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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı  

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Mandolin Projesi ve Şablonu 

MODÜLÜN TANIMI 
Mandolin projesi ve şablonu hazırlama ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 10. sınıf modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Mandolin projesi ve şablonunu hazırlamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli atölye ortamı ve donanımı sağlandığında tekniğine 

uygun olarak mandolin projesi ve şablonunu 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Proje ve şablon hazırlayabileceksiniz.  

2. Malzeme ve tutkal hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Müzik aletleri yapım atölyesi 

Donanım 

Çeşitli tambur resim ve görüntüleri ile tambur yapım 

katalogları, teknik resim ders araç ve gereçleri, şablon 

malzemeleri, kıl testere, dekupaj ve şerit testere makinesi, 

eğe, zımpara, 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 modülde mızraplı Batı müziği enstrümanlarından biri olan mandolini 

öğreneceksiniz. Mandolin yaklaşık bin yıldan beri yapısını biraz değiştirerek günümüze 

kadar gelen lauta ailesinden olan bir enstrümandır. 

 

Mandolin yapımına başlamadan önce daha önceki modüllerimizde işlediğimiz ağacın 

yapısı ve enstrüman yaparken kullanılan ağaçların seçimi konularını hatırlamanız yerinde 

olur çünkü mandolin yapımına başlamadan önce malzemenin uygun olması; nerede, hangi 

malzemeyi kullanmanız gerektiği ve kuru olması çok önem arz eden bir konudur. 

Yapacağınız enstrümanın göze hitap etmesinin yanında iyi bir ses verme özelliğine de sahip 

olması gerekir. Dolayısıyla bunları ancak malzemeyi iyi tanıyarak ve özenli çalışarak 

başarabiliriz. Bunun yanında ses ve nota bilgisine sahip olmanız da başarınıza büyük bir 

katkı sağlayacaktır. 

 

Bu modül sonunda kazanacağınız bilgi ve deneyimlerle müzik aletleri alanında 

vazgeçilmezler arasına ilk adımınızı atmış olacak ve müzik estetiğinizin tüm benliğinize 

işlediğini fark edeceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

proje ve şablon hazırlayabileceksiniz. 

 

 

  

 Mandolinin tarihçesini araştırınız. 

 Mandolin form ve ölçülerini araştırarak yazınız. 

 Şablon hazırlama tekniklerini araştırınız. 

Araştırma işlemleri için internet ortamı ve müzik aletlerinin yapıldığı atölyeleri 

gezmeniz gerekmektedir. Mandolin yapım şekli, kullanılan ağaçları, ölçülerini araştırırken 

yapım atölyelerini gezerek ön bilgi edininiz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. PROJE VE ŞABLON 
 

1.1. Mandolinin Tarihçesi ve Mandolinin Biçimleri 
 

Mandolin; küçük, kısa boylu, 8 perdeli ut olarak tanımlanabilir. Ut, tellerin titreşimi 

sayesinde ses çıkaran bir enstrümandır. Udun neslinden gelmiş olan mandolin ilk müzikal 

enstrümanlardan biridir. 

 

Orta Asya’da pandura, Arap Yarımadası’nda dambura, bizde bağlama-tambur, 

Avrupa’da pandolina-mandola denilen bu eski çalgı 17. yüzyılda aldığı yeni biçimi ile 

mandolin olarak tanımlanmaktadır.18.yüzyılda gelişip çeşitli İtalyan kentlerinde değişik 

biçimlerde üretilmiştir. Bunlardan Napoli’de yapılan modeli mandolinin temel tipi hâline 

geldi. Biçim ve oranlarının belirlenmesinde Napoli çalgı yapımcısı Pasquale Vinaccia’nın 

(1806-1882) büyük payı oldu. 

 

Mandolin yaylı çalgılar gibi geniş bir aileye sahiptir.  

 

 Mandolin 

 Mandola 

 Çello mandolin 

 Bas mandolin 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Mandolin orkestraları henüz ülkemizde gelişmediği için çeşitlerini bulmak 

imkânsızdır. 
 

Mandolin ve halk çalgıları, yapıları bakımından birbirlerine benzerlik gösterseler de 

yapılışları ve ses yetenekleri ile birbirlerinden ayrılır. 
 

Mandolin, lut ailesinin modern üyelerinden biridir ve gitar da mandolinin yakın 

akrabalarındandır. Gitar ile mandolin arasındaki en önemli fark; gitarın diğer yaylı çalgılara 

göre daha fazla çok seslilik içermesidir. Mandolin daha basit bir çalgı olduğundan müzikle 

henüz yeni tanışanlar için daha kolay öğrenilir. 
 

Mandolin mızrapla çalındığı zaman iyi ses verir ancak modern mandolinlerde 

genellikle pena kullanılmaktadır. 
 

 Telli Çalgıların Tarihsel Gelişimleri ve Tanıtımları 
 

Telli çalgılar, rezonans kutusunun üzerinde seslerin titreşimi esasına dayalı çalgılardır. 
 

Üretilen ilk telli çalgılar da “tel” yerine mahalli bitkiler, bağırsak, kıl gibi organik 

maddeler kullanılmıştır. Tüm dünyada diğer tür çalgılara oranla daha gözde çalgı türü telli 

çalgılardır. Türklerde telli çalgılar anıldığında ilk akla gelen çalgı “kopuz”dur. İlkel 

tanburdan esinlenerek yapılmış, çalgılar arasında “ut, kopuz, çöğür, bağlama” tipi çalgıları 

saymak mümkündür. Türklerde uzun saplı olarak en yaygın çalgı ailesi “bağlama”dır. Klasik 

Türk müziğinde kullanılan en önemli Türk yaylı çalgısı yarım küre şeklinde yapılan uzun 

saplı yaylı tambur veya rebab gibi sazların yanında kontrabas viyolansel, kemanlar 

kullanılmaktadır. Türk halk müziğinde ise kabak kemane, Türkmen kemençesi, gıvgı, 

gıygırak, Karadeniz kemençesi, gıcek gibi çalgılar kullanılmaktadır.  
 

Telli çalgılar; mızraplı (penalı) çalgılar, parmakla çalınan çalgılar, yaylı çalgılar olmak 

üzere üç başlıkta incelenir. 
 

 Mızraplı (Penalı) ve Parmakla Çalınan Çalgılar  

Telleri bir mızrapla titreştirilerek çalınan çalgılardır. Bunlar; 

o Bağlama 

o Meydan sazı 

o Divan sazı 

o Çöğür 

o Bozuk 

o Âşık sazı 

o Tanbura 

o Cura 

o Bağlama curası 

o Tanbura curası 

o Kopuz 

o Tanbur 

o Lavta 

o Ut 

o Kanun 
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 Parmakla Çalınan Çalgılar 

 

Mızrap veya tezene kullanılmadan tellerin parmakla çekilerek çalındığı 

çalgılardır. Bunlar: 

o Gitar 

o Çeng 

o Arp 

 

 Yaylı Çalgılar 

 

o Rebab 

o Iklığ 

o Yaylı tanbur 

o Kemençe 

o Kabak kemane 

o Keman 

o Viyola 

o Viyolonsel 

o Telli kontrbas 

 

 Batı Müziğinde Kullanılan Telli Çalgıların Tarihçeleri  

 

Telli çalgılar, Batı müziği orkestrasının birinci bölümü içinde yer alır. Genellikle 

bağırsaktan (kiriş) ya da metalden yapılmış telleri parmakla çekilerek, mızraplanarak ya da 

bir yay kullanılarak titreştirilir. Batı’daki en yaygın telli çalgılar; keman ailesi, gitar ve arptır.  

Keman ailesi; keman, viyola, viyolonsel ve kontrbastan oluşur. Bu grubun en küçük 

çalgısı kemandır ve viyola gibi çene altına konularak çalınır. Viyolonsel diz ve ayaklar 

arasına alınır ve bir dayama çubuğu ile yere dayanır. Kontrbas ise ya ayakta durularak ya da 

yüksek bir tabureye oturularak çalınır. Kontrbas düşük omuzları, beşliler yerine dörtlülerle 

akort düzenini koruması ve keman ailesinin dışbükey yay kullanan son üyesi olması 

bakımından viyolanın en yakın akrabasıdır. Viyolanın tel sayısı altıdır. Dip kapağı kubbeli 

değil, düzdür ve sapında perdeleri vardır. Viyola da gamba olarak bilinen bas viyola, bugün 

en çok çalınan viyoladır. Viyola d’amore, viyol ailesinden olmasına rağmen perdeliğin 

altında birçok ahenk telinin bulunmasıyla diğerlerinden ayrılır.  

 

Altı telli, perdeli ve teknesi ortada daralan bir çalgı olan gitar, dizlerin üzerine alınır ve 

telleri parmakla çekilerek ve tırnaklarla çalınır. 19. yüzyılda Heitor Villa-Lobos ve Isaac 

Albeniz’in çok büyük katkıda bulundukları geniş bir solo repertuvarı varsa da günümüzde 

daha çok Flemenko müziğinde kullanılmaktadır. 20. yüzyılda Andres Segovia, klasik 

parçaların büyük bir bölümünü gitara aktarmıştır. Gitarın sesi çok kuvvetlidir ve anlatım 

gücü yüksektir. Tasarımı bakımından gitarla aynı benzerlikleri taşıyan lavta da onun gibi 

tutulur ve mızraplanarak çalınır. Lavta 16. yüzyılda madrigallere eşlik etmede daha önce de 

ortaçağ trubadur ve minstrel’leri tarafından çok kullanılmış bir çalgıdır.  
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Lavtaya benzeyen ama sırtı daha yuvarlak ve telleri metal olan bir çalgı da 

mandolindir. Mandolin perdelidir ve penayla çalınır. Mızraplanarak çalınan bir başka çalgı 

da Eski Yunan’dan gelen lirdir. Lir, bir elde mızrap olmak üzere iki elle çalınırdı.  

 

Arpın öbür telli çalgılarla pek az ilgisi vardır. İlk bakışta göze çok basitmiş gibi 

gözüken arp, notaları bir ya da yarım ton değiştiren yedi pedalın eklenmesiyle 

karmaşıklaştırılmıştır. Kökeni bakımından da çok eski bir çalgıdır. Bir kaide üzerinde durur 

ve arkaya doğru eğilip omuza dayanarak çalınır. 

 

Aşağıdaki görsel Etem Ruhi Üngör'ün 600 parçalık çalgılar koleksiyonundan 

resimlenmiştir. 

 

Resim 1.1: Telli çalgıların tarihsel gelişimi  

1.1.1.Mandolinin Biçim Özellikleri  

 

 Oval biçimli  

 Armut biçimli  

 Gitar biçimli  

 Elektronik olarak kullanılan çeşitli biçimlerde mandolinler ihtiyaca göre yapılır. 

 

1.1.1.1.Düz Altlı Mandolinler 

 

Çeşitli ağaç türlerinden istenilen modellerde yapılır. Alt tablasının düz oluşu özellikle 

küçük yaşta mandolin çalmaya başlayan çocukların rahat kullanmalarına imkân sağlayacak 

niteliklerde yapılmıştır. 
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Resim 1.2: Düz altlı mandolin 

1.1.1.2. Yuvarlak Altlı Mandolinler 

 

Yuvarlak altlı mandolinler düz altlı mandolinlere göre fazla işçilik isteyen ve daha 

pahalıya mal olan, özellikleri ile küçük yaştaki çocukların çalgısı olmaktan çok yaygın bir 

çalgı olarak kullanılmaktadır. 

 

Resim1.3: Yuvarlak altlı mandolin 

Yuvarlak altlı mandolinler iki şekilde yapılır: 

 

 Parçalı 

 

Alta gelen yuvarlak kısımlar simetrik ve estetik görünüşünü sağlayacak şekilde sert ve 

renkli ağaçlardan simetrik geniş parçalar kullanılarak yapılır. 

 

 Dilimli 

 

Özel olarak seçilen renkli ağaç türlerinden hazırlanan parçalar mandolin kalıplarında 

simetrik gelecek şekilde alıştırılıp birbirine sırası ile sıcak tutkalla yapıştırılarak yapılır. 
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1.2. Mandolinin Kısımları  

 
 Mandolin yanlığı 

 Mandolin üst tablası (ses tahtası) 

 Mandolin alt tablası  

 Mandolin sapı  

 Mandolin perdeliği 

 Mandolin baş eşiği 

 Mandolin ses eşiği 

 Mandolin tel takacağı 

 Mandolin siperliği 

 Mandolin telleri 

 

1.2.1. Mandolin Yanlığı  
 

Sert ağaçlardan yapılır. İstenilen ağaçtan kesilmiş parça, kalıplarda kıvrılır. Yanlık 

takozları mandolinin yapı ve biçimini oluşturur. 

 

1.2.2. Mandolin Üst Tablası 
  

Ses verme özelliği fazla olan ağaçlardan yapılmalıdır. Fazla rezonansa gelme imkânı 

ile yapılacak çalgının ses verme yeteneğini arttırır. 

 

1.2.3. Mandolin Alt Tablası 
  

Sert ağaç türlerinden 2,5 mm kalınlığında yapılır. Mandolin üst tablaları ölçüsündedir.  

 

1.2.4. Mandolin Sapı 
  

Mandolinin perdelerinin bulunduğu kısımdır. Orta sertlikteki ağaçtan yapılır. İçinde 

mandolin sap gerilim mekanizması bulunur. 

 

1.2.5. Mandolin Perdeliği  
 

Sapa bağlanan ve notaların yerlerini belirleyen misinalardır. 

 

1.2.6. Mandolin Baş Eşiği 
  

Sert gereçlerden yapılır. Mandolin baş eşiğinin görevi tellerin perdelikten yüksekliğini 

ve tel aralıklarını düzenlemektir. Çalgının çalınma imkânını sağlar. 

 

1.2.7. Mandolin Ses Eşiği 
 

Mandolin ses tablası üzerinde baş eşikten itibaren tel boylarını saptayıp tel 

yüksekliğini ve tel aralıklarını düzenler. 
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1.2.8. Mandolin Tel Takacağı 
 

Mandolin tel takacağı ince saç levhalar hâlindeki pirinç ve benzeri madensel 

gereçlerden istenilen ölçü ve modellerde kalıplara alınarak yapılır. 

 

1.2.9. Mandolin Siperliği 
 

Mandolin göğsüne yani ses deliğinin etrafını çevreleyecek ve göze hoş görünecek 

şekilde kaplamadan veya mika cinsi ve benzeri gereçlerden istenilen şekillerde yapılır. 

 

1.2.10. Mandolin Telleri 
  

Eskiden at kılı ve bağırsaktan yapılırdı. Şimdi ise çelikten yapılmaktadır. Mandoline 

kalından inceye doğru Sol-Re-La-Mi telleri, ikişer olarak 8 tel takılır. Mandolinde iki eşik 

arasındaki tel boyu ölçüsü 32,7 cm olmalıdır. 

 

1.3. Denge ve Oran 
 

Müzik enstrümanlarının tümü belli denge ve oranlar göz önünde tutularak imal 

edilmektedir. Bu denge ve oranları kullanarak imal edilen enstrümanlar genel özellikleri 

bakımından belli bir seviyenin üzerine olmaktadır. Sesi, estetik yapısı, mukavemeti, doğru 

icra edilebilmesi hep bu oran ve dengelerin kullanılması ile elde edilebilecek unsurlardır. 

Aksi takdirde enstrüman her açıdan zaaflar içerecek hatta kullanılamayacak kadar kötü imal 

edilmiş olacaktır. Kullanılacak bu denge ve oranların tespitinde söz konusu enstrümanın 

geleneksel yapısı, zaman içinde uğradığı değişimler ve gelişmeler önemli rol oynamaktadır.  

 

Aynı zamanda enstrümanın estetik görünmesi de gerekir. Kuvvet gerektiren yerlere de 

iç bölgelerde göze iyi gelecek şekilde destek çıtaları atılmalıdır.  Takozların bağlantısı uygun 

olmalıdır. Burgu başlığının eğimi ve perde dağılımı da dengeli olmalıdır. 

 

Şekil 1.1: Mandolinde denge 



 

 10 

1.4. Plan ve Projenin Çizimi 
 

Yapılacak olan mandolinin teknik resminin 1/1 ölçeğinde çizilmesidir. Yapım 

aşamasındaki uygulanacak bütün ölçüler birleştirme şekilleri plan üzerinde kararlaştırılır ve 

çizilir. 

 

Projenin çiziminde en önemli nokta, formun çizimidir. Zaten bugüne kadar pek çok 

enstrüman çizilmiş ve belli standartlara oturmuştur. Öncelikle yapılacak mandolin kurşun 

kalemle eskiz kâğıdına çizilir. Daha sonra rapidoyla aydınger kâğıdına aktarılır. Mandolinde 

kullanılacak süslemeler ve motif çalışmaları da proje aşamasında çizilir. Böylece mandolinin 

bütünü üzerinde görünerek uyum sağlayıp sağlamadığı görülmüş olur. Bu süslemeler de 

estetik kurallar içinde düşünülmelidir. Gelişigüzel motifler, çalgının değerini arttıracağı 

yerde düşürebilir. 

 

1.5. Kesit ve Detayların Çizimi 
 

İmalatı yapılacak olan mandolinin kesme düzlemine uygun olarak boydan boya 

kesildiği hayal edilerek kesilen ve kesilen yerden görülen elamanlarının izdüşümlerinin 

çizilerek ifade edilmesidir. 

 

İmalatı yapılacak mandolini oluşturan elemanlarının cinsine, yerine ve konumuna 

uygun çizgisel ifadeler taşımalı, gerekli çizgisel ve form ölçüleri gösterilmelidir.  

 

1.6. Şablonların Çıkarılması 
 

1/1 ölçeğinde plan ve projesi çizilen mandolinin yapım aşamasında kullanılmak üzere 

şablonları çıkartılır. Çıkartılan şablonların deforme olmaması ve kullanım sırasında kolaylık 

sağlaması için 0,5 mm kalınlıktaki çinko, alüminyum veya pirinç plakalardan ve standart 

kalınlıktaki formika malzemeden yararlanılır. Çizimde şablondan yararlanıldığı gibi bazı 

durumlarda şablondan da çizime gidilebilir. 

 

Şablonu çıkartılacak mandolin projesi ozalit ile çoğaltıldıktan sonra kopyalar sözü 

edilen malzeme üzerine geçici olarak yapıştırılır. Daha sonra şablonu çıkartılacak bölümün 

sınır çizgileri üzerinden kesilerek hazırlanır. Çıkartılan şablonlar kullanılmadan önce asıl 

plan üzerinde kontrol edilmelidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine 

uygun olarak mandolin projesi ve şablonu hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli çizim araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Eskiz kâğıdını masaya yapıştırınız. 

 Mandolin ön görünüşünü (formunu) 

çiziniz. 

 Mandolinin gövdesini çiziniz. 

 Bütün araç ve gereçlerin hazır olması 

çiziminizi daha iyi yapmanıza imkân 

sağlayacaktır. 

 T cetveli ile eskiz kâğıdının yatay ve 

düşeyliğine dikkat ediniz. 

 Mandolin formunun ölçülere uygun 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz. 

 Çizime başlarken eksen çizgisini çiziniz. 

 Gövde çizimini yaparken form çiziminden 

yararlanınız. 

 Eksen çizgisinin sol tarafını çizdikten sonra 

sağ tarafını simetrisini alarak çiziniz. 

 Gövde çizimi bittikten sonra form çizgilerini 

siliniz. 

 

Şekil 1.2: Mandolinde form ve gövde çizimi 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mandolinin sapını çiziniz.  Eksen çizgisine dikkat ediniz. 

 Sap çiziminde form çizgilerinin dışına 

çıkmayınız. 

 Klavyeyi çizerken pozisyon işaretleri 

noktalarını belirtiniz. 

 Baş kısmı, klavye, f delikleri, perde, 

telleri ve burguları çiziniz. 

 

Şekil 1.3: Mandolinin ön görünüşünün çizimi 
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 Net resmi (ön, yan, görünüş) çizmek için 

eksen çizgisini çiziniz. 

 Yan görünüşü çizmek için ön 

görünüşten destek alınız. 

 Yan görünüşte üst ve alt tablonun 

eğimini dikkatli çiziniz. 
 Mandolinin yan görünüşünü ışınları 

kullanarak aktarınız. 

 

Şekil 1.4: Mandolin yan görünüşünün çizilmesi 
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 Net resmini çizdiğiniz mandolinin ölçü 

çizgilerini çiziniz. 

 Aynı yerden defalarca ölçü almayınız. 

Aksi takdirde çizgilerle 

boğulabilirsiniz. 

 Ölçü oklarını koyunuz.  Net resmi ölçülendiriniz. 

 

Şekil 1.5: Net resmin ölçülendirilmesi 
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 Net resim üzerinde kesit yerlerini 

gösteriniz. 

 Kesitlerin çiziminde bakış yönlerine 

dikkat ediniz. Ok yönü, bakış yönünü 

ifade eder. 

 

Şekil 1.6: Kesit yerlerinin gösterilmesi 

17

1
6
8

A

B

C

A

B

C
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 Sap gerilim mekanizmasının detayını 

çiziniz. 
 Detayları 1/1 ölçeğinde çiziniz. 

 Gerekli açıklamaları resim üzerinde 

yazınız. 
 Alt ve üst tablanın eğim detaylarını 

çiziniz. 

 

Şekil 1.7: Detayların çizilmesi 

  

  

A

B

C

A

B

C

C-C Kesiti

A-A Kesiti

B-B Kesiti

Alt

Üst

C-C Kesiti

B-B Kesiti

A-A Kesiti
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 Mandolinin ön görünüşünü kâğıda çiziniz.  Görünüş çiziminde net resimden 

faydalanınız. 

 1/1 ölçeğinde çizdiğiniz resmi pirinç 

aliminyum veya formika malzemelerin 

üzerine geçici olarak yapıştırınız. 

 Çizim esnasında resmin kaymamasına 

dikkat ediniz. 

 Kesime başlamadan önce planla 

karşılaştırınız. 

 1/1 ölçekli resmini kontraplak üzerine 

çiziniz. 

 

Şekil 1.8: Mandolinin şablonunun çizilmesi 

 Üzerine resim çizilmiş kontraplağı 

kesiniz. 

 Kontraplağı çizginin birkaç mm 

dışından kesiniz. 
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Şekil 1.9: Mandolin şablonunun kesilmesi 

 Şablonların kenarlarını temizleyiniz. 

 

 Temizleme esnasında markalama 

çizgilerine dikkat ediniz. Markalama 

çizgilerini geçmeyiniz. 
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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. Gerekli çizim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Eskiz kâğıdını masaya yapıştırdınız mı?   

3. Mandolin formunu çizdiniz mi?   

4. Mandolin gövdesini çizdiniz mi?    

5. Mandolin sapını çizdiniz mi?   

6. Eşikler perdeler ve telleri çizdiniz mi?   

7. Mandolin ön görünüşünü tamamlayıp form ölçülerini verdiniz mi?   

8. Net resmi çizmek için eksen çizginizi çizdiniz mi?   

9. Net resmini çizdiğiniz mandolinin ölçü çizgilerini çizdiniz mi?  
 

10. Net resmi ölçülendirdiniz mi?   

11. Net resim üzerinde kesit yerlerini gösterdiniz mi?  
 

12. Kesitleri çizdiniz mi?   

13. Sap gerilim mekanizması detayını çizdiniz mi?   

14. Alt üst tabla eğim detayını çizdiniz mi?   

15. Gerekli yazıları yazdınız 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi mandolin ailesinden değildir? 

A) Mandola 

B) Bas mandolin 

C) Çello mandolin 

D) Çello 

E) Mandolin 

 

2. Batı'daki en yaygın telli çalgı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Keman ailesi 

B) Bağlama 

C) Oyma cura 

D) Ut 

E) Lavta 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi mandolin biçimlerinden biri değildir? 

A) Oval biçimli 

B) Gitar biçimli 

C) Armut biçimli 

D) Elips biçimli 

E) Yuvarlak biçimli 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi mandolin kısımlarından biri değildir? 

A) Yanlık 

B) Yanak 

C) Takoz (ökçe) 

D) Klavye 

E) Burguluk 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi penayla çalınan çalgılardan biri değildir? 

A) Bağlama 

B) Tanbur 

C) Keman 

D) Çöğür 

E) Gitar 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Şablon çiziminde detay ölçeği ne kadar olmalıdır? 

A) 1/2 

B) 1/5 

C) 1/1 

D) 1/10 

E) 1/15 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

malzeme seçimi yapabilecek ve tutkal hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 Mandolin yapımında kullanılan ağaçları araştırınız. 

 Mandolin yapımında kullanılan tutkalları ve özelliklerini araştırınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamı ve müzik aletlerinin yapıldığı atölyeleri 

gezmeniz gerekmektedir. Mandolinin yapım şekli, kullanılan ağaçları, ölçülerini araştırırken 

yapım atölyelerini gezerek ön bilgi edininiz ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. MALZEME VE TUTKAL 
 

2.1. Mandolin Yaparken Kullanılacak Ağacın Seçimi  
 

Mandolin yaparken kullanılan ağacın kuru olması gerekir. Müzik aletleri 

yapımcılığında kullanılan ağaç malzemelerin uzun süre yapımcıda kalmasında fayda vardır. 

Böylece hem malzemenin kullanılacağı yere göre hazırlanması kolaylaşır hem de bu 

malzemenin önceden kullanılarak deneme sonuçlarının alınmasına ve sonraki kullanımlarda 

daha olumlu sonuçlar almasına imkân verir. 
 

Bu sebeple her enstrüman için sınırlı miktarda ağaç yerine toptan malzeme alınarak 

kullanılan yerin seçilmesi önemlidir. 
 

Enstrüman yapımcılığında kaliteli ve istenilen ses kalitesi vermesi açısından doğal 

kurutma yöntemiyle kurutulmuş ağaçlar kullanılmalıdır. 
 

2.1.1. Hare 
 

Ağacın merkezinin paralel olarak kesilmesi sonucu liflerin V şeklinde açımlar 

oluşturmasıdır. 

 

Resim 2.1: Hare görünümü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Freze 
 

Ağaç yıllık halkalarının yüzeyde birbirine paralel olmasıdırç. Bir anlamda elyafların 

ince çizgilerle şekildeki gibi birbirini takip etmesidir. 

 

Resim 2.2:  Kullanılan ağacın freze görünümü 

2.1.3. Kesim Şekli 
 

Ağacın kullanılacağı yerin istenilen özelliğe göre ya merkeze dik ya da paralel 

kesilmesidir. 

 

Resim 2.3: Kesim şekli 
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2.1.4. Renk Dağılımı  
 

Mandolinde kullanılan yerin yapısına teknik açıdan iyi bir görünüm ve paralellik 

sağlaması için çok önemlidir. Örneğin mandolinin yanlıklarında ve arkalıklarında kullanılan 

parçaların aynı renk tonuna yakın olması gerekir. 

 

Resim 2.4: Renkli dağılımı 

2.1.5. Estetik Açıdan Yansıması 
 

Müzik aletlerinin iyi bir ses verme özelliğinin yanında, yapı itibarıyla da estetik bir 

özelliği vardır. Sürekli gözönünde olacağı için göze iyi hitap etmelidir. 

 

Resim 2.5: Estetiğin mandoline yansıması 
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2.2. Mandolin Yapımı İçin Uygun Ağaçlar 
 

2.2.1. Mandolin Yanlıkları Için Uygun Ağaç 
 

Gürgen, ceviz, maun, pelesenk, akçaağaç gibi sert ağaçlardan yapılmaktadır.  

                                    

Resim 2.6: Pelesenk ağacı            Resim 2.7: Akçaağaç ağacı                  Resim 2.8: Ceviz ağacı 

 

2.9: Maun ağacı 

2.2.2. Mandolin Üst Tablası 
 

Ladin ağacının içinde reçine miktarı azdır. Diğer ağaçlardan daha fazla ses verir. Bu 

nedenle mandolin üst tablası (ses tablası)  ladin ağacından yapılmaktadır. 

 

2.10: Ladin ağacı 

2.2.3. Mandolin Alt Tablası 

 
Ladin ağacından yapılmaktadır. 
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2.2.4. Mandolin Sapı 

 
Gürgen ıhlamur gibi ağaçlardan yapılır. Hafif olması ve az çalışması nedeni ile 

ıhlamur ağacından yapılması salık verilir. 

 

2.11: Gürgen ağacı 

2.3. Kullanılacak Tutkalların Özellikleri 
 

Mandolin yapımında akustik özelliklerinden dolayı glüten tutkalı kullanılmaktadır. 

Tutkallama yaparken yapıştırılacak parçalar yağsız ve tozsuz olmalıdır. Tutkal yoğunluğu 

kullanılacak yere göre değişkenlik göstermelidir. Çok emen yerde ince tutkal sürülmelidir. 

Tutkal kalınlık yapmamalıdır ve yapıştırdıktan sonra tekrar ayırıp yapıştırma işlemi 

yapılmamalıdır.  

 

Geri dönüşümü kolay olduğu için tercih edilir. Çözücüsü ispirto ve alkoldur. Sıcak 

olarak uygulanır. Bir kabın içine konularak ateşte ısıtılır ve eridikden sonra yüzeye 

uygulanır. 

 

2.12: Glüten boncuk tutkalı 
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UYGULAMA FAALIYETI 
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun 

olarak malzeme ve tutkal hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Mandolin yanlıkları için uygun ağaç 

seçiniz. 

 Liflerin düzgünlüğüne dikkat ediniz. 

 Ağacın sert olmasına dikkat ediniz. 

 Sap için uygun ağaç seçiniz. 

 

 İyi kurutulmuş ağaç olmasına dikkat 

ediniz. 

 Glüten tutkalını soğuk suya koyunuz. 

 Tutkalı eriterek kullanıma hazırlayınız. 

 Günlük ihtiyacınız kadar tutkal 

hazırlayınız. Böylece tutkal 

bayatlamaz ve yapışma gücü azalmaz.   

 Tutkalı ısıtırken iç içe geçen bakır 

kapları kullanınız. 

 Tutkalı doğrudan ısıya maruz 

bırakmayınız çünkü tutkalın yapışma 

gücü zayıflar. 

 

  

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 

 Mandolin yanlıkları için uygun ağaç seçtiniz mi?   

 Mandolin sapı için uygun ağaç seçtiniz mi? 
  

 Mandolin yapımında 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 DEĞERLENDIRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mandolin yapımında kullanılacak ağacın uzun süre yapımcıda kalması gerekir. 

2. (   ) Enstrüman yapımında suni kurutma tercih edilir. 

3. (   ) Mandolin yanlıkları akçaağaç, gürgen, pelesenk gibi sert ağaçlardan yapılır. 

4. (   ) Ladin ağacının içinde reçine miktarı azdır. 

5. (   ) Mandolin alt tablosu ıhlamur ağacından yapılır. 

6. (   ) Glüten tutkalı geri dönüşümlü değildir. 

7. (   ) Glüten tutkalı sıcak olarak uygulanır. 

 

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 DEĞERLENDIRME 
Mandolin form ve oranlarına göre proje çizimi yaptıktan sonra mandolin 

şablonlarını ve gerekli malzemeleri hazırlayınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Proje ve Şablon Çizimi 

1. Gerekli çizim araç ve gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Mandolin formunu çizdiniz mi?   

3. Mandolin gövdesini çizdiniz mi?    

4. Mandolin sapını çizdiniz mi?   

5. Eşikler perdeler ve telleri çizdiniz mi?   

6. Mandolin ön görünüşünü tamamlayıp form ölçülerini verdiniz mi?   

7. Net resmi ölçülendirdiniz mi?   

8. Net resim üzerinde kesit yerlerini gösterdiniz mi?   

9. Kesitleri ve detayları çizdiniz mi?   

Malzeme ve Tutkal 

10. Mandolin yanlıkları için uygun ağaç seçtiniz mi?   

11. Mandolin sapı için uygun ağaç seçtiniz mi?   

12. Mandolin yapımında kullanılacak tutkalı seçtiniz mi?   

 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 C 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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