesilir. Daha sonra Şekil 1.1’de ölçüleri verilen sapın formunu vermek için iki
adet şablon hazırlanır. Bunlardan biri ön görünüş şablonu diğeri ise yan görünüş şablonudur.

Bu şablonların çıkarılması ve bu şablonlara göre sap formunun kesilmesi işlemini
daha önceki modüllerimizde gördüğümüz için bu modülümüzde bu işlemi
tekrarlamayacağız.

Önce yan görünüş şablonu parça üzerine markalanır. Şerit testere makinesinde kesilir.
Ön görünüş şablonu da parçaya markalanır, markalanan sap, kalıp yardımıyla freze
makinesinde temizlenir.
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Şekil 1.1: Akustik gitar sap form ve ölçüleri

1.3. Sapa Gerekli Formun Verilmesi

Kaba ölçülerinde kesilen sapa gerekli formunun verilmesi işlemi, oyma bilgisi ve el
becerisi isteyen bir işlemdir. İskarpelayla kaba olarak şekil verildikten sonra ince işlemler
için zımpara kullanılır.

Zımparalama işlemi kalın zımparadan inceye doğru sırayla sap formu tamamen ortaya
çıkana kadar ve elyafa paralel yapılır.
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1.4. Klavyede Kullanılacak Ağacın Seçimi

Klavye yapımında abanoz veya pelesenk ağaçları kullanılır. Abanoz ağacı bu kısımda
en çok kullanılan ağaçtır. Temin edilebildiği sürece bu ağaç bu kısım için en iyisidir.

Bu kısımda kullanılacak ağaç sık dokulu, budaksız ve düzgün elyaflı olmalıdır.
Abanoz ağacı oldukça pahalı olduğundan olabildiğince ekonomik kullanılmalıdır.

1.5. Klavyenin Kesilmesi ve Formunun Verilmesi

Klavyede kullanılacak ağaç az bulunan bir malzeme olduğundan kesilmeden ayrıntılı
kesim planının yapılması gerekir. Kesimde kullanılacak makine, ayarlı; şerit testere laması
bilenmiş ve diş çaprazı az verilmiş olmalıdır.

Klavye malzemesinin kalınlığı 7 mm olarak kesilir. Temizlik ve tesviye işlemlerinden
sonra kalınlık 6 mm’ye indirilir. Klavyenin uzunluk ölçüsü temiz 45 cm’dir. Kesilirken
sonradan net ölçüye getirmek üzere duruma göre klavye malzeme boyu 1 cm fazla
kesilmelidir.

Kalvye genişliği; alt uçta 60 mm, üst uçta 45 mm’dir. Kesilirken genişliği 60 mm
olarak kesilir sonradan bir ucu 45 mm olacak şekilde açılı olarak düzgünce kesilir.

Resim 1.1: Abanoz klavye örneği

1.6. Perde Yerlerinin Açılması

Şekil 1.2: Akustik gitar klavye form ve ölçüleri

Klavye Şekil 1.2’deki ölçülere uygun temiz olarak kesilir. Klavyenin perde çakılacak
yüzü kavisli, alt yüzü düz olarak hazırlanır. İlk perde 36 mm olur, bir sonraki perde ise bir
önceki perde genişliğinin 1.057 rakamına bölünmesiyle elde edilir. Perde aralıkları hazır
kalıplar yardımıyla da markalanabilir.

Markalama işleminden sonra kalıp yardımıyla perde yerleri, 2-3 mm derinliğinde ve 1
mm genişliğinde sigaço testere ile açılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Akustik gitar sap ve klavyesini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Takoz ve sap birleşme yerini boşaltınız.

 Boşaltma işleminde takoza, ses tablası
ve yanlıklara zarar vermeyiniz.

 Çapakları iskarpelayla dikkatlice
temizleyiniz.

Resim 1.2: Takoz ve sap birleşme yerinin açılması

 Sapı kesiniz.

 Önce yan şablon yardımıyla sapın yan
form görüntüsünü çıkarınız.

 Ayar çubuğu kanalını açınız.
 Ön görünüş şablonu yardımıyla ön

görünüş formunu freze makinesi ile
şekillendiriniz.

 Sapın dip kısım formunu freze
makinesinde şekillendiriniz.

Resim 1.3: Sapın hazırlanması

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Sapın formunu veriniz.

 Bu işlem için çeşitli şekilli iskarpela
ve zımpara kullanınız.

 Ayar cıvatalarını dikkatlice
yerleştiriniz.

Resim 1.4: Sap formunun verilmesi
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 Sap ayar çubuğunu hazırlayarak
deneyiniz.

 Ayar çubuğunun düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.

 Ayar çubuğunu örtecek kaplamanın sapa
yüzbeyüz olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.5: Sap ayar çubuğunun denenmesi



10

 Klavyeyi kesiniz.
 Perde yerlerini açınız.

 Klavyenin anlatılan ölçü ve biçimde olmasına
dikkat ediniz.

 Perde yerlerini projeye uygun markalayınız.
 Kalıp skaço testere yardımıyla perde yerlerini

açınız.
 Nota işaret yerlerini markalayarak deliniz.
 Nota işaretlerini yerlerine tutkallayınız.

Resim 1.6: Klavyenin hazırlanması
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 Klavye arkasını tesviye ediniz.

 Tesviye işlemi için düz yüzeyli
zımpara takozu kullanınız.

 Yüzeyin düzgünlüğünü gönyeyle
kontrol ediniz.

Resim 1.7: Klavyenin tesviye edilmesi

 Klavye ön yüzey kavisine uygun kavisli
yardımcı bir takoz hazırlayınız.

 Klavye yüzeyine zımpara yapıştırarak
takozu bu formu alana kadar ileri geri
hareketlerle zımparalayınız.

Resim 1.8: Klavye yüzü için yardımcı takozun hazırlanması
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 Klavye arka yüzeyine iki noktadan
tutturgaç yapınız.

 Tutturgaçlara tel zımbaları çakınız.
Tek teli kalacak şekilde zımbanın diğer
kısımlarını kerpetenle alınız.

 Bu tutturgaçlar, klavye ve sapı
birbirine tutkallarken kaymayı
önleyecektir.

Resim 1.9: Klavye arka yüzüne tutturgaç yapılması

 Klavye ve sapı geçici olarak birbirine
alıştırınız.

 Sap kenar boşlukları eşit olacak
şekilde alıştırınız.

 Üstten baskı yaparak tutturgaçların sap
üzerinde yerlerine tam oturmasını
sağlayınız.

Resim 1.10: Klavye ve sapın geçici olarak birleştirilmesi



13

 Klavye ve sapı birbirine monte ediniz.

 Klavye arka yüzeyini tutkallayarak
tutkalı homojen şekilde dağıtınız.

 Yeteri sıklıkta işkence kullanarak
birbirine sıkınız.

Resim 1.11: Klavye ve sapın birbirine montajı

 Burguluk kapağını yapınız.

 Burguluk kapağı ile klavye arasında
üst eşik için 5-6 mm boşluk kalacak
şekilde markalayınız.

 Burguluk kapağının fazlalıklarını şerit
testere makinesinde kesiniz.

 Burguluk kapağını tutkallayarak
yerine monte ediniz.

Resim 1.12: Burguluk kapağının yapımı
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 Sap kenar fazlalıklarını temizleyiniz.
 Fazlalıkları temizlemek için ince dişli

düz eğe kullanınız.

Resim 1.13: Sap kenar fazlalıklarının temizlenmesi

 Burgu yerlerini markalayınız.

 Burgu merkezlerin tam ölçülerinde
olmasına dikkat ediniz.

 Matkabın kaymaması için burgu
merkezlerini biz yardımıyla açınız.

Resim 1.14: Burgu yerlerinin markalanması
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 Burgu deliklerini deliniz.

 Matkabın çıkışta ağaç liflerini
parçalamaması için burguluk arkasına
takoz bağlayınız

 10’luk matkap ucu kullanınız.

Resim 1.15: Burgu deliklerinin delinmesi

 Sapı gövdeye monte ediniz.

 Klavyenin ses tablasına gelen yerini
tutkallayınız.

 Sıkma cıvatasını yeteri kadar sıkınız.
 Klavyenin ses tablasına tam yapışması

için işkence ile bağlayınız.

Resim 1.16: Sapın gövdeye montajı
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 Klavye yüzeyini tesviye ediniz.
 Belli aralıklarla klavye yüzeyini

tebeşirle çiziniz. Bu, tesviye esnasında
kontrolünüzü sağlayacaktır.

Resim 1.17: Klavye yüzünün tesviyesi

 Perdeleri kesiniz.
 Perdelerin boyları farklı olduğundan

karışmaması için sırayla muhafaza
ediniz.

Resim 1.18: Perdelerin kesilmesi

 Perdeleri yerine tutkallayarak çakınız.

 Tutkalı perde yerlerine yeterli
miktarda ve eşit dağıtınız.

 Perdeleri çakma esnasında gitara zarar
vermeyecek şekilde dikkatlice çakınız.

Resim 1.19: Perdelerin yerlerine takılması
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 Perde boy fazlalıklarını kesiniz.
 Keskin kerpeten kullanınız.
 Keserken perdelerin yerinden

oynamamasına dikkat ediniz.

Resim 1.20: Perde boy fazlalıklarının kesilmesi

 Perdeleri tesviye ediniz.

 Sıfır numara biley taşı ve zımpara
kullanarak perdelerin kenar
çapaklarını ve yüzeyini dikkatlice
düzeltiniz.

 Sapın ses tablasına gelen kısmını
bantlamayı unutmayınız.

Resim 1.21: Perdelerin tesviye edilmesi
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 Perde yüksekliklerini tesviye yapınız.
 Gönye kullanınız.
 Yükseklikleri işaretlemek suretiyle

işlemin hasss olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.22: Perde yüksekliklerinin tesviyesi

 Perde uçlarını yuvarlayınız.  Bu işlem için ince eğe kullanınız.

Resim 1.23: Perde uçlarının yuvarlanması
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 Perde son düzeltmeleri yapınız.
 Klavyeyi bantlayınız.
 İnce zımpara kullanınız.

Resim 1.24: Perde son düzeltmelerin yapılması
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Takoz ve sap birleşme yerini boşalttınız mı?
2. Sapı kestiniz mi?
3. Sapın formunu verdiniz mi?
4. Sap ayar çubuğunu hazırlayarak denediniz mi?
5. Klavyeyi kestiniz mi?
6. Perde yerlerini açtınız mı?
7. Klavye arkasını tesviye ettiniz mi?
8. Klavye ön yüzey kavisine uygun takoz hazırladınız mı?
9. Klavye arka yüzeyine iki noktadan tutturgaç yaptınız mı?
10. Klavye ve sapı geçici olarak birbirine alıştırdınız mı?
11. Klavye ve sapı birbirine monte ettiniz mi?
12. Burguluk kapağını yaptınız mı?
13. Sap kenar fazlalıklarını temizlediniz mi?
14. Burgu yerlerini markaladınız mı?
15. Burgu deliklerini deldiniz mi?
16. Sapı gövdeye monte ettiniz mi?
17. Kalvye yüzeyini tesviye ettiniz mi?
18. Perdeleri kestiniz mi?
19. Perdeleri yerine tutkallayarak çaktınız mı?
20. Perde boy fazlalıklarını kestiniz mi?
21. Perdeleri tesviye ettiniz mi?
22. Perde yüksekliklerini tesviye ettiniz mi?
23. Perde uçlarını yuvarladınız mı?
24. Perde son düzeltmeleri yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Akustik gitar sapı yapımında genellikle maun, İspanyol sediri ve Honduras maunu
kullanılır.

2. ( ) Akustik gitar sapı yapımında kullanılan ağacın seçilmesinde yetiştiği bölge pek
önemli değildir.

3. ( ) Akustik gitar sap formunun belli bir ölçü ve şekli yoktur. Serbest elle
şekillendirilebilir.

4. ( ) Sap ağacının elyafı; tellerin çekmeden dolayı sapta yapacağı yüke dayanıklı, sapın
direnç gösterebilmesi için uzunlamasına olacak şekilde ayarlanır.

5. ( ) Akustik gitar klavyesinde yumuşak ve kolay işlenebilir ağaçlar tercih edilmelidir.

6. ( ) Klavyedeki perde yerleri farklı kalınlıkta testereler kullanılarak açılır.

7. ( ) Sapın zımparalama işlemi ince ve sonra da kalın olacak şekilde yapılır.

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



22

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak
Akustik gitar eklentilerini yapabileceksiniz.

 Akustik gitar köprü biçim ve formları ile ilgili ön araştırma yapınız.

 Köprü ve eşiklerde ne tür malzemelerin kullanıldığını araştırınız.

 Bu malzemeleri nerelerden alabileceğinizi araştırınız.

2. AKUSTİK GİTAR EKLENTİLERİ

Akustik gitarda köprü ve eşikler, gitarın ses kalitesini etkileyen önemli parçalardır.
Dolayısıyla iyi malzeme kullanılmalı ve yapımlarına hassasiyet gösterilmelidir.

2.1. Köprü

Köprü malzemesi genelikle abanoz ve pelesenk ağacından yapılır. İsteğe göre sedef
süslemeler, kakmalar yapılabilir.

Köprünün uzunluğu 150-180 mm, genişliği 30-45 mm ve kalınlığı 7-9 mm arası
yapılır.

Şekil 2.1: Köprü üst görünüşü

Köprü malzemesinin elyafı ses tablası elyafına dik gelecek şekilde kesilir. Kaba olarak
kesildikten sonra isteğe göre kenarlarına kavis verilebilir. Eşik kanal genişliği 3-4 mm olacak

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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şekilde açılır. Tel yerleri delinir ve diğer temizlik ve zımpara işlemlerinden sonra kullanıma
hazırlanır.

Yukarıdaki şekilde (Şekil 2.1) köprünün ayrıntılı ölçüleri ve şekli verilmiştir.

2.2. Alt ve Üst Eşik

Alt ve üst eşik genellikle kemikten yapılır. Üst eşikte abanoz ağacı da kullanılabilir.
İki eşik de kendileri için açılmış kanalların ölçüsünde kesilir. Kanallara uygun şekle
getirilerek yerlerine yapıştırılır.

Alt eşikte bas tellerin geleceği noktayla tiz tellerin geleceği noktanın yüksekliği 1 mm-
1,5 mm daha yüksek şekillendirilir.

2.3. Kulaklıklar

Kulaklıklar 6’lı takım hâlinde malzemecilerde hazır olarak satılır. Metal malzemeden
yapılır. Malzeme kalitesine göre fiyatlar da çeşitlilik gösterir.

Kulaklıkların kaliteli olanlarından kullanmak, gitarın estetik ve kalitesini de önemli
ölçüde etkiler.

2.4. Tel

Akustik gitarda metal teller de kullanılır ve piyasada takım hâlinde hazır olarak satılır.
Kalitesine göre fiyat çeşitliliği gösterir.



24

UYGULAMA FAALİYETİ
 Akustik gitar eklentilerini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Üst eşik ve alt eşik yerini hazırlayınız.

 Üst eşik kalınlığı 5-8 mm olmalıdır.
 Klavye üzerine üst eşik kalınlığını

markalayınız.
 Eşik yerini dikkatlice boşaltınız.

Resim 2.1: Üst eşik ve yerinin hazırlanması

 Üst eşiği yerine alıştırınız.
 Eşiğin yerine sıkı bir şekilde oturmasına

dikkat ediniz.

Resim 2.2: Üst eşiğin yerine alıştırılması

 Eşiğin yüksekliğini ayarlayınız.

 Eşik yüksekliğini perde yüksekliğinden
2-3 mm fazla olacak şekilde
markalayınız.

 Eğe yardımıyla düzeltme işlemini
yapınız.

 Eşik kavisinin perde kavisleriyle aynı
olmasına dikkat ediniz.

 Kavis kontrolunu kavis kalıbıyla yapınız

UYGULAMA FAALİYETİ



25

Resim 2.3: Üst eşik yüksekliğinin ayarlanması

 Eşik üzerinde tel yerlerini açınız.
 Bu işlem için perde kalıbını kullanınız.
 Tel yerlerini açma esnasında kalıbı

oynatmayınız.

Resim 2.4: Eşik üzerinde tel yerlerinin açılması

 Üst eşiği yerine monte ediniz.
 Tel yerlerini tel numaralarına uygun

olarak genişletiniz.
 Eşiği yerine tutkallayarak sıkınız.
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Resim 2.5: Üst eşiğin yerine montajı

 Köprüyü hazırlayınız.

 Köprüyü hazırlarken projedeki ölçü ve
forma bağlı kalınız.

 Ses tablası dışa bombeli olduğundan
yerinde deneyerek köprü altına ne kadar
bombe verileceğini tespit ediniz.

Resim 2.6: Köprünün hazırlanması

 Köprü alt bombesini veriniz.

 Ses tablası bombesi ile aynı bombeli
takoza zımpara yapıştırınız.

 Köprü altını çizerek işlemin sürecini
kontrol ediniz.

 Köprü alt yüzeyini çizgiler tamamen yok
olana kadar zımparalayınız.

Resim 2.7: Köprü alt bombesinin verilmesi
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 Köprü yerini tespit ediniz.

 Tespit işlemini 2 adet cetvel ya da
mastar kullanarak yapınız.

 Tespit yerini projeye bağlı kalarak
yapınız.

 Köprüyü yerine bantlayınız.

Resim 2. 8: Köprü yerinin tespit edilmesi

 Köprüyü yerine bağlayınız.
 İki kenar deliğinden cıvatalara uygun

kalınlıktaki matkapla deliniz.
 Cıvatalarını bağlayınız.



28

Resim 2.9: Köprünün yerine montajı

 Burguluları yerine bağlayınız.
 Burguları resimlerde gördüğünüz şekilde

bağlayınız.

Resim 2.10: Burguların yerine bağlanması
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 Burguları yerine vidalayınız.
 Burguları birbirine paralel olacak

şekilde ayarlayarak vidalarıyla yerlerine
bağlayınız.

Resim 2.11: Burguların yerine vidalanması

 Telleri bağlayınız.
 Tellerin numara sırasına dikkat ediniz.
 Fazlalıkları kerpetenle kesiniz.

Resim 2.12: Tellerin bağlanması
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 Eşik tel yeri derinlik ayarlarını yapınız.

 Tellerin perdelere uzaklığının eşit
olması gereklidir. Bunun için üst eşik
derinlik ayarları gereklidir. Bu işlem için
hassasiyet ve dikkat gereklidir.

Resim 2.13: Tel yeri derinliklerinin ayarlanması

 Alt eşik yükseklik ayarını yapınız.

 Alt eşik yükseklik fazlalığını tespit
ediniz.

 Zımpara takozu yardımıyla eşiği gerekli
yükseklik ölçüsüne getiriniz.

Resim 2.14: Alt eşik yükseklik ayarının yapılması



31


 Akustik gitarı akort ediniz.  Bu işlem için akort aleti kullanılabilir.

Resim 2.15: Akustik gitarın akort edilmesi

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Üst eşik ve alt eşik yerini hazırladınız mı?
2. Üst eşiği yerine alıştırdınız mı?
3. Eşiğin yüksekliğini ayarladınız mı?
4. Eşik üzerinde tel yerlerini açtınız mı?
5. Üst eşiği yerine monte ettiniz mi?
6. Köprüyü hazırladınız mı?
7. Köprü alt bombesini verdiniz mi?
8. Köprü yerini tespit ettiniz mi?
9. Köprüyü yerine bağladınız mı?
10. Burguları yerine bağladınız mı?
11. Buguları yerlerine vidaladınız mı?
12. Telleri bağladınız mı?
13. Eşik tel yeri derinlik ayarlarını yaptınız mı?
14. Alt eşik yükseklik ayarını yaptınız mı?
15. Akustik gitarı akort ettiniz 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Köprü malzemesi genelikle abanoz ve pelesenk ağacından yapılır.

2. ( ) Köprünün uzunluğu 150-180 mm arasında yapılmalıdır.

3. ( ) Alt ve üst eşiklerde tamamen ağaç malzeme kullanılır.

4. ( ) Akustik gitar kulaklık ve telleri piyasada takım hâlinde hazır olarak satılırlar.

5. ( ) Üst eşik kavisi perde kavisleriyle aynı olmalı ve kavis kalıbıyla kontrol edilmelidir.

6. ( ) Köprü malzemesinin elyafı ses tablası elyafına paralel olacak şekilde kesilmelidir.

7. ( ) Burgular birbirine paralel olacak şekilde yerlerine vidalanarak bağlanırlar.

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
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
Sap ve klavye
1. Takoz ve sap birleşme yerini boşalttınız mı?
2. Sapı hazırladınız mı?
3. Klavyeyi hazırladınız mı?
4. Klavye ve sapı birbirine monte ettiniz mi?
5. Burguluk kapağını yaptınız mı?
6. Burgu deliklerini deldiniz mi?
7. Sapı gövdeye monte ettiniz mi?
8. Perdeleri yerine monte ettiniz mi?
9. Perdeleri tesviye ettiniz mi?
Akustik gitar eklentileri
10. Üst eşiği hazırlayarak yerine monte ettiniz mi?
11. Köprüyü hazırladınız mı?
12. Köprüyü yerini monte ettiniz mi?
13. Burguları yerine monte ettiniz mi?
14. Telleri bağladınız mı?
15. Üst eşik tel yeri derinlik ayarlarını yaptınız mı?
16. Alt eşik yükseklik ayarını yaptınız mı?
17. Akustik gitarı akort ettiniz 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. Yanlış
4. Doğru
5. Yanlış
6. Yanlış
7. Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

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