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 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. 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı Alanı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapım Dalı 

MODÜLÜN ADI Klasik Gitar Projesi ve Şablonu 

MODÜLÜN TANIMI 
Klasik gitar projesi ve şablonu hazırlamakla ilgili temel 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 10. sınıf modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Klasik gitar projesi ve şablonu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye (laboratuvar) ortamı ve donanımları 

hazırlandığında tekniğine uygun olarak klasik gitar projesi 

ve şablonu yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Proje ve şablon hazırlayabileceksiniz. 

2. Malzeme ve tutkal hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:  
Enstrüman yapım atölye ortamı 

Donanım: 

Teknik resim ders araç gereçleri, sert karton veya plastik, 

kaplama, tutkal çeşitleri, ağaç kataloğu ve 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 aletlerinden klasik gitar 

yapımı için ön hazırlık aşamasını içermektedir. 

 

Klasik gitar yapımı müzik aletler içinde en zor olanıdır. Yapılacak işlem basamakları ve 

malzeme açısından birçok zorluğu vardır. Bundan dolayı iyi malzeme teminiyle işi yarı 

yarıya başaracağınız anlamına gelir. İyi bir tasarım ve işçilikle iyi bir ürün elde etmiş 

olursunuz. 

 

Ön hazırlık yaparken malzemelerin kuru olmasına dikkat ediniz. Hangi malzemeyi nerede 

kullanacağınızı ve özelliklerinin neler olduğunu diğer modüllerde öğrendiniz. Bu modülde 

daha da pekiştirmiş olacaksınız. 

 

Müzik aleti yapımı, marangozluk mesleği icrasından daha fazla özen, ince işçilik, tasarım, 

estetik ve müzik kabiliyetine sahip olmanızı gerektirir. İyi bir usta olmak için müzik 

dağarcığını, müzik kulağını, el becerisini ve estetik bilgisini iyi geliştirmek gerekir. 

 

Günümüz enstrüman yapımcıların birçoğu hep usta çırak ilişkisi içinde bilimsel olmayan 

düzeyde çalışmaktadır. Sizler lise çağından itibaren çalışmaya başlarsanız ileride kaliteli 

ürünler üreteceğinize inanıyoruz. İyi yapımcı olmak istiyorsanız öğrenme faaliyetlerinde 

başarılı olmalısınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun klasik gitar projesi ve 

şablonu yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Klasik gitar nedir, araştırınız. 

 Entonasyon nedir, araştırınız. 

 Klasik gitarda ölçüler nelerdir, araştırınız. 

 Tel boyu ve form ölçüleri alınınca neye dikkat edilir, araştırınız.  

 Klasik gitarda bilinen projeler nelerdir, araştırınız. 

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

üniversitelerde çalgı yapım bölümleri, müzikle ilgili diğer ansiklopedilerden 

öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak pekiştiriniz. 

 

1. PROJE VE ŞABLON 
 

1.1. Klasik Gitar 
 
Hitit gitarı, gitar tipi enstrümanlar içinde en eskisi olarak bilinir. Gitar çalan insan 

oymalı kaya, Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir. Yaklaşık 3300 yıl (MÖ 1400) öncesine 

ait olan bu kaya, Alacahöyük civarındaki kazılarda çıkmıştır. Dikkat edildiğinde gitarın 

sapındaki perdeler olduğu gibi fark edilir. Gitarın şekli bugünki klasik gitarın formuna 

oldukça benzemektedir. Aynı zamanlarda Mısır'da da uzun saplı lutlar vardı. Tarihi bilgileri 

karşılaştırdığımızda o çağlarda Hititler ile Mısırlıların sıkı ilişkiler içerisinde olduğunu 

görürüz. 

 

Arkeolojik bilgiler ışığında incelemeler sürdürüldüğünde MÖ 400 yıllarında Akdeniz 

kıyılarında gitara benzeyen enstrümanlara rastlanır. Grekler ve Romalılarda  da çok miktarda 

görülen bu enstrümanlar bugünkü gitar tekniğine benzer şekillerde çalınıyordu.  

 

MS 1500’lü yıllarda ''Vihuela'' denen bir enstrüman İber Yarımadası’nda oluşmuştur. 

Birçok değişik tipi olmasına rağmen en yaygın olanı altı çift telli olanıdır. Çift olan teller 

unison ya da oktavlara akort edilirdi. Bu çağda polifonik müzik önem kazanmış, birçok 

müzisyen kontrpuantal müzik yazmıştır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Barak Çağ'ın başladığı zamanlarda İtalya'da oluşan İtalyan gitar tipi, bugün kullanılan 

gitarlara çok daha fazla benziyordu. Delik bugünün gitarındaki gibi olup tamamen açıktı. 

Perdeler deliğe kadar uzanıyordu. Genellikle beş çift tel kullanılırdı. Bu gitarların bir tek beş 

çift telli olanları da vardı. 

 

Bugün kullanılan modern gitarı ilk yapan kişi İspanya'nın Almeria bölgesinden 

Antonio Torres Jurado'dur. Torres bu tipteki ilk gitarını 1863 yılında yapmış ve modern 

gitarın gelişmesinde en önemli adımı atmıştır. Geliştirdiği 650 mm tel uzunluğu o kadar 

önemli bir karardı ki daha sonra bu tel boyu standart uzunluk olarak kullanıldı. 

 

Modern gitarı bir ''8'' şekline benzetebiliriz. Gövde ile saptaki köprü arası tel 

uzunluğunun yarısı olup bir oktavdır. 12 perde vardır. Gitarın gövdesinin ön tarafındaki ''ses 

tablası'' da denen ahşap kısım çam ağacından yapılır. Çam cinslerinden sedir ya da ladin 

olabilir. Gövdenin yan ve arka kısımları gül ağacından yapılır. Sapının ön kısmı çok sert bir 

ağaç olan abanozdan, arka kısmı ise maun ağacından yapılır. 

 

Klasik gitarda diğer birçok enstrümandan farklı olarak ses direkt olarak parmak 

uçlarının tellerle irtibatından elde edilir. Yaklaşık 3,5 oktavdır. Kontrpuantal pasajlar tam 

armoni ve altı notaya kadar varan akorlar elde etmeye uygundur. 

 

Çağımızda gitarla ilgili araştırmalar süratle çoğalmakta ve birçok ünlü gitar yapımcısı 

çok güzel enstrümanlar üretmektedir. 640 mm ile 664 mm tel boyları arasında değişen gitar 

tipleri çok değişik ve ilginç sonuçlar vermektedir. Zorlukla elde edilen bu tip kaliteli 

gitarların bakımı ayrı bir özen ister. Gitar ani ve büyük sıcaklık farklarından korunmalıdır. 

Havadaki nem oranına dikkat edilmediği takdirde çatlaklar ya da birleşim yerlerinden 

açılmalar oluşabilir. Kuru bir iklim çatlak oluşmasına, tellerin yükselmesine ( tellerin saptan 

uzaklaşmasına ) neden olabilir. Bu gibi durumlarda nemlendirici kullanılmalıdır. Gitar için 

ideal olan nem oranı %55-%75' tir.  

 

 Klasik gitarın bölümleri 

 Aşağıdaki resimden sırasıyla açıklarsak; 

 Burgu bölgesi ve burgu(1) 

 Sap bölgesi ve sap(2) 

 Klavye ve perdeler(3) 

 Destek kısmı(takoz)(4) 

 Ses deliği ve işlemeler(rose)(5) 

 Arka ve yanlıklar(6) 

 Gövde(7) 

 Flato(8) 

 Alt eşik(9) 
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Resim1.1: Klasik gitarın bölümleri 

Gitarın bölümleri hakkında ilerideki modüllerde sırasıyla yeri geldiğinde geniş 

açıklamalara yer verilecektir. Sizler şimdiden araştırmaya başlayınız. 
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Şekil 1.1: Klasik gitarın yapısı. 

1.1.1. Denge 
 

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

fazla olduğundan denge çok önemli bir detaydır. Denge, fiziksel kurallar göz önüne alınarak 

yapılır. Çalgı aletlerine 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. Denge konumlarını şöyle 

sıralayabiliriz: 
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Şekil 1.2: Gitarda denge ve oran 

 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 

 

Aynı zamanda enstrümanın estetik görünmesi de gerekir. Kuvvet gerektiren yerlerde, 

iç bölgelerde göze iyi gelecek şekilde destek çıtaları atılmalıdır. Örnek uygulamalar 

aşağıdadır. (bk.Resim: 1.2). 

 

Resim1.2: Gitarda denge 
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1.1.2. Oranlar 
 

Tüm enstrümanlarda oranlar ALTIN ORAN kuralına göre yapılır. Bu kuralın formülü 

şöyledir: Altın oran, 1 sayısına eklendiğinde kendi karesine eşit olan iki sayıdan biridir.  

Altın oran 1,618033.... olarak devam eden ondalık sayıdır.  1 sayısına eklendiğinde kendi 

karesine eşit olan diğer sayı da - 0,618033... olarak devam eden ondalık sayıdır. 

 

Gitarda oranlar altın kurala göre alınır fakat çağdaş tasarımcılar bu oranlardaki birçok 

ölçüyü değiştirmiştir. Örneğin, ses deliği genişliği, form derinlikleri gibi. Her yapımcının 

değişmez kurallar dışında yeni ortaya attığı tasarım ve ölçüler vardır. 

 

Şekil 1.3: Gitarda oran 

Gitarın tel boyu uzunluğunun yarısı yanaklarla takozun birleştiği 12. perdeye denk 

gelir. Üst eşikten 12. perdeye kadar 32.5 cm, 12. perdeden alt eşiğin olduğu yere kadar ise 

yine 32.5 cm’dir. Alt elikte gitarda en geniş formun tam ortasına denk gelecek şekilde 

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

şekilde yerleştirmeye alan yaratmaktır. Sap atmasını önlemek saptaki gerilmenin gövdeye de 
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eşit şekilde dağılımını sağlamaktır fakat bu akustik gitarda farklıdır. Oradaki gerilimi 

dengelemek için sap içine ayarlanabilir mil yerleştirilir. 

 

Yukadaki resimde oklarla belirtilen bölgelerde dışa doğru bombeler vardır. Bunun 

nedeni ısı değişimiden oluşan gerilmelerin gitarda bağlantı yerlerine zarar vermesini 

engellemektir. 

 

1.1.3. Entonasyon 
 

Bir müzik aletinde basılan herhangi bir perdede olması gereken ses frekansını tam 

olarak vermemesidir. Bu frekans kulakla duyulduğunda fark edilir veya “tuner” dediğimiz 

akort cihazıyla ölçülür. 

 

Gitarın bir perdede tam olarak doğru notayı verdiğinden emin olmak için yapılan ayardır. 

Bir bilirkişi tarafından yapılması gereken önemli bir ayardır. 

Gitar, perdeli enstrümanların en zor olanıdır. Bunun nedeni perdelerin sabitlenmesidir. 

Bundan dolayıdır ki perdelerin kanalları açılırken çok hassas ölçü alınmalı ve hassas ölçüm 

cihazlarıyla çalışılmalıdır. Çakılan perdenin veya fretin (perde) biraz ilerde olması asıl 

tınlaması gereken notanın sesini hatanın ölçüsü boyutunda tizleştirir (ince).Tam tersi de 

vermesi gereken sesi pesleştirir. 

 

Resim 1.3: Entonasyon 

Örneğin, yaylılarda böyle bir sorun yoktur. Klavyede parmaklarımızla basacağımız 

pozisyonları iyi bilmek ve kulağımızın iyi olması gerekir. Perdeleri sabit olmayan perdeli 

enstrümanlarda perdeden kaynaklı herhangi bir entonasyon sorunu olduğunda perdeler 

rahatlıkla ileri ve geri hareket ettirilerek bu sorun giderilir. 

 

Entonasyon sorunu sadece fretlerden kaynaklanmaz, alt eşiğin doğru 

yapıştırılamaması ve alt eşik eklentisinin konumunun yanlışlığından da kaynaklanır. Diğer 

bir neden de klavye tesviyesinin iyi yapılmaması ve fretlerin yerine tam oturmamasıdır. 

Entonasyon gitar yapımın en can alıcı noktasıdır, alt eşikle üst eşik arasındaki 650 mm alanın 

nedeni, entonasyon sorunu olabilir. 

http://sourtimes.org/show.asp?t=bilirkisi
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1.1.4. Form ve Tel Boylarının Hesaplanması 
 

Tel boyu 650 mm olarak belirlenmiş bir gitarda denge ve oranlar yapılan hesaplamalar 

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

 

ENSTRÜMAN 

ADI 

FORM 

BOYU 

ÜST FORM 

ENİ 

ORTA FORM 

ENİ 

ALT FORM 

ENİ 

FORM 

DER. 

KLASİK 

GİTAR 
50 cm 30 cm 25 cm 37.5cm 10 cm 

 

ENSTRÜMAN 

ADI 

SES DEL. 

YERİ 
EŞİK YERİ 

SAP. D. EŞİK 

YERİ 

SAP 

BOYU 

TEL 

BOYU 

KLASİK 

GİTAR 
15cm 17.5cm 32.5cm 32.5cm 65 cm 

Tablo1.1: Klasik gitarda standart form ölçüleri 

Gitarda, perde arasındaki aralıklar 1,05946… sabit sayısıyal 650 mm bölünmesiyle 

birinci perde kalan sayının tekrar 1,05946… sayıya bölünmesiyle 2. perde bulunur. Bu işlem 

sürekli tekrarlanarak 19 perdeye kadar tüm perdelerin ölçüleri çıkartılmış olunur. Bu konu 

ilerde daha fazla incelenecektir. 

 

1.2.Projenin Çizimi 
 

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

modülde tekrar gitarın ön ve yan görünüşünü çizelim. 

 

Projenin çizimine başlamadan önce önceki projeleri mi örnek alacağımıza yoksa ana 

ölçüleri baz alarak bazı değişikliklerle yeni bir proje mi çıkaracağımıza karar verelim. Bu 

uygulama başlangıç olacağı için yapılmış bir proje takip edilmesi tavsiye olunur. Bunun için 

önceden yapılmış proje, gitar kataloglarını inceleyiniz. Nasıl bir ön göğüs tasarımı ve nasıl 

bir baş şekli, renk, olmalıdır; ağaçların uyumu nasıl olmalıdır gibi sorular üzerine çalışmalar 

yapmakta fayda vardır. 

 

Çeşitli egzersizler yaparak projeyi geliştirebilirsiniz. Unutmayınız ki yeni tasarımlar 

çıkarmak sizin öz sezi ve araştırmalarınıza bağlıdır. (bk. Şekil: 1.3). 

 

Resim 1.4: Çizim araçları 
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Gitar yapımı alanında dünyaca ünlü birçok yapımcı vardır. Bunlar; 

 

 ANTONİO DE TORRES 

 SANTOS HERNANDEZ 

 HERMAN HAUSER 

 HERNANDEZ Y AGUADO 

 IGNACİO FLETA 

 ROBERT BOUCHET 

 DANİEL FRİEDERİCH 

 JOSE ROMANİLLOS 

 

Yurdumuzda gitar yapımı gelişme dönemindedir. Bu gelişmeye öncülük eden 

yapımcılar vardır. Bu yapımcılar: 

 

 İBRAHİM KIRLI 

 EKREM ÖZCİĞER 

 ALİ EKBER KAYIŞ 

 MEHMET DOĞRU 

 AHMET KAYA 

 ZAFER ATALAY 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri göz önünde bulundurarak klasik gitar 

projesi ve şablonu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Klasik gitar formunu çiziniz (Şekil 

1.4). 

 

 Klasik gitar gövdesinin çiziniz 

(Şekil 1.4). 

 Klasik gitar formunun standart gitar form 

ölçülerine uygun olmasına dikkat ediniz. 

 

 Gövde çiziminde form ölçü çizgilerinden 

faydalanınız. 

 

Şekil 1.4: Klasik gitarın altın bölüm oranları ile form ölçülerinin çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çizmiş olduğunuz klasik gitar 

formundan faydalanarak yardımcı 

daireler çiziniz. 

 

 Yardımcı daireler ile koordinat 

noktaları belirleyiniz. 

Koordinatları isimlendiriniz (Şekil 

1.5). 

 Klasik gitar formunun standart gitar form 

ölçülerine uygun olmasına dikkat edniz. 

 

 Yardımcı daireleri ince kesik çizgilerle 

çiziniz. 

 

Şekil 1.5: Yardımcı daireler ve koordinatlar ile gövde formunun oluşturulması 
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 Yardımcı daireler ve koordinatlar 

yardımıyla gitar gövdesi çizilir 

(kırmızı çizgi) (Şekil 1.6). 

 

 Yardımcı çizgiler silinir, gitar 

gövdesi ortaya çıkarılır (Şekil 1.7). 

 Yardımcı daireleri ince kesik çizgilerle çiziniz. 

 

 Klasik gitar gövdesini kalın çiziniz. 

 

 Buradaki resimler üzerinden ölçü almayınız. 

 

 Önceki modülden faydalanarak form ölçülerini 

oluşturunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 1.6 Klasik gitar gövdesinin yardımcı çizgiler ile çizilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 1.7 Klasik gitar gövdesinin çizilmiş hali 
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 Klasik gitarın ses deliği flato ve 

eşiğini çiziniz (Şekil: 1.8). 

 
 Gitar sapını burguluk ve burguları 

çiziniz (Şekil: 1.8). 

 Çizimde farklı kalınlıkta kalem ve çizgi 

kullanınız. 

 

 Form ölçülerini belirleyen çizgileri silebilirsiniz. 

 

 Baş kısmında yapacağınız çalışmanın size özgü 

ve sanatsal bir nitelikte olmasına dikkat ediniz.  

 

Şekil: 1.8: Klasik gitarın gövde ses deliği, eşik yeri ve sapının çizilmesi 
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 Klasik gitarı ölçülendiriniz (Şekil: 

1.9). 

 Sırasıyla ön ve sol yan görünüşe ölçü 

veriniz (Şekil 1.9). 

 

 Resim üzerinden ölçü almayınız. 

 

Şekil 1.9: Gitarın ölçülendirilmesi 
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 Klasik gitarın ön görünüşünü çiziniz. 

 

 Düşey (y-y) yönünde kesiti çiziniz. 

 

 Taramaları yapınız. 

 

 Klasik gitarın eleman isimlerini yazınız. 

 

 Bakış yönünü belirtiniz. 

 

 Kesit isimlerini yazınız. 

 

 Çizimi kontrol ediniz (Şekil: 1.10). 

 İz düşüm taşıma kurallarını hatırlayınız. 

 

 Kesit çizme kurallarını uygulayınız. 

 

 Kesilen elemanı kalın çiziniz. 

 

 Görünüş olan elemanları ince çiziniz. 

 

 Gitarın iç kısmında kullanacağımız takoz 

destek çıtaları gibi ek elamanları 

çizerken nerede ve nasıl ölçülerde 

kullanacağımızı şimdiden düşünsel 

olarak oluşturmaya ve çizmeye çalışınız. 

 

Şekil 1.10: Gitarın kesit çizimi 
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 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)] 

      

Resim 1.5: Resmin kâğıda aktarılması            Resim 1.6: Gitar formunun aktarılması 

 

 Ön kapak resmini şablon malzemesine 

aktarınız 

 Resmi aktarırken malzemenin üzerine 

kaymaması için bantlayınız. 

 

Resim 1.7: Şablon malzemesine aktarılması 

 

 

 



 

 19 

 Ön kapak  (gitar formunu) şablonunu 

kesiniz (Resim: 1.7). 

 

 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. 

    

   Resim 1.8: Şablonun kesilmesi                       Resim 1.9: Şablonun temizlenmesi 

 

Resim 1.10:Şablonun kontrol edilmesi 
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Şekil 1.11: Örnek proje 
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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. Klasik gitar formunu ve gövdesini çizdiniz mi?   
2. Klasik gitar formundan faydalanarak yardımcı daireler çizdiniz mi?   
3. Klasik gitarın ses deliği, flato eşiğini, sapını ve burguları çizdiniz 

mi? 
  

4. Klasik gitarı ölçülendiriniz mi?   
5. Gitar formunu kâğıda ve şablon malzemesinin üzerine aktardınızmı 

mı? 
  

6. Şablonu kesip, temizleyip kontrol ettiniz mi?   
7. Şablonla resmini çizdiğiniz gitarın arasında kıyaslama yaptınız mı? 

(1/1 örtüşmesi açısından) 
  

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yaklaşık 3300 yıl (MÖ 1400) öncesine ait kaya üzerinde oyma gitar figürü olan bu 

kaya, .………………. civarındaki kazılarda çıkmıştır.  

2. Klasik gitarın tel boyu …………mm’ dir ve üzerinde ……….tel vardır. 

3. ………….. oran 1,618033.... olarak devam eden ondalık sayıdır.   

4. Klasik gitarda üst eşikten 12. perdeye kadar tel boyu uzunluğu …………. cm, 12. 

perdeden alt eşiğin olduğu yere kadar ise yine ……..cm’ dir. 

5. Bir müzik aletinde basılan herhangi bir perdede olması gereken ses frekansını tam 

olarak vememesine……………………….. denir. 

6. Gitarda form boyu ………cm ‘dir. Form derinliği de ..…cm’ dir. 

7. Bir iş ve proje yapmadan önce yapılan serbest taslak çizimlerine ……………. denir.  

8. Modern gitarı ilk yapan kişi İspanya'nın Almeria bölgesinden 

…………………Jurado'dur.  

9. Gitar için ideal olan nem oranı ………….dir. 

10. Çalgı aletlerine tel takıldıktan sonra sürekli ………….ve …….. dediğimiz kuvvetlere 

maruz kalır. 

 

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 
 

 
 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak klasik gitar yapımı için kaliteli, 

kullanılabilir malzeme ve tutkalı hazırlayabileceksiniz. 

 

 

  

 

 Müzik aletlerinde hangi yapıştırıcılar kullanılır, araştırınız. 

 Gitar yapımında kullanılan ağaçlar nelerdir, araştırınız. 

 Piyasadaki kaliteli ve sıradan gitarların yapımında hangi ağaçlar kullanılmıştır, 

gözlemleyiniz. 

 Diğer faaliyette öğrendikleriniz ışığında gitar yapımında kullanılan ağaçlarda 

hangi özellikler olması gerekir ve seçerken nelere dikkat edilir, ağacın kuru 

olduğu nasıl anlaşılır ve nasıl nemden korunur, tutkalın görevi nedir, yapışma 

olayı nasıl gerçekleşir gibi soruları kitaplardan, modüllerinizden ve internet 

adreslerinden araştırınız. Piyasada üretilen müzik aletlerini ve atölye ortamlarını 

gözleyiniz. Akadaşlarınızla bilgi paylaşımı yaparak öğrendiklerinizi daha iyi 

pekiştireceğinizi biliniz. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş 

grubunuzla paylaşınız. 

 

2. MALZEME VE TUTKAL 
 

Malzeme: Bir üretim yaparken kulandığımız maddelere denir. Örneğin, gitar 

yapımında kullanılan malzemeler. 

 

Resim 2.1: Malzemelerden görünüş 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1. Klasik Gitar Yapımı İçin Uygun Ağaçlar 
 

Gitar yapımında birçok malzeme kullanılır. Gitarın her bölgesi için farklı özellikte 

ağaç seçimi yapılır. Bu ağaçların özellikleri önceki modüllerinizde işlenmişti, 

tekrarlamanızda fayda var. Ağaçlar sırasıyla: 

 

 PELESENK  

 KELEBEK 

 GÜL(ROSEWOOD) 

 ABANOZ 

 WENGE 

 SEDİR 

 LADİN 

 BALSA 

 PATUK 

 MAUN 

 SEVRİ 

 

Ağaçların kuru ve nemsiz ortamda tutulması gerekir. 

 

2.1.1. Ağacı Tanıma 

 

 Resim 2.2: Ağacı tanıma 

Malzeme seçiminde işlemiştik. Sırasıyla birkaç şey eklersek; 

 

 Renk dağılımının eşit olması gerekir. 

 Yıllık halkalarının sıralı ve düzgün dağılımlı olması gerekir. 

 Harelerinin frezesinin düzgün, estetik olması gerekir. 

 

Resim 2.3: Liflerin görünümü 
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Yukarada görüldüğü üzere ağacın frezesi düzgün olmalıdır. Tomruk kesilirken dıştan 

merkeze doğru kesilmelidir. 

 

Resim 2.4: Frezeli ağaç görünümü 

Yukarıda gitar yanlığına koyulmuş ağacın freze aralıkarının dağılımı görülmektedir. 

 

2.1.2. Yan ve Gövde İçin Uygun Ağaçlar 
 

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

Hint pelesengi (Indian Rosewood), servi ağaçları kullanılır. 

 

Resim 2.5: Arka ve yanlık 

Aşağıda yanlık malzemesinin şekillendirildikten sonraki hali vardır. 

 

Resim 2.6: Yanlık 
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2.1.3. Ön Tabla İçin Uygun Ağaçlar 
Ses tablası için Alman ladini (German spruce) veya sedir (Red cedar) ağaçları 

kullanılır. 

 

 Ladin: Klasik Flemenco ve dğer gitarlarda kulanılır. 

  

Resim 2.7: Ladin  

 

 Sedir: Klasik gitarlarda kullanılır. 

 

Resim 2.8: Sedir ağacı 

2.1.4. Sap ve Klavye İçin Uygun Ağaçlar 
 

 Sap: Honduras maunu, kelebek veya İspanyol sediri kullanılır. Ağacın çalışma 

özelliğinin az olması gerekir. 

 

Resim 2.9: Saplık ağaç 
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 Klavye: Abanoz, pelesenk kelebek ağaçları kullanılır.  

 

Resim 2.10: Klavyelik ağaç 

.  

Resim 2.11: Aşağıda gitar üretimden bir görünüş 

2.2. Kullanılacak Tutkalların Özelikleri 
 

İçinde organik ve inorganik kimyasal malzeme bulunan sıvı ve katı yapıştırıcılara 

tutkal denir. Ağaçları birbirine yapıştırmada kullanılan malzemelerdir. 

 

Gitarda kullanılan birçok tutkal çeşidi vardır. Bunlardan üçünü işleyeceğiz. 

 

 Gitarda parçaları birbirine yapıştırmak için;  

 

 Sıcak tutkal: Doğal tutkal diye bilinir. Boynuz ve kemik gibi 

malzemenin eritilmesiyle elde edilir. Şekilsel olarak boncuk halinde 

satışa sunulur. Kullanılmadan önce suda bekletilir daha sonra suya 

karıştırılak ısıtılır. Sıcak kullanılır. Genelikle çok kullanılan bir 

malzemedir. Kuruması kolay ve hızlıdır. Sökülmesi istendiğinde ısıtılıp 

malzemeler birbirinden ayrılır. 

 

Resim:2.12 Sıcak tutkal 
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 Sarı Tutkal (Amerikan tutkal diye de bilinir.): Kullanılan diğer 

tutkallardan daha homojen ve ince yapılıdır. İthal bir üründür. 

Yapıştırmadan sonra arda kalan fazlalıklar rahatlıkla temizlenebilinir. 

Ağaca renk vermez. Diğer plastik tutkallardan çok farklıdır. 

 

Resim:2.13 Sarı tutkal 

 Şeffaf Tutkal: Su renginde şeffaftır. Kimyasal bir üründür. Yapıştırıldığı 

malzemenin rengini alır. Birçok yerde kullanılır. 

 

 Diğerleri: Epoksiler vb. 

 

İki veya daha fazla ağaç malzemenin birbirine preslenmesi yöntemiyle yapılan 

sökülemez birleştirme işlemine tutkallama denir. Yapıştırma işlemi yapılırken ortamda nem 

oranının uygun olması gerekir. Parça yüzeylerini temiz zımparayla zımparalayarak yapışma 

yüzeyi oluşturmak gerekir ki yüzeylerde birbirine tutunacak şartlar oluşsun. 

 

 Tutkaların özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Malzemeye renk vermemeli ve ağacın rengini almalıdır. 

 Yapışma özelliği iyi olmalıdır. 

 Mukavemeti yüksek olmalıdır. 

 Ağacın yapısında ayırt edilmemelidir. 

 Titreşimde dalga boylarını kesecek özelikte olmamalıdır. 

 İnce taneli ve iyi işlenmiş bir tutkal olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda akustik gitar yapımı için 

malzeme ve tutkal hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Aşağıdaki yıllık halkaları ve 

görünümü kullanıma uygun mu 

inceleyiniz. 

 

 Her ağacın kendine has dokusu, rengi, kokusu ve 

yıllık halkaları vardır. Örnek bir katalog 

oluşturmanızda fayda var. 

 

 Arka kapakta kullanılacağı için hem estetik hem 

de frezelerinin normal olmasına dikkat ediniz. 

 Gitarın sapı ve klavyesi için 

uygun ağacı seçiniz. 

 

 Sap için sert ve az çalışan ağaç tercih edilir. 

 Aşağıdaki ağacın yan ve arkalık 

için uygun olup olmadığına 

karar veriniz. 

 

 Janjanlı ve frezeli ağaçların görünümü daha iyidir. 

Az bulunan ve yaylılarda daha fazla kullanılan 

ağaçtır. Kullanacağınız projeye göreyse 

kullanınız. 

 Kapak yapıştırmada kullanılacak 

tutkalı seçiniz. 

 Yapıştırma işleminde yapıştırılacak yüzeyin bir 

daha açılıp açılmayacağına göre tutkal seçilir. 

 

 Yapıştırma işleminde mutlaka yüzeyin 

büyüklüğüne göre presleme işlemi yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Parçadaki yıllık halkalar ve görünüm kullanıma uygun mu, 

incelediniz mi? 
  

2.  Gitarın sapı ve klavyesi için uygun ağacı seçtiniz mi?   

3. Ağacın yan ve arkalık için uygun olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi, seçtiniz mi? 
  

4. Kapak yapıştırmada kullanılacak tutkalı seçtiniz 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. …………ve..……….ağacı gitarın ön kapağında kullanılır. 

 

2. Pelesenk ağacı gitarın yan ve ………….kullanılır. 

 

3. İçersinde organik ve inorganik  kimyasal malzeme bulunan sıvı ve katı yapıştırıcılara 

denir. Ağaçları birbirine yapıştırmada kullanılan malzemelere   …………….. denir. 

 

4. …………….doğal tutkal diye bilinir. Boynuz ve kemik gibi malzemenin eritilmesiyle 

elde edilir. Diğer bir ismi de boncuk tutkalıdır. Gitarda klavye ve alt eşiği 

yapıştırmada kullanılır. 

 

5. Gitarın klavyesinde daha çok ………..ve……….. ağacı 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 



 

 32 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Klasik gitar proje şablonunu hazırlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Klasik gitarın bölümlerini ve denge oranları 

 Denge ve oranı kavradınız mı? 

 

 Form tel boylarını ve entonasyonu kavradınız mı?  

  

  

Proje çizimi 

 1/1 ölçüleriyle gitarı çizdiniz mi? 

 

 Ölçülendirme ve kesit işlemini yaptınız mı? 

  

  

Şablonların hazırlanması ve temizleme işlemi 

 1/1 ölçüleri şablon üzerine aktardınız mı? 

 

 Şablonların kesimini ve temizlemesini yaptınız mı? 

  

  

Klasik gitar yapımı için uygun ağaçlar 

 Kullanılan ağaçları tespit ettiniz mi? 

 

 Ağaçların ana farklılıklarını kavrayıp seçebilir misiniz? 

  

  

Kullanılacak tutkal seçimi ve özelikleri 

 Kullanılacak tutkkalları seçebiliyor musunuz? 

 

 Tutkalların teknik özeliklerini biliyor musunuz? 

  

  

 

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 Alacahöyük 

2 650-6 tel 

3 Altın 

4 32,5 

5 Entonasyon 

6 50,10 

7 Eskiz 

8 
Antonio 

Torres 

9 %55 

10 
Çekme-

basma 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sedir-ladin 

2 Arkalık 

3 Tutkal 

4 Sıcak 

5 
Abanoz-

pelesenk 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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