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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Klasik Gitar Ses Kutusu 

MODÜLÜN TANIMI Klasik gitar ses kutusu yapımı ile ilgili gerekli bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Klasik Gitar Kalıp ve Yanlık modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Klasik gitar ses kutusunu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında 

tekniğine uygun olarak klasik gitar ses kutusunu 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak takoz ve mukavemet 

çıtalarını yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak ses tablosunu 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Enstrüman yapım atölye ortamı  

Donanım: Klasik gitar yapım katalogları, ağaç şerit testere 

zımpara makinesi, klasik gitar kalıp ve yanlıları ve diğer 

malzemeler 

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 için ses kutusu yapım aşamasını içermektedir. 

 

Klasik gitar yapımı ve diğer enstrüman yapımında ses kutusu diğer bir anlamda ses 

tablası çok önemlidir. Ses tablasında ses oluşumu meydana gelir. Rezonansa en büyük etki 

ses tablasında var olan tasarımdır. 

 

Ses tablası ve takoz yaparken malzemelerin kuru olmasına dikat ediniz. Malzemeyi 

nereye kullanacağınızı ve elyaf yönünün nasıl, nereye ve ne komunda geleceğini iyi tespit 

ediniz. 

 

Yapacağınız projeyi ölçüsel olarak formunuza uygun kesiniz. Destek çıtalarının 

yapıştırılacak bölgelerini iyi tespit etmek gerekir. 

 

Müzik aletleri yapımında kullanılan malzemeler ve aletler zor bulunur. Bundan dolayı 

aletleri düzgün, yerinde ve malzemeleri de israf etmeden kullanmaya çalışınınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
   

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

klasik gitar takoz ve mukavemet çıtalarını yapabileceksiniz. 

 

  

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

  

 Yapacağınız proje hakında ön araştırma yapınız. 

 Takoz ve mukavemet çıta yapımında hangi malzemenin kullanıldığını 

araştırınız. 

 Bu malzemeyi nerden alabilirsiniz? Araştırınız. 

 Kullanılan ağaçlarda ne tür özelikler olmalıdır, gibi soruları araştırınız. 

 Takoz ölçüleri ve şekilleri nasıl olmalıdır? Araştırınız 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamı ve müzik aletlerinin yapıldığı atölyeleri 

gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor halinde sunarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

  

1. TAKOZ VE MUKAVMET ÇITALARI 
 

1.1. Takoz 
 

Takoz (ökçe) malzemesinin cinsi ve diğer özelikleri sap malzemesi ile aynı olmak 

durumundadır. 

 

Takoz malzemesinin kuru ve liflerinin estetik olması gerekir. 

 

Gerektiği durumda ve yapımcının insyatifine bağlı olarak baskı yapılmış birkaç çeşit 

ağaç aynı zamanda tek parçada kullanılabilir. Son zamanlarda çağdaş yapım ustaları takozun 

ortasından veya dilimler asasına mukavemeti yükseltecek, artıtıcı venge abanoz gibi sert 

malzemeler kullanmaktadır.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Klasik gitar takozu Lİ 

Takoz aynı zamanda gitarın arka taraftaki destek ve mukavemet noktasını tutma 

görevi vardır. Bundan dolayıdır ki iyi bir tasarım ve iyi bir geometrik paralellik gitarın tek 

bir parçaymış gibi dayanıklı ve sağlam olduğunu gösterir. 

 

Takoz malzemesinin ölçüsünün, yanlığın form derinliğine göre yüksekliği alınmalıdır. 

Et kalınlığı ve takozun genişliği projenin içeriğine göre değişiklik gösterir. Bu, yapacak 

lutiyerin insiyatifindedir. Mukavemet prensipleri göz önüne alınarak uygun malzeme 

seçilmelidir. 

 

Resim:1.2: Özel tasarımtakoz yapımı (M.DOĞRU–2003-İST) 

Yukarıda görmüş olduğunuz sekiz telli özel amaçlı gitar olduğundan dolayı altı telli 

gitara göre takoz ölçüsü de daha fazla tutulmuştur. Takoza imkânlar ölçüsünde baskı 

(presleme ) yötemi ile birleştirmeler yapılabilir. 

 

1.1.1. Takozun Kesilmesi 
 

Takozun kesilmesi ve diğer kesme işlemlerinde önceden kesilecek parçanın bütününe 

göre uygun hesaplamalar yapıp mümkün olduğunca fireyi en aza indirmek gerekir. Nedeni, 

kullandığımız malzemelerin çok zor bulunan ve aynı zamanda pahalı mamüller sınıfına 

girmesidir. 
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Resim 1.3: Bir ağaç 

 

Resim 1.4: Takozun kesilmesi 

 

Resim 1.5: Takozun kesilmiş hali 
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Resim 1.6: Takozda liflerin yönü 

1.1.2. Uygun Formunun Verilmesi 
 

Ölçüsünde kesilen takozlar yanlıkların kavisine uygun şekilde markalanarak 

çizilmelidir. Makinede veya elde buna uygun form verilebilir.  

 

Resim 1.7: Takozun üstten görünümü 
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Resim 1.8: Takoz formu 

1.1.3. Yanlıklara Yapıştırılması 
 

Yanlıklara alıştırılan takozlar (ön-arka) iki yüzey temizlenerek işkence yardımıylar 

yanlıklara sıkılır ve yapıştırılır. 

 

Resim 1.9: Alt takozun yapıştırılması 
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Resim 1.10: Yanlıkların yapıştırılması 

1.1.4.Düzeltme İşlemleri 
 

Ön – arka takoz fazlalıkları iskerpela veya zımparayla temizledikten sonra filato 

yapılacaksa filato yerleri açılmalı ve gerekli düzeltilme işlemleri yapılmalıdır. 

 

Resim 1.11: Takozun düzeltilmesi 
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Resim 1.12: Düzeltme işleminin üstten görünümü 

1.2. Mukavemet Çıtaları 
 

Mukavemet çıtaları, gitarda ve diğer enstrümanlarda sağlam olmasını diğer bir 

anlamda kuvetli olmasını sağlamak için kullanılan eklentilerdir.  
 

 

Bu çıtalardaki şekiller, yanda görüldüğü gibi dikdörtgen ve üçgen şekiller yanaklarda 

rahatlıkla yapıştırabilmemiz için şerit makinesinde iz açılarak hazırlanılır. 

 

Aynı zamanda çıta 5-20 ile 7-30 mm ölçülerinde düz olarakta kullanılabilinir. 

 

Resim 1.13: Çeşitli çıta formları 

Buradaki değişkenlik yapımcının projesine ve mukavemet bilgisine bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. 
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1.2.1. Çıtaların Kesilmesi 
 

Çıtaların ölçüsü 5-20 veya 6-7, 30-35 mm olarak kesiniz. Önce ölçülerinde kesilir 

daha sonra testerede zayıflatma işlemi yapılır. 

 

Resim 1.14: Çıtanın görünümü 

 

Resim 1.15: Çıtanın kesilmesi 

1.2.2.Uygun Formunun Verilmesi 
 

Çıtalarda şekil verme işlemi bir yüzeyde gerçekleşir veya diğer bir anlamda bir köşeye 

pah kırılır. Amaç, güzel görünmesini sağlamaktır. 

 

Yapacağımız köşe kırılmalar 45 deece gibi oval veya düz olmalıdır. Diğer tasarımları 

da siz araştrınız ve uygulayınız. 

  

Resim 1.16: Uygun form                      Resim 1.17: Uygun formun önden görünüşü 
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1.2.3. Yapıştırılması 
 

Mukavemet çıtaları ölçüsüne ve formuna getirldikten sonra yanlıklara ve takozlara 

uygun formda tutkallayarak yapıştırılır ve işkence- papuçlarla sıkılır. 

 

Resim 1.18: Çıtaların yapıştırılması 

1.2.4.Temizlik İşleminin Yapılması 
 

İskerpala ve zımpara ile tutkal fazlalıklarını temizleyerek uygun form verilmiş olur. 

 

Resim 1.19: Çıtaların temizliğinin yapılmış hali 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Takoz malzemesini seçiniz ve 

kesiniz (Resim 1.4). 

 Takoz malzemesinin sap malzemesiyle aynı 

olmasına dikkat ediniz (Resim 1.5). 

 Kesilecek ağacın liflerinin yönünün yanlıklara 

paralel olarak gelmesini göz önünde 

bulundurunuz (Resim 1.6). 

 Uygun formu veriniz (Resim 1.7).  Klasik gitar takozun yanlık tarafındaki formunu 

verirken yanakta gelecek yüzeyden faydalanınız. 

Kesim işlemini yaparken şeritten ve el 

törpüsünden faydalanınız. 

 Çeşitli formlardan faydalanabilirsiniz (Resim 

1.8). 

 Yanlıklara yapıştırınız (Resim 

1.10). 

 Takozu yapıştırıken kalıptan faydalanınız. 

 Yapıştırma tutkalı olarak tutkal modülüne 

bakınız. 

 İşkence veya benzeri aparatlardan faydalanınız   

(Resim.1.9). 

 Düzeltme işlemlerini yapınız 

(Resim 1.11). 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı seviyede olmasına 

dikkat ediniz ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 Düzlük için bir mastarla kontrol ediniz. 

 Çıtaları kesiniz (Resim 1.15).  Kesim işlemini yatar makinesinde veya hasas 

bilenmiş şeritte yapabilirsiniz. 

 Az fire vermek için kesicilerin çaprazının az 

olmasına dikkat ediniz. Makinelerin bilenmesi 

konusunu tekrar inceleyiniz. 

 Uygun formu veriniz  (Resim 

1.16-17). 

 Formu verirken frezede veya elde rende ile 

yapabilirsiniz. 

 Üçgen veya oval bir şekil verebilirsiniz.  

 Çıtaları yanlıklara yapıştırınız 

(Resim 1.18). 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı olmasına dikkat ediniz 

ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 Yapıştırmada sıcak tutkal veya sarı tutkal 

kullanınız. 

 Temizliğini yapınız (Resim 

1.19). 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı olmasına dikkat ediniz 

ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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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 malzemesini seçtikten sonra kestiniz mi?   

2. Uygun formun verdiniz mi?   

3. Yanlıklara yapıştırdınız mı?   

4. Düzeltme işlemlerini yaptınız mı?   

5. Çıtaları kestiniz mi?   

6. Uygun formunu verdiniz mi?   

7. Çıtaları yanlıklara yapıştırdınız mı?   

8. Temizliğini 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. (   ) Takoz malzemesi sap malzemesiyle aynı malzemeden olması tercih edilir. 

 

2. (   ) Malzeme keserken kesicilerde çaprazın fazla olması malzeme fresini azaltır. 

 

3. (   ) Takoz malzemsi olarak maun kelebek Akçaağaç gibi sert ağaçlar kullanılır 

 

4. (   ) Yanlılarda kullanılan çıtaların görevi yanlıları daha dayanıklı olmasını 

sağlamaktır. 

 

5. (   ) Takozlarda ve diğer tasarım gerektiren yerlerde ustanın isteği değilde klasik 

yöntemler takip edilir. 

 

6. (   ) Takozlarda ve çıtalarda liflerin konumu o kadarda önemli değildir. 

 

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 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

klasik gitar ses tablosunu yapabileceksiniz. 

 

  

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Yapacağınız proje hakında ön araştırma yapınız. 

 Ses tablasında hangi malzemenin kullanıldığını araştırınız. 

 Bu malzemyi nereden alabilirsiniz? Araştırınız. 

 Ses tabosunda kullanılan destek çıtalarının kulanım amacı ve şekli ne olmalıdır?  

Araştırınız. 

 

Kullanılan ağaçlarda ne tür özelikler olmalıdır gibi soruları araştırınız. Araştırma 

işlemleri için internet ortamı ile mobilya atölyeleri ve müzik aletlerinin yapıldığı atölyeleri 

gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor halinde sunarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SES TABLOSU HAZIRLIĞI 
 

Gitarda ses tablosunun hazırlığı önem arz eden noktalardan biridir. Nedeni, ses 

oluşumunun buradan başlamasıdır. Eğer iyi bir tasarım ve malzeme seçimi yapılmamışsa iyi 

ses oluşumu gerçekleşmez. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 AMAÇ 

 ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Uygun ağacın testi 

Ses tablosunda iki tür ağaç kullanılmaktadır. Bunlar ladin ve sedir ağaçlarıdır. Sedir ve 

ladin ağacı karakter olarak yumuşak ağaçlardır. Daha fazla bilgi için Ağaç Seçimi adlı 

modüle bakınız. 

 

Ön tabla hazırlığında birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları; 

 

 Bu modülde ön tablada destek çıtaları ve balkonlarını yerleştirmeden yanaklara 

yapıştırmayı ele alacağız. Bu işlemin ardından balkon ve diğer çıtaları 

yerleştirme işlemi yapılır. 

 İkinci yöntem ses tablasını aşağıda (M.DOĞRU Proje.nu.: 8) göründüğü gibi 

eklentilerini önceden akleyip ve kalınlık kontrolu  tesviye işlemlerini yapıp 

hazır hale getirdikten sonra yanaklara bağlama işlemidir. Şu anda daha çok bu 

teknik kullanılmaktadır. Bu konuda diğer yapım aşamasındaki çözümler ustanın 

bilgi ve becerisine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

 

Resim 2.2: Örnek proje 
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Resim 2.3: Kumpasla kalınlık kontrolü (İ.KIRLI proje nu:11) 

2.1. Ses Tablosunda Kulanılacak Ağacın Seçimi  
 

Yanlıkların temizlenmiş kalınlığının 2–2,5 mm arası olması gerekir. Keserken 

temizliği yapabileceğimiz miktarı göz önüne alarak fazlalık bırakmalıyız. 

 

Gitarda kulanılan kapak malzemesinin damarları dik olmalıdır. Bu ustaların kullandığı 

deyimle, sert kapaktır. Yumuşak kapaklar ise bağlamada tercih edilmektedir. Yumuşak ağaç 

dediğimiz lif açısının 90 dereceden az olan ön tablada kullanılan ağaçlardır. 

 

Resim 2.4: Kapakta kullanılacak ağacın liflerindeki görünüm 
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2.2. Kesim İşlemi 
 

Seçilen ağaca uygun form verildikten sonra kesimi yapılır. 

 

Resim 2.5: Ses tablasının kesilmesi 

2.3. Alınların Alıştırılması  

 

Resim 2.6: Ses tablasının alımlarının alıştırılması 

2.4. Alınların Işık Sızmaz Şekilde Birbirine Yapıştırılması 

 

Resim 2.7: Alınlara tutkal sürülmesi 



 

 19 

 

Resim 2.8: Alınların yapıştırılması 

 

Resim 2.9: Yapıştırma işleminin sıkılması 

 

Resim 2.10: Yapışmış ses tablosu 
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2.5. Temizlik işlemlerinin yapılması 

 

Resim 2.11: Temizliğin yapılması 

2.6. Şablona Göre Kesim 

 

Resim 2.12: Kapak şablonu 

 

Resim 2.13: Şablona göre kesim 
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Resim 2.14: Tablanın kesilmiş hali 

2.7. Gövdeye Alıştırılması 

 

Resim 2.15: Yanakların gövdedeki temas noktaları 

 

Resim 2.16: Tablanın gövdeye oturtulması 
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2.8. Yanaklara Işık Sızmaz Şekilde Yapıştırılması 
 

Yapıştırma yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Özel yapılmış işkenceyle sıkıştırmak-bağlamak; 

 

Bu işkenceler özel yapımdır. Baş taraflarında özel plastik ve ortasında ise ince diş 

çekilmiş mil bulunmaktadır. Yapıştırılacak-sıkıştırılacak mesafenin ölçüsüne göre mil 

yapılır. Kelebek somunla ileri geri sıkıştırma işlemi yapılır. 

     

Resim 2.17: İşkence                                              Resim 2.18: İşkence papucu 

 GO BAR dediğimiz yöntemle baskı unsuruyla sıkıştırmak; 

 

Bu yöntemde aşağıda görüldüğü gibi sıkıştırılacak-yapıştırılacak malzeme alt tablaya 

konur. Alt tabla ile üst tabla arasında ölçüye göre kavela hazırlanır  (Plastik veya ağaç). 

Yapıştırılacak malzemenin üzerine kavela konur ve yukarıya sıkıştırılır. Dolayısıyla 

malzeme üzerinde işkence aparatı gibi baskı uygulanır.  

 

Resim 2.19: Go-bar düzeneği 

 

Resim 2.20: Yanlıkların tablaya yapıştırılması 
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Resim 2.21: Yanlıkların ses tablasına işkence ile sıkılması 

2.9. Sistre ve Temizliğin Yapılması 

 

Resim 2.22: Temizlik işleminin yapılması 

 

Resim 2.23: Düzeltme ve kontrol 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Ses tablasında kullanılacak ağacı 

seçiniz (Resim 2.4). 

 Malzemenin uygun kalınlıkta ve temizleme 

payının olmasına dikkat ediniz. 

 Şerit testere makinesı ve bıçağı iyi ayarlayınız. 

 Az fire vermeye dikkat ediniz. 2,8-3,5 

kalınlığında kesim yapabilirsiniz. 

 Ses tablasını şeritte kesiniz 

(Resim 2.5). 

 Malzemenin uygun kalınlıkta ve temizleme 

payının olmasına dikkat ediniz. 

 Şerit makinesı ve bıçağınızı iyi ayarlayınız. 

 Az fire vermeye dikkat ediniz. 2,8-3,5 

kalınlığında kesim yapabilirsiniz. 

 Alınlarını alıştırınız (Resim 2.6).  Rendenin keskin olmasına dikkat ediniz. 

 Rendeleme yaparken yüzeyin başından başlayıp 

sonunda bitiriniz. 

 Daire testerede kesip daha sonra zımpara işlemi 

ile alımları gönyesine getirebilirsiniz. 

 Alınları ışık sızmaz şekilde 

birbirine yapıştırınız (Resim 2.7-

8-9). 

 Her iki alna da tutkalı eşit şekilde sürünüz. 

 İki alın yüzeyinin birbirini eşit şekilde kapatarak 

sıkıştırma düzeneği ve aparatlardan faydalanınız 

(Resim 2.8). 

 Parçaların düşey ve yatayda eşit kaynaşması için 

yardımcı aparatlarla sıkınız (Resim 2.9). 

 Temizlik işlemini yapınız (Resim 

2.11). 

 Kesicilerin keskin olması işinizi kolaylaştırır. 

 Sürekli kalınlık kontrolü yapınız (Resim 2.3). 

 Şablona göre kesimini yapınız 

(Resim 2.13-14). 

 Temizlik payı için şablon ölçüsünden 2 mm 

dıştan kesiniz. 

 Gövde alıştırmasını yapınız 

(Resim 2.15-16). 

 Gövde ile yanlıkların birbiriyle iyice 

örtüşmesine dikkat ediniz. 

 Temas yüzeylerinde örtülmeyen yerleri zımpara 

ile temizleyiniz. 

 Mümkünse alıştırma işlemini, kalıpta yapınız. 

 Yanlıkları ışık sızmaz şekilde 

yapıştırınız (Resim 2.20-21). 

  

 Klasik gitar formundan faydalanarak yanlıkları 

ölçülendirip yanlıkların fazlalıklarını kesiniz. 

 Yanlıkların uçlarını bir sonraki işlem için ağız 

ağza bantlayınız. Doğruluğu için kalıptan 

faydalanınız. 

 Sistre ve temizliğini yapınız 

(Resim2.22-23). 

 Sistrenin keskin olmasına dikkat ediniz. 

 Sistre atarken yüzeyin başından başlayınız ve 

sonunda bitiriniz. Sistre yapma modülüne 

bakınız. 

 Kalınlığın her tarafta eşit olmasına da dikkat 

ediniz. 
 

 UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Ses tablasında kullanılacak ağacı seçtiniz mi?   

2. Ses tablasını şeritte kestiniz mi?   

3. Alınlarını alıştırdınız mı?   

4. Alınları ışık sızmaz şekilde birbirine yapıştırdınız mı?   

5. Temizlik işlemini yaptınız mı?   

6. Şablona göre kesimini yaptınız mı?   

7. Gövde alıştırmasını yapınız   

8. Yanlıkları ışıksızmaz şekilde yapıştırdınız mı?   

9. Sistre ve temizliğini 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. (   ) Ses tablasında kullanılacak ağacın seçimi çok önemlidir. Nedeni ses oluşumu il 

ses tablasından başlamaktadır. 

2. (   ) Ses tablasında kulanılacak ağaç budaksız temiz görünümlü ve keserken 

damarların dik olması gerekir. 

3. (   ) Klasik gitar üretiminde ses tablasının hazırlanış ve yanlılara bağlanmasında bir tek 

yöntem vardır. Buna dikkat edilmelidri 

4. (   ) Yanlıları gövdeye bağlarken her iki malzemenin bir biriyle tam paralel ışık 

sızmayacak şekilde bağlanması gerekir. 

5. (   ) Ses tablası iki parçadan oluşur. Bu parçaları birbirine alıştırılırken yüzeydeki 

liflerin birbirine paralel olarak alıştırmaya gerek yoktur. Gelişi güzel alıştırılıp 

bağlanılır. 
 

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 Ölçütleri Evet Hayır 

A. A-Takoz ve mukavemet çıtaları  

 Takoz malzemesini seçtikten sonra kestiniz mi?   

 Projeye göre uygun formunu verdiniz mi?   

 Yanlıklara yapıştırdıktan sonra Düzeltme işlemlerini yaptınız 

mı ? 

  

 Çıtaları kestikten sonra uygun formunu verdiniz mi?   

 Çıtaları yanlıklara yapıştırdınız mı?   

 Yapıştırma işlemi kuruduktan sonra temizliğini yaptınız mı?   

B- Ses tablosu ve hazırlık  

 Ses tablasında kullanılacak ağacı seçtiniz mi?   

 Ses tablasını şeritte kesip alınları alıştırdınız mı?   

 Alınları ışık sızmaz şekilde birbirine yapıştırdınız mı?   

 Temizlik işlemini yaparak şablona göre kesimini yaptınız mı?   

 Gövde alıştırmasını yaptıktan sonra ışık sızmayacak şekilde 

yapıştırdınız mı? 
  

 Yapışma yüzeylerini iyice kontrol ettikten sonra sonuç olumlu 

ise  sistre temizliğini yaptınız mı? 
  

 

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 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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