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ALAN İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK Ahşap Yapı Sistemleri

MODÜLÜN ADI Ahşap Merdivenler

MODÜLÜN TANIMI
Ahşap merdiven imalatı ve montajı ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)

ÖN KOŞUL

YETERLİK Ahşap merdiven imalatı ve montajı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Ahşap merdiven imalatı ve montajı yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Merdiven elemanlarını kuralına uygun

hazırlayabileceksiniz.
2. Merdiven iskeletini kuralına uygun

oluşturabileceksiniz.
3. Merdiven montajını kuralına uygun

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ağaç işleri atölyesi, yeterince aydınlatılmış
bilgisayar donanımlı ve internet erişimli sınıflar

Donanım: Ahşap işleme makineleri ve el aletleri

ÖLÇME
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.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ahşap kaplamacılığı dersi modüllerini birer birer başararak ahşap kaplamacılığın
finali sayılabilecek “Ahşap Merdiven” modülüne gelmiş bulunuyorsunuz.

Merdiven ayrı bir mühendislik alanı, ahşap merdiven de ayrı bir ustalık alanıdır. Çoğu
ahşap ustası merdiven konusunda bilgi ve tecrübeye sahip değildir. Bunun yanında günümüz
teknolojisini yakalamış, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip güzel eserler ortaya çıkaran
işletmeler de az değildir.

Ahşap Merdiven modülünde size faydalı olacağına inanılan 1/2 ölçeğindeki ahşap
merdiven maketine ait uygulama resimlerini göreceksiniz. Her merdiven aynı teknikle
yapılmaz. Merdivenin kurulacağı alan çıkılacak yükseklik farklı farklı merdiven şeklini
uygulamamıza neden olmasının yanında, farklı farklı merdiven elemanı bağlama teknikleri
de ortaya çıkarmaktadır.

Bu nedenle yapılmış maket üzerinde, değişik tekniklere ait örnek teşkil edecek
uygulamalar yapılarak sizlere sunuldu.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında ahşap merdivenleri tanıyıp çeşit ve şekillerini
sayabileceksiniz.

 Evinizde ve çevrenizde bulunan ahşap merdivenleri inceleyiniz. Ahşap
merdivenin çeşit ve şekilleri hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bu bilgileri
sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

1. MERDİVEN ELEMANLARINI
HAZIRLAMAK

1.1. Ahşap Merdiven

1.1.1. Tanımı

Muntazam aralıklı basamaklarla oluşan dikey sirkülasyon yapı elemanlarına
merdiven denir. Merdivenler yapıldıkları malzemeye göre isimlendirilir. Ahşap merdiven,
çelik merdiven gibi. Genel özellikleri aynı olmasına karşın kullanılan malzemeye bağlı
olarak değişik yapım teknikleri uygulanır.

1.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Ahşap merdivenler; diğer malzemelerden yapılan merdivenlere nazaran daha hafif,
daha estetik ve sıcak görünümlüdür. Uzun ömürlü ve sağlamdır. Bu bölümde ahşap
merdivenleri çeşit ve özelliklerini eğim, çıkış şekli ve yapım tekniklerine göre
inceleyeceğiz.

1.1.2.1: Eğimine Göre Merdivenler

Düz zeminde yürüyen yetişkin bir insanın normal adım boyu 60~63 cm’dir. İç mekân
merdivenlerinde rıht yüksekliği 17-19 cm arasında değişir. İki basamak yüksekliği, bir
basamak derinliğinin, bir adıma denk olduğu düşünülerek merdiven basamak yüksekliği ve
derinliği hesaplanır (2a + b = 63 cm).

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Merdivenlerde eğim:

 Yatık merdivenler: Rıht yüksekliği 17 cm, basamak derinliği 29 cm olan
merdivenlerdir. 2x17+29=63 cm

 Orta eğim merdivenler: Rıht yüksekliği 18 cm, basamak derinliği 27 cm olan
merdivenlerdir. 2x18+27=63 cm

 Dik merdivenler: Rıht yüksekliği 19 cm, basamak derinliği 25 cm olan
merdivenlerdir. 2x19+25=63 cm

1.1.2.2. Çıkış Şekline Göre Merdivenler

 Düz merdivenler
Aynı doğrultudaki basamaklardan oluşan sahanlıklı ve sahanlıksız merdivenlerdir.

Tek kolu olabileceği gibi birden fazla kollu da olabilir.

Resim 1.1: Tek kollu düz merdiven Resim 1.2: İki kollu, orta sahanlıklı düz merdiven
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Şekil 1.1: a) Tek kollu düz merdiven b) Tek kollu, ara sahanlıklı düz merdiven c) İki kollu köşe
sahanlıklı düz merdiven d) İki kollu, orta sahanlıklı düz merdiven e) Üç kollu, ara sahanlıklı

düz merdiven f) Üç kollu, köşe sahanlıklı düz merdiven

 Dönüşlü merdivenler
Aynı doğrultuda olmayan en az iki merdiven kolundan oluşan merdivenlerdir.

Sahanlık yerine dönüş yapmaya imkân veren konik hazırlanmış basamaklar bulunur.

Resim 1.3: Dönüşlü merdiven
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a b c

d e f
Şekil 1.2: a) Tek kollu az dönüşlü merdiven b) İki kollu çeyrek dönüşlü merdiven c) Üç kollu

çeyrek dönüşlü merdiven d) İki kollu çeyrek dönüşlü merdiven e) Üç kollu ters çeyrek dönüşlü
merdiven f) İki kollu yarım dönüşlü merdiven

 Döner (helezon) merdivenler
Belli bir merkez etrafında dönerek yükselecek şekilde konik basamakların sıralandığı

merdivenlerdir.

a b
Şekil 1.3: Döner merdiven Resim 1.4 a,b: Döner merdiven
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 Dar alan merdivenleri
Normal eğimde bir merdivenin yapılmasına olanak vermeyen dar alanlara yapılan

sabit ve seyyar merdivenlerdir.

Resim 1.5: Dar alan merdivenleri

1.1.2.3: Yapım Tekniğine Göre Merdivenler

 Beton üzerine, ahşap kaplama merdivenler
Mevcut beton merdivenin ahşap basamak ve rıhtlarla kaplaması ile yapılan

merdivenlerdir.

Resim 1.6: Beton basamakları, ahşapla kaplanmış merdiven
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 Omurgalı merdivenler

 Ortadan omurgalı merdivenler
Basamaklar ortadan omurgaya bağlanmıştır. Basamaklar rıhtlı veya rıhtsız yapılabilir.

Omurgalar genellikle metal olmasına karşın ahşaptan da yapılabilir.

a b
Şekil 1.4: Ortadan omurgalı Resim 1.7 a,b: Ortadan omurgalı merdiven

merdiven

 Tek taraflı omurgalı (yanaklı) merdivenler
Merdiven basamaklarının tek yandan omurgaya bağlanarak yapıldığı merdivenlerdir.

Basamakların diğer ucu korkuluklar ile küpeşte ve basamaklara yük taşıyacak şekilde
bağlanır.

Resim 1.8: Tek yanaklı merdiven

 Çift taraflı omurgalı (yanaklı) merdivenler
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Basamakların her iki yanda omurgaya bağlanarak yapıldığı merdivenlerdir

Resim 1.9: Çift yanaklı merdiven
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Şekil 1.5: Merdiven elemanları

1.2. Merdiven Taşıyıcı Kirişleri

1.2.1. Tanımı
Ahşap merdivenlerde basamakların bağlanması için merdivenin bir veya iki yanına

konulan ahşap serenler (omurgalar) ile ahşap binalarda merdiven ve sahanlıkları taşıyan
kirişlere taşıyıcı eleman denir.
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1.2.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Serenler, basamakların bağlanma şekilleri ve merdiven yapım tekniğine göre değişik
şekillerde olabilir. Serenler; 5x18 cm ile 8x22 cm kesit ölçülerinde düzgün büyümüş
(düzgün elyaflı) kusursuz ahşaplardan yapılır.

Sahanlık kirişleri ağırlıkta Şekil 5’te olduğu gibi ahşap binalarda merdiven yapılırken
kullanılır. Merdiven ve sahanlığın büyüklüğüne göre 10x10 cm, 10x15 cm, 10x20 veya
10x30 cm kesitlerinde yapılır. Günümüz merdivenlerinde sahanlık kirişleri pek bulunmaz.
Yük ahşap seren ile beton zemine taşıtılmaktadır.

Şekil 1.6: Ahşap merdiven elemanları
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1.3. Rıht, Basamak ve Limonluklar

1.3.1. Rıht

1.3.2.1. Tanımı

İki basamak arasında kalan dikey ahşap tahtaya rıht denir. Rıft iki basamak arasındaki
kod (yükseklik) farkını da verir.

1.3.2.2. Çeşitleri ve özellikleri

Ahşap merdivenlerin hepsinde rıht tahtası yapılmayabilir. Basamaklar;

 Rıht tahtalı,

 Yarım rıht tahtalı,

 Rıht tahtasız yapılabilir.

Rıht yüksekliği merdivenin eğimine göre ortalama 17, 18 ve 19 cm yapılır. Dar alan
merdivenleri gibi özel merdivenlerde bu ölçü dikkate alınmaz yalnız ayağın rahatlıkla
kaldırılabileceği bir ölçü olmalıdır.

Resim 1.10: Rıhtlı basamak Resim 1.11: Yarım rıhtlı basamak Resim 1.12: Rıht sız basamak

1.3.2. Basamaklar

1.3.2.1. Tanımı

Merdivenlerde yukarı ve aşağı yönde ulaşım sağlayabilmek için ayağın bastığı, yere
paralel yüzeydir.

1.3.2.2. Çeşitleri ve özellikleri

Basamak genişliği, ayak tabanının basamak üzerine rahat ve emniyetle basabilmesi
için merdiven çıkış hattı üzerindeki hiçbir yerinde 25 cm’den az olmamalıdır. Dönüşlü ve
döner merdivenlerde, merkezden 15 cm uzaklıktaki basamak genişliğinin de 10 cm’den az
olmaması gerekir. Basamak sayısı hesaplanırken sahanlıklı merdivenlerde basamak sayısı
sahanlık sayısı kadar eksik olur. Basamaklar merdivenin özelliğine bağlı olarak değişik ölçü
ve şekillerde yapılır.



Resim 1.13: Düz basamak Resim

1.3.3. Limonluklar
1.3.3.1. Tanımı

Merdivenin her iki tarafında, basamağın üst ve ön kısmı
limonluk denir.
1.3.3.2. Çeşitleri ve özellikleri

Ayağın merdiven boşluğuna kaymasını engellemenin yanında duvar tarafına da
yapılarak boyanın kirlenmemesini sağlar. Limon
(kademeli) yapılacağı gibi düz olarak da yapıla
cm arasında değişir. Yine de piyasada yapılan bazı merdiven uygulamalarında yapım tarzı
ve tekniği nedeniyle limonluk yapılm

Şekil 1.7: Düz limonluk

Resim 1.16: Düz limonluk

1.4. Merdiven Sahanlıkları
1.4.1. Tanımı
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Resim 1.14: Konik basamak Resim 1.15: Kertikli basamak

Merdivenin her iki tarafında, basamağın üst ve ön kısmında yapılan çıkıntıya

Ayağın merdiven boşluğuna kaymasını engellemenin yanında duvar tarafına da
yapılarak boyanın kirlenmemesini sağlar. Limonluk, basamak şeklini takip eder biçimde

li) yapılacağı gibi düz olarak da yapılabilir. Limonluğun derinlik ve genişliği 5
de piyasada yapılan bazı merdiven uygulamalarında yapım tarzı

ve tekniği nedeniyle limonluk yapılmadığı görülmektedir.

1.7: Düz limonluk Şekil 1.8: Kademeli limonluk

Resim 1.17: Kademeli limonluk

1.4. Merdiven Sahanlıkları

Kertikli basamak

yapılan çıkıntıya

Ayağın merdiven boşluğuna kaymasını engellemenin yanında duvar tarafına da
luk, basamak şeklini takip eder biçimde

bilir. Limonluğun derinlik ve genişliği 5-10
de piyasada yapılan bazı merdiven uygulamalarında yapım tarzı
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Basamak sayısı fazla olan yüksek merdivenlerde, merdiven boyunun ortasına gelecek
şekilde düzenlenen kısa bir dinlenme düzlüğüdür.

Resim 1.18: İki kollu köşe sahanlıklı ahşap merdiven

1.4.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Sahanlıklar merdiven çıkış şekillerinde gösterildiği gibi üç değişik şekilde yapılır.
Bunlar; ara sahanlık, köşe sahanlık ve orta sahanlık olarak sınıflandırılır.

Sahanlık boyu (S); basamak derinliğine (b), atılacak adım sayısı (n) eklenerek
bulunur.

S=b+(63 cm x n)



1.5. Korkuluklar, Babalar ve Küpeşteler

1.5.1. Korkuluklar ve Babalar

1.5.1.1. Tanımı

Emniyetli çıkış yapmak amacıyla merdiven boşluğu tarafına yapılan düşey çıtalara
korkuluk denir.

Resim 1.

Merdiven girişi, sahanlık yanları ile çıkışlarında bulunan korkuluktan daha kalın
malzemelerden yapılan, merdiven küpeştelerinin bağlandığı merdiven elemanına
babası denir.

Resim 1.20: Ahşap merdiven babası şekilleri
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1.5. Korkuluklar, Babalar ve Küpeşteler

Emniyetli çıkış yapmak amacıyla merdiven boşluğu tarafına yapılan düşey çıtalara

1.19: Ahşap korkuluk şekilleri

Merdiven girişi, sahanlık yanları ile çıkışlarında bulunan korkuluktan daha kalın
malzemelerden yapılan, merdiven küpeştelerinin bağlandığı merdiven elemanına merdiven

20: Ahşap merdiven babası şekilleri

Emniyetli çıkış yapmak amacıyla merdiven boşluğu tarafına yapılan düşey çıtalara

Merdiven girişi, sahanlık yanları ile çıkışlarında bulunan korkuluktan daha kalın
merdiven
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1.5.1.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Merdiven babaları ve korkulukları müşteri istekleri doğrultusunda ve merdiven tipine
göre değişiklik gösterilir. Bu elemanlar birinci sınıf, kırılmaya karşı dirençli malzemelerden
seçilmelidir. Korkuluklar ortalama 5x5 cm, babalar 10x10 cm kesit ölçülerinde yapılır.
Korkuluk yükseklikleri ortalama 90 cm yapılır.

Resim 1.21: Merdiven babası ve korkuluk uygulanmış dönüşlü merdiven

1.5.2. Küpeşteler

1.5.2.1. Tanımı

Korkuluğun üzerine, elle tutunarak rahat bir iniş çıkış için basamak ucundan 90 cm
yüksekte yapılan merdiven eğimine paralel tutunma elemanlarıdır.

Merdivenlerde korkuluğun üzerine veya duvara bağlanan merdiven iniş ve
çıkışlarında tutunmaya yarayan merdiven elemanına küpeşte denir.

Resim 1.22: Küpeşte şekilleri

1.5.2.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Küpeşteler elle rahatlıkla kavranacak şekilde korkulukların üzerinde basamak uçlarını
takip edecek şekilde yapılır. Düz merdivenlerde küpeşteler doğrusal bir şekil alırken
dönüşlü ve döner merdivenlerde helozonik bir şekil alır. Küpeşteler merdiven boşluğundaki
korkuluklar üzerine yapıldığı gibi duvar tarafına da yapılabilir. Bu küpeşteler duvara değişik
bağlantı elemanları ile bağlanır.



1.6. Ahşap Merdiven Doğrama Elemanlarının Hazırlanması

1.6.1. Tanımı
Ahşap merdiven doğrama elemanlarının

istenilen ölçü ve şekle getirilmesine ahşap merdiven elemanlarının hazırlanması denir.

Merdiven elemanlarının hazırlanması şekil
alanının derinliği, genişliği ve çıkılacak yükseklik ölçüleri alınır. Bu alana yap
uygun merdiven tipi seçilerek merdivenin ölçekli projesi çizilir.

Resim 1.25: Merdiven yapılacak alan Resim

Çizilen merdiven projesi merdiven alanına veya yatırılmış
ölçeğinde çizilir. Çizilen şekil üzerinden merdiven elemanlarının tam ölçüsü ve şablonları
çıkarılır.

Resim 1.23: Helozonik ve düz (doğrusal)
küpeşte uygulaması yapılmış
döner merdiven
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Resim 1.24: Duvar küpeştesi

1.6. Ahşap Merdiven Doğrama Elemanlarının Hazırlanması

merdiven doğrama elemanlarının ahşap doğrama makineleri kullanılar
istenilen ölçü ve şekle getirilmesine ahşap merdiven elemanlarının hazırlanması denir.

Merdiven elemanlarının hazırlanması şekil ve ölçülerinin çıkarılması için merdiven
alanının derinliği, genişliği ve çıkılacak yükseklik ölçüleri alınır. Bu alana yapılabilecek en
uygun merdiven tipi seçilerek merdivenin ölçekli projesi çizilir.

25: Merdiven yapılacak alan Resim 1.26: Ölçekli çizilmiş merdiven resmi

Çizilen merdiven projesi merdiven alanına veya yatırılmış bir plaka üzerine 1/1
ölçeğinde çizilir. Çizilen şekil üzerinden merdiven elemanlarının tam ölçüsü ve şablonları

23: Helozonik ve düz (doğrusal)
küpeşte uygulaması yapılmış

ahşap doğrama makineleri kullanılarak

merdiven
ılabilecek en

26: Ölçekli çizilmiş merdiven resmi

bir plaka üzerine 1/1
ölçeğinde çizilir. Çizilen şekil üzerinden merdiven elemanlarının tam ölçüsü ve şablonları



Resim 1.27: Merdiven projesinin

1.6.2. Çeşitleri ve Özellikleri

Ahşap merdiven elemanlarının hazırlanması aşağı yukarı aynı işlem sırasıyla yapılır.
Ölçü ve şekilleri belli olan ahşap merdiven elemanları, şerit testere makinesinde temizleme
payı bırakılarak latalardan kesilerek alınır. Parçalar üzerine tanınmasını sağl
konur.

Örnek: Duvar küpeştesi, sağ seren, 1. baba vb.

Resim 1.28: Şerit testere makinesinde latadan merdiven elemanlarının kesilerek alınması

Bu elemanların planya makinesinde tekniğine uygun önce yüzü sonra cumbaları
düzeltilir.

Resim 1.29: Planya makinesinde merdiven elemanlarının yüz ve cumbalarının rendelenmesi

Kalınlık makinesi ile tepsi testere makinesi tekniğine uygun kullanılarak istenilen
kalınlık ve genişlikte kesit ölçülerine getirilir.
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Resim 1.27: Merdiven projesinin merdiven alanına taşınması

Ahşap merdiven elemanlarının hazırlanması aşağı yukarı aynı işlem sırasıyla yapılır.
Ölçü ve şekilleri belli olan ahşap merdiven elemanları, şerit testere makinesinde temizleme
payı bırakılarak latalardan kesilerek alınır. Parçalar üzerine tanınmasını sağlayacak işaretler

Duvar küpeştesi, sağ seren, 1. baba vb.

: Şerit testere makinesinde latadan merdiven elemanlarının kesilerek alınması

planya makinesinde tekniğine uygun önce yüzü sonra cumbaları

: Planya makinesinde merdiven elemanlarının yüz ve cumbalarının rendelenmesi

Kalınlık makinesi ile tepsi testere makinesi tekniğine uygun kullanılarak istenilen
kalınlık ve genişlikte kesit ölçülerine getirilir.

Ahşap merdiven elemanlarının hazırlanması aşağı yukarı aynı işlem sırasıyla yapılır.
Ölçü ve şekilleri belli olan ahşap merdiven elemanları, şerit testere makinesinde temizleme

ayacak işaretler

: Şerit testere makinesinde latadan merdiven elemanlarının kesilerek alınması

planya makinesinde tekniğine uygun önce yüzü sonra cumbaları

: Planya makinesinde merdiven elemanlarının yüz ve cumbalarının rendelenmesi

Kalınlık makinesi ile tepsi testere makinesi tekniğine uygun kullanılarak istenilen
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Resim 1.30: Kalınlık makinesinde merdiven Resim 1.31: Tepsi testere makinesinde
elemanlarının istenilen kalınlığa getirilmesi merdiven elemanlarının istenilen genişliğe

getirilmesi
Merdiven iskeletini oluşturan parçalar ile basamak ve rıhtlar projeye uygun aşağıdaki

gibi şekillendirilip boyları tepsi testere makinesinde net ölçüsünde kesilirken bazı merdiven
elemanları -korkuluk gibi- montaj esnasında yerine göre alıştırılır. Bu elemanlar kesit
ölçülerinde ve uygun şekillerde hazırlanır ama boyları toleranslı (uzun) kesilir.

Resim 1.32: Tepsi testere makinelerinde merdiven elemanlarının boylarının kesilmesi

1.6.2.1. Babaları Hazırlama

 Genişlik ve kalınlıkları net ölçüsüne getirilen merdiven babalarının boyunu
merdiven şablonu üzerinden taşıyarak veya metre ile ölçerek markalayınız. Şerit
testere, yatay testere veya baş kesme makinelerinden biri ile boylarını gönyesinde
kesiniz.

Resim 1.33: Merdiven babası boyunun markalanarak şerit testere makinesinde kesilmesi
 Merdiven babalarını projeye göre uygun makinelerde ve uygun teknikle

şekillendiriniz. Aşağıda merdiven babasının tepesi şerit testere makinesinde
şekillendirilmektedir. Bu yöntemin dışında merdiven babasının torna makinesinde
şekillendirilmesi hayli sık kullanılan bir şekillendirme yöntemidir.
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Resim 1.34: Merdiven babasının şerit testere makinesinde şekillendirilmesi

 Tepesi şekillenen merdiven babalarının kenarlarına pah kırınız. Pah kırma
işlemini, aşağıda olduğu gibi planyada yapabilirsiniz. Aynı işlemi fireze
makinesinde veya tepsi testereyi 45 derece yatırıp elyaf doğrultusunda keserek de
yapabilirsiniz.

Resim 1.35: Şekillendirilen merdiven babası kenarlarına planya makinesinde pah kırılması

1.6.2.2. Serenleri Hazırlama

 Net ölçüsüne getirilen serenleri tekniğine ve projeye uygun markalayıp uygun
kesme makinelerinde keserek istenilen ölçüde istenilen şekle getiriniz.

Resim 1.36: Merdiven serenlerinin markalanan yerlerden kesilerek şekillendirilmesi
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 İstenilen ölçü ve şekle getirilen merdiven elemanlarını yerlerine alıştırıp üzerine
eklenecek diğer elemanların yerleri markalayınız.

Resim 1.37: Yerine alıştırılan seren üzerine basamak yerlerinin markalanması

 Basamakları üzerine bindirilerek bağlanacak seren üzerinde basamak ve rıht
gelecek kısımları şerit testere makinesinde tekniğine uygun keserek boşaltınız.

Resim 1.38: Seren üzerinde bindirme basamak ve rıht yerlerinin kesilerek hazırlanması
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1.6.2.3. Sahanlık Kirişi Zıvanalarını Hazırlama

 Aşağıdaki sahanlık kirişi açık zıvanalı birleştirilmiştir. Sizlerde net ölçülerine
getirdiğiniz sahanlık kirişlerinin birleşim yerlerini tekniğine uygun açık zıvana
birleştirmeyi tekniğine uygun markalayınız. Şerit testere makinesinde dişi
zıvanaları tekniğine uygun keserek boşaltınız.

Resim 1.39: Zıvana markalaması yapılmış sahanlık kirişleri

Resim 1.40: Şerit testere makinesinde dişi zıvananın kesilerek boşaltılması

 Erkek zıvanaları dişi zıvanaya tatlı sıkı geçecek şekilde şerit testere makinesinde
keserek erkek zıvanayı tekniğine uygun hazırlayınız.
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Resim 1.41: Şerit testere makinesinde dişi zıvanaya göre erkek zıvananın hazırlanması

1.6.2.4. Basamakları ve Rıhtları Hazırlama

Net ölçüsüne getirdiğiniz rıht tahtası bağlanacak basmaklarda, basamak
yüzeylerindeki rıht gelecek yerler ile rıht cumbalarına projedeki ölçülerde, tekniğine uygun,
elyaf köşeye paralel kendinden çıtalı kinişli köşe birleştirmeyi, tepsi testere makinesini
kullanarak kiniş genişliği; rıht kalınlığının 1/3’ü, kiniş derinliği; basamak kalınlığının yarısı
olacak şekilde aşağıdaki işlem sırasını takip ederek hazırlayınız. Rıht tahtası olmayan
basamaklara kiniş açmayınız.
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Resim 1.42: Tepsi testere makinesinde basamak ve rıhtlara elyaf köşeye paralel kendinden
çıtalı kinişli birleştirmenin hazırlanması

1.6.2.5. Küpeşteleri Hazırlama

 Net kesit ölçülerine getirdiğiniz küpeşteleri şablondaki yerlerine koyarak
boylarını birleşim yerlerindeki açıortaylarına uygun markalayınız. Erkek ve dişi
birleştirme uçlarını isimlendiriniz.



Resim 1.43: Küpeşte boyları ile birleşme yerleri açılarının şablon üzerinden küpeşteye
taşınarak markalanması

 Açıortayında markalanan küpeştelerin, kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme
yapmak için erkek uçlara açıortayı markalarına paralel kiniş derinliği kadar (parça
kalınlığının yarısı) dışarıdan ikinci markalamayı yapınız. Dişi uçları birinci marka
çizgisinden, erkek uçları ikinci marka çizgisinden boy kesme veya şerit testere
makinesinde tekniğine uygun kesiniz.

Resim 1.44: Açıortaylarına paralel kiniş derinliği kadar dışarıdan markalanan erkek küpeşte
boyunun şerit testere makinesind

 Tepsi testere makinesinde
parça kalınlığının 1/2’si derinliğinde küpeşte maktasına kiniş açınız.
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birleşme yerleri açılarının şablon üzerinden küpeşteye
taşınarak markalanması

Açıortayında markalanan küpeştelerin, kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme
yapmak için erkek uçlara açıortayı markalarına paralel kiniş derinliği kadar (parça
kalınlığının yarısı) dışarıdan ikinci markalamayı yapınız. Dişi uçları birinci marka

den, erkek uçları ikinci marka çizgisinden boy kesme veya şerit testere
makinesinde tekniğine uygun kesiniz.

: Açıortaylarına paralel kiniş derinliği kadar dışarıdan markalanan erkek küpeşte
boyunun şerit testere makinesinde kesilmesi

Tepsi testere makinesinde, dişi uçları parça kalınlığının 1/3’ü genişliğinde ve
parça kalınlığının 1/2’si derinliğinde küpeşte maktasına kiniş açınız.

Açıortayında markalanan küpeştelerin, kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme
yapmak için erkek uçlara açıortayı markalarına paralel kiniş derinliği kadar (parça
kalınlığının yarısı) dışarıdan ikinci markalamayı yapınız. Dişi uçları birinci marka

den, erkek uçları ikinci marka çizgisinden boy kesme veya şerit testere

: Açıortaylarına paralel kiniş derinliği kadar dışarıdan markalanan erkek küpeşte

dişi uçları parça kalınlığının 1/3’ü genişliğinde ve
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Resim 1.45: Küpeşte ek yerlerine dişi kinişin tepsi testere makinesinde açılması

 Bu kinişe geçecek erkek uçlara kendinden çıtayı tepsi testere makinesinde
tekniğine uygun hazırlayınız.

Resim 1.46: Küpeşte ek yerlerine kendinden çıtanın tepsi testere makinesinde açılması

 Küpeşte başlangıç ve bitiş uçlarını da projeye uygun açıda keserek istenilen
boya getiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmeniniz tarafından verilen ölçülere uygun olarak;

 Merdiven taşıyıcı kirişlerini kuralına uygun olarak hazırlayınız.
 Rıht, basamaklar ve limonlukları kuralına uygun olarak hazırlayınız.
 Merdiven sahanlıklarını kirişlerini kuralına uygun olarak hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Merdiven projesine uygun malzeme
kesim listesini hazırlayınız.

 Merdiven taşıyıcı kirişlerini
yapınız.

 Rıht, basamaklar ve limonlukları
yapınız.

 Merdiven sahanlıklarını yapınız.

 Korkuluk, küpeşte ve babaları
yapınız.

 Makinelerle çalışmadan önce
gerekli emniyet tedbirlerini alınız.

 Ahşap malzemeyi dikkatli seçiniz.

 Ölçülere dikkat ediniz.

 İşlem sonrası alet ve makinelerin
bakımını 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

Merdiven projesine uygun malzeme kesim listesini hazırladınız mı?

Merdiven taşıyıcı kirişlerini yaptınız mı?

Rıht, basamaklar ve limonluklar yaptınız mı?

Merdiven sahanlıkları yaptınız mı?

Korkuluk, küpeşte ve babaları 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
ÖLÇ

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Muntazam aralıklı basamaklardan oluşan dikey sirkülasyon yapı elemanı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Asansör B) Merdiven C) Ahşap merdiven D) Vinç

2. Orta eğim merdivenlerde rıht yüksekliği için verilen değerlerden hangisi daha
doğrudur?

A) 16 cm B) 17 cm C) 18 cm D) 19 cm

3. Dik merdivenlerde basamak derinliği için verilen değerlerden hangisi daha doğrudur?

A) 31 cm B) 29 cm C) 27 cm D) 25 cm

 Düz merdiven
 Dönüşlü merdiven
 Döner merdiven

4. Yukarıda verilen merdiven çeşitleri gruplandırılırken aşağıdakilerden hangisinin başlığı
altında toplanması daha doğru olur?

A) Çıkış şekline B)Eğimine C)Yapım tekniğine D)Malzemeye

5. Yukarıda verilen merdiven şeklini tanımlamak için aşağıda verilenlerden hangisi daha
doğru olur?

A)Üç kollu köşe sahanlıklı merdiven B) İki kollu ara sahanlıklı merdiven
C) Üç kollu ara sahanlıklı merdiven D) İki kollu köşe sahanlıklı merdiven

6. Aynı doğrultuda olmayan en az iki merdiven kolundan oluşan merdiveni
aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

A)Düz merdiven B)Dönüşlü merdiven

C)Döner merdiven D)Kaplama merdiven

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıda verilenlerden hangisini ahşap merdivenlerde taşıyıcı eleman olarak tanımlarsak
daha doğru olur?

A)Seren B)Basamak C)Rıht D)Küpeşte

8. Basamak tahtaları genelde aynı ölçü ve şekilde konik yapılarak bir merkez etrafında
dizilir.

Yukarıda basamak yapımı ve bağlanması için verilen uygulama tekniği aşağıdaki
merdiven çeşitlerinin hangisinde uygulanmaktadır?

A)Düz merdiven B)Dönüşlü merdiven

C)Döner merdiven D)Dar alan merdiveni

9. Merdiven girişi, sahanlık yanları ve merdiven çıkışlarında bulunan merdiven
küpeştelerinin bağlandığı ahşap merdiven elemanı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)Seren B)Korkuluk C)Baba D)Rıht

10. Ahşap merdivenlerde korkuluğun üzerine ve duvara bağlanan merdiven iniş çıkışlarında
tutunmaya yarayan ahşap merdiven elemanı olarak aşağıdakilerden hangisini
söylememiz daha doğru olur?

A)Seren B)Baba C)Korkuluk D)Küpeşte

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.



ÖĞRENME FAALİYETİ

Gerekli ortam hazırlandığında ahşap
birleştirip sabitleyebileceksiniz.

 Ahşap işleme atölyeleri ile ahşap birleştirme şekilleri ile ilgili dokümanlardan ahşap
merdivenlerde kullanılan birleştirme şekilleri ile bu birleştirmeleri sabitleme
teknikleri hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bu bilgileri toparlayarak sınıfta
arkadaşlarınıza sununuz.

2. MERDİVEN İSKELETİ

2.1. Merdiven Doğrama Elemanlarını Birleştirme

2.1.1. Birleştirme Elemanları

Merdiven yapımında ahşap parçalar
kullanılır. Ahşap tutkalları, çivi, vida, saplama ile değişik metal aparatları bunlara örnek
olarak sayabiliriz.

Resim 2.1: Çelik dübeller

ÖĞRENME FAALİYETİ

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam hazırlandığında ahşap merdiven elemanlarını tekniğine uygun

Ahşap işleme atölyeleri ile ahşap birleştirme şekilleri ile ilgili dokümanlardan ahşap
merdivenlerde kullanılan birleştirme şekilleri ile bu birleştirmeleri sabitleme
teknikleri hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bu bilgileri toparlayarak sınıfta

2. MERDİVEN İSKELETİNİ OLUŞTURMAK

2.1. Merdiven Doğrama Elemanlarını Birleştirme

Merdiven yapımında ahşap parçaları birbirine bağlamada değişik yöntem ve gereçler
ivi, vida, saplama ile değişik metal aparatları bunlara örnek

Resim 2.2: Ahşap tutkalları

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

merdiven elemanlarını tekniğine uygun

Ahşap işleme atölyeleri ile ahşap birleştirme şekilleri ile ilgili dokümanlardan ahşap
merdivenlerde kullanılan birleştirme şekilleri ile bu birleştirmeleri sabitleme
teknikleri hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bu bilgileri toparlayarak sınıfta

Nİ OLUŞTURMAK

rine bağlamada değişik yöntem ve gereçler
ivi, vida, saplama ile değişik metal aparatları bunlara örnek
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Resim 2.3: Çelik kavela veya pimler Resim 2.4: Saplama, somun ve pullar

Resim 2.5: Vidalar Resim 2.6: Çiviler

Resim 2.7: Plastik dübeller Resim 2.8: Metal alaşımlı borular

2.1.2. Birleştirme Şekilleri

Ahşap parçaların birleştirilmesinde; ahşabın kullanım alanı, parçaların konumları ve
kesit ölçüleri gibi nedenlerle çok değişik birleştirme şekilleriyle karşılaşmak mümkündür.
Bu çeşitliliği etkileyen diğer önemli unsurlardan biri de kullanılan makine ve
avadanlıklardır. Bu nedenle ahşap merdivenlerde de çok değişik birleşme şekli göreceğiz.
Aşağıda kullanıldığı yerlere göre birleşme şekilleri sıralanmıştır.
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 Sahanlık kirişlerinin köşe birleştirme şekilleri

Resim 2.9: Açık zıvana birleştirme

 Rıht ve basamağın birleştirme şekilleri

Resim 2.10: Kendinden çıtalı kinişli elyaf köşeye paralel birleştirme

 Merdiven babalarının basamak ve sahanlık kirişine birleştirme şekilleri

Resim 2.11: Kertme birleştirme
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Resim 2.12: Kertme birleştirme

 Basamakları serenlere (omurgalara) birleştirme şekilleri

Resim 2.13: Basamakların çıtalar yardımıyla seren ile birleştirilmesi

Resim 2.14: Basamakların serenlere bindirilerek birleştirilmesi
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Resim 2.15: Basamakların serenlere yandan vidalanarak birleştirilmesi

 Küpeşteleri bağlanma şekilleri

Resim 2.16: Kendinden çıtalı kinişli elyaf köşeye dik birleştirme

Resim 2.17: Vidalı birleştirmeler
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 Korkulukların bağlama şekilleri

Resim 2.18: Kendinden kavelalı-çivili birleştirme

Resim 2.19: Metal-askı elemanlarıyla birleştirme

2.1.3. Birleştirme Kuralları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Yukarıda verilen birleştirme elemanları ile birleştirme şekillerinde ahşap
birleştirmeye örnek uygulama resimleri verilmiştir. Bu örnekleri incelediğinizde farklı
uygulamalar göreceksiniz. Bu da bize, ahşap parçaların kullanıldığı yerin özelliğine,
ölçülerine ve taşıyıcılık kapasitesine göre farklı birleştirme şekilleri kullanıldığını gösterir.
Burada önemli olan parçaların birbirine sağlamca bağlanması yanında estetik tarafının da
düşünülmesi gerektiğidir. Ek yerlerinde çirkin görüntülerin olmaması için uygun birleştirme
şekilleri seçilmelidir. Değişik geçme yapma tekniklerini daha önceki modüllerde
görmüştünüz. Burada bu geçmeler ile ilgili ölçü ve oran vermeyeceğiz, sadece işlem
basamaklarını takip edecek şekilde geçmelerle ilgili ortak kuralları vereceğiz.
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Seçilen birleştirme uygulaması yapılırken;

 Çalışma ortamı yapılacak işe uygun hazırlanmalı, iş güvenliği kurallarına iş
boyunca uyulmalıdır.

 Yerine uygun birleştirme tekniği seçilmelidir.
 İş parçaları, birleştirme tekniğine uygun olarak markalanmalıdır.
 Çıkarılması veya boşaltılması gerekli alanlar işaretlenmelidir.
 Uygun alet veya makine kullanılarak markalama yapılan yerler düzgünce

kesilmeli / boşaltılmalıdır (Zıvana vb. birleştirmelerde ilk önce dişi parçalar
kesilmeli / boşaltılmalı, daha sonra erkek parçalar dişi parçadaki yuvasına göre
kesilmelidir.).

 Hazırlanan birleştirme kısımları gönyesinde alıştırılmalıdır.
 Birleştirme yerleri birbirine geçirilerek tutkal, çivi veya vida kullanılarak

gönyesinde sabitlenmelidir.
 Vidalamada birinci parçaya en az vida çapında matkapla kılavuz deliği delinip

vida tepelerinin tam oturması için geniş çaplı veya havşa matkabı ile delik girişine
vida tepe şekline uygun havşa açılmalıdır.

 Taşan tutkal biraz çektikten sonra iskarpela ve bez ile iş parçasına bulaştırılmadan
tamamen temizlenmelidir (Tamamen temizlenmeyen veya iş parçasına bulaştırılan
tutkal, özellikle renklendirmede problem çıkaracak, bu bölgeler rengi yeterince
alamayarak kirli beyaz olarak vernik altından görünmesine neden olacaktır.).

 Tutkal kuruyana kadar parça uygun bir yere kaldırılmalı, gerekirse açının
bozulmaması için çapraz çıta çakılmalıdır.

 Tutkal kuruduktan sonra birleşim yerlerindeki fazlalıklar tesviye edilmelidir.

2.2. Merdiven Elemanlarını Gönyesinde Sabitleme

Projeye uygun ölçü ve şekle getirilen ahşap merdiven elemanları, birleşim yerine
yapılacak birleştirme çeşidine uygun olarak markalanır ve boşaltılır. Uygun bağlayıcılar
kullanılarak yerine bağlanır. Gönye ile kontrol edilip gerekirse gönyenin bozulmaması için
çapraz köşelere karşılıklı çıta çakılır.

2.2.1. Korkuluk ve Küpeştelerin Birleştirilip Gönyesinde Sabitlenmesi

 Küpeşteler üzerinde korkuluk kavelası yerlerini markalayınız (Korkuluk kalınlıkları
küpeşteye ortalanmalı. Korkuluk aralıkları merdiven kollarındaki korkuluk aralığına
eşit olmalıdır.).



Resim 2.20: Küpeştelere korkuluk deliklerinin markalanması

 Markalanan yerlerden küpeşte ile alt kayıta kavela çapındaki matkap ile
deliklerini deliniz. Korkuluğu yere bağlamak için alt kayıta 5 mm çapındaki
matkap ile vida deliklerini deliniz.

Resim 2.21: Korkuluk kavela ve vida deliğinin delinmesi

 Vida deliklerine kuralına uygun havşa açınız.
 Korkuluk tepeleri ile kavela deliklerini ahşap tutkalı (beyaz tutkal) ile

tutkallayınız.

Resim 2.22: Matkap ile havşa açılması
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: Küpeştelere korkuluk deliklerinin markalanması

Markalanan yerlerden küpeşte ile alt kayıta kavela çapındaki matkap ile
deliklerini deliniz. Korkuluğu yere bağlamak için alt kayıta 5 mm çapındaki
matkap ile vida deliklerini deliniz.

: Korkuluk kavela ve vida deliğinin delinmesi

Vida deliklerine kuralına uygun havşa açınız.
Korkuluk tepeleri ile kavela deliklerini ahşap tutkalı (beyaz tutkal) ile

: Matkap ile havşa açılması Resim 2.23: Korkulukların tutkallanması

Markalanan yerlerden küpeşte ile alt kayıta kavela çapındaki matkap ile
deliklerini deliniz. Korkuluğu yere bağlamak için alt kayıta 5 mm çapındaki

Korkuluk tepeleri ile kavela deliklerini ahşap tutkalı (beyaz tutkal) ile

ukların tutkallanması



Korkulukları ilk önce alt pa
geçirerek oturtunuz.

 Korkulukları elinizle sağa
 Yabancı bir parçayı küpeşte üzerine koyup (küpeştenin zedelenmemesi için)

çekiçle vurarak korkulukların yerlerine tam olarak oturmasını sağlayınız

Resim 2.24: Korkulukları küpeştelere takma

 Korkulukları yerine tam olarak oturtup çapraz köşeleri dıştan dışa ö
kontrolünü yapınız (Çapraz köşe ölçü değerlerinin eşit olması
olduğunu gösterir.).

Resim 2.25: Korkuluğun gönyesine bakılması

Resim 2.26
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Korkulukları ilk önce alt parçadaki yerlerine sırayla takıp küpeşteyi korkuluklara

Korkulukları elinizle sağa sola çevirerek düzeltiniz.
Yabancı bir parçayı küpeşte üzerine koyup (küpeştenin zedelenmemesi için)
çekiçle vurarak korkulukların yerlerine tam olarak oturmasını sağlayınız.

: Korkulukları küpeştelere takma

yerine tam olarak oturtup çapraz köşeleri dıştan dışa ölçerek gönye
(Çapraz köşe ölçü değerlerinin eşit olması, işin gönyesinde

: Korkuluğun gönyesine bakılması

2.26: Korkuluğun sabitlenmesi

küpeşteyi korkuluklara

Yabancı bir parçayı küpeşte üzerine koyup (küpeştenin zedelenmemesi için)

lçerek gönye
işin gönyesinde



 Korkuluk küpeşte ve alt parçası üstlerine yabancı parçalar koyarak işkence ile
sıkınız. Sıkma işlemini korkuluk gönyesini bozmadan yapınız. Çapraz köşelerden
ölçerek gönyeyi kontrol ediniz.

 Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.
 Gönye kontrolünü yaparak düzgün bir zemine koyarak kurumasını sağlayınız.
 Tutkal kuruyup sertleşti

yapınız.

2.2.2. Küpeşte Parçalarını Birleştirip Gönyesinde Sabitleme

 Öğrenme Faaliyeti–1’de hazırlanan kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme
yapılmış küpeşte parçalarını tezgâhın üzerine getiriniz.

 Küpeşte parçalarını projeye uygun olarak birbirine takınız.
 Küpeşte açılarının projeye uygunluğunu kontrol ediniz. Birleşim yerinde açıklık

var ise alıştırma testeresi ile gideriniz.
 Küpeşte birleşim yerlerini tutkallayarak parçaları gönyesinde birleştirini

Resim 2.27: Küpeşte parçala

 Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.

 Küpeşteleri düzgün bir yere yatırarak birleşim yerleri açılmadan tutkalın
kurumasını sağlayınız.
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Korkuluk küpeşte ve alt parçası üstlerine yabancı parçalar koyarak işkence ile
sıkınız. Sıkma işlemini korkuluk gönyesini bozmadan yapınız. Çapraz köşelerden
ölçerek gönyeyi kontrol ediniz.
Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.
Gönye kontrolünü yaparak düzgün bir zemine koyarak kurumasını sağlayınız.
Tutkal kuruyup sertleştikten sonra birleşim yerindeki çapakların tesviyesini

2.2.2. Küpeşte Parçalarını Birleştirip Gönyesinde Sabitleme

de hazırlanan kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme
yapılmış küpeşte parçalarını tezgâhın üzerine getiriniz.

üpeşte parçalarını projeye uygun olarak birbirine takınız.
Küpeşte açılarının projeye uygunluğunu kontrol ediniz. Birleşim yerinde açıklık
var ise alıştırma testeresi ile gideriniz.
Küpeşte birleşim yerlerini tutkallayarak parçaları gönyesinde birleştiriniz.

: Küpeşte parçalarının tutkallanarak sabitlenmesi aşamaları

Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.

Küpeşteleri düzgün bir yere yatırarak birleşim yerleri açılmadan tutkalın

Korkuluk küpeşte ve alt parçası üstlerine yabancı parçalar koyarak işkence ile
sıkınız. Sıkma işlemini korkuluk gönyesini bozmadan yapınız. Çapraz köşelerden

tesviyesini

de hazırlanan kendinden çıtalı kinişli boy birleştirme

Küpeşte açılarının projeye uygunluğunu kontrol ediniz. Birleşim yerinde açıklık

Küpeşteleri düzgün bir yere yatırarak birleşim yerleri açılmadan tutkalın
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Resim 2.28: Tutkallanarak sabitlenen küpeşteler

 Tutkal kuruduktan sonra birleşim yerlerini rende ve zımpara kullanarak tekniğine
uygun perdah ediniz.

Resim 2.29: Küpeşte ek yerinin tesviye edilmesi

2.3. Birleşim Yerlerindeki Fazlalıkları Kesme

Merdiven elemanları genellikle net ölçü ve şekilde hazırlanır. Bu nedenle birleşim
yerlerinde fazlalık pek olmaz. Merdiveni yapan ustanın çalışma tekniğinden kaynaklanan
fazlalıklar var ise uygun alet seçilerek kesilir.

Kesme işlemi için “Ahşap” modülündeki ahşabı kesme faaliyetini inceleyebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeniniz tarafından size verilecek korkuluk parçalarını birleştirilip gönyesinde

sabitleyiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş parçalarını, birleştirme tekniğine
uygun olarak markalayınız.

 Çıkarılması veya boşaltılması gerekli
alanları işaretleyiniz.

 Uygun alet veya makine kullanılarak
markalama yaptığınız yerleri tekniğine
uygun kesip boşaltınız.

 Hazırlanan birleştirme kısımlarını
gönyesinde alıştırınız.

 Birleştirme yerlerini tutkallayarak
birbirine geçirip çivi, vida veya işkence
kullanarak gönyesinde sabitleyiniz.

 Tutkal kuruyana kadar parçayı uygun
bir yere kaldırıp açının bozulmaması
için çapraz çıta çakınız.

 Tutkal kuruduktan sonra birleşim
yerlerini tesviye ediniz.

 Makinelerle çalışmadan önce gerekli
emniyet tedbirlerini alınız.

 Ahşap malzemeyi dikkatli seçiniz.

 Ölçülere dikkat ediniz.

 İşlem sonrası alet ve makinelerin
bakımını 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. İş parçalarını, birleştirme tekniğine uygun olarak
markalanmadınız mı?

2. Çıkarılması veya boşaltılması gerekli alanları işaretlediniz mi?

3. Uygun alet veya makine kullanılarak markalama yaptığınız
yerleri tekniğine uygun kesip boşalttınız mı?

4. Hazırlanan birleştirme kısımlarını gönyesinde alıştırdınız mı?

5. Birleştirme yerlerini tutkallayarak birbirine geçirip çivi, vida
veya işkence kullanarak gönyesinde sabitlediniz mi?

6. Tutkal kuruyana kadar parçayı uygun bir yere kaldırıp açının
bozulmaması için çapraz çıta çaktınız mı?

7. Tutkal kuruduktan sonra birleşim yerlerini tesviye 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
ME DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ahşap birleştirme elemanlarından değildir?

A) Vida B) Tutkal C) Çivi D) Perçin

2. Aşağıdakilerden hangisi ahşap merdiven elemanlarından değildir?

A) Basamak B) Söve C) Rıht D) Sahanlık

3. Korkuluğu yere bağlamak için alt kayıta kaç mm çapında matkap ile vida
delikleri delinir?

A) 5 mm B) 3 mm C) 4 mm D) 6 mm

4. Küpeşteler ne ile sabitlenmelidir?

A) Beyaz tutkal B)Vida C)Perçin D)Kaynak

5. Çıkarılması veya boşaltılması gerekli alanların işaretlenmesine ne denir?

A)Sabitleme B) Çıkarma C) Markalama D) Oyma

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-3

Ahşap merdivenleri tekniğine uygun, yerine monte edebileceksiniz.

 Evinizde ve çevrenizde bulunan ahşap merdivenleri inceleyiniz. Ahşap merdiven
imalatı yapan iş yerlerini dolaşarak merdiven montajı hakkında bilgi alınız. Elde
ettiğiniz bilgileri yazarak sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

3. MERDİVEN MONTAJI

Bu öğrenme faaliyetinde, birinci ve ikinci öğrenme faaliyetlerinde iş resmine göre
hazırlanan merdiven elemanlarının montajını yapacağız.

3.1. Merdiven TaşıyıcıKirişlerinin Yerlerine Alıştırılması ve Merdivenin
Sabitlemesi

3.1.1. Sahanlık Kirişini Yerine Sabitlemek

 Hazırlanan sahanlık kirişini duvara vida ile bağlamak için sahanlık kirişinin
duvara gelen yüzeylerine uygun sayıda (iki veya üç) vida delik yeri belirleyip
markalayınız.

 Vidanın rahat geçebileceği çapta (6 mm veya 7 mm) matkap ile vida deliğini
deliniz. Delik ağızlarına vida başının oturması için havşa matkabı veya 10’luk
matkap ile havşa açınız.

 Sahanlık kirişini duvar üzerinde projeye uygun yükseklikte markalanan yere
yaklaştırınız. 8’lik inşaat çivisi veya zımbalardan birini seçerek vida deliklerinden
sırayla geçirip arkalarından çekiçle vurarak vida deliklerini duvara markalayınız
(Bu işlem sırasında sahanlık kirişinin yerinden kaymaması için ikinci bir kişinin
sahanlık kirişini tutmasını sağlayınız. Şayet ikinci bir kişi yok ise sahanlık kirişi
altına uygun yükseklikte parçalar keserek sahanlık kirişinin altına yerleştirip vida
deliklerini duvara öyle markalayınız.).

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Resim 3.1: Merdiven montajı yapılacak alanı

 Markalanan vida deliklerini elmas uçlu 10
Deldiğiniz delik çapına uygun dübeli çekiçle çakarak duvardaki deliğe
yerleştiriniz.

 Uygun ölçülerde vidayı seçerek sahanlık kirişini bu delikleri kullanarak duvara
sabitleyiniz.

Resim 3.3: Sahanlık kirişinin plastik dübel ve vida ile duvara bağlanması
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: Merdiven montajı yapılacak alanı Resim 3.2: Dübel deliğini duvara markalama

Markalanan vida deliklerini elmas uçlu 10-12 mm çapındaki matkap ile deliniz.
Deldiğiniz delik çapına uygun dübeli çekiçle çakarak duvardaki deliğe

Uygun ölçülerde vidayı seçerek sahanlık kirişini bu delikleri kullanarak duvara

: Sahanlık kirişinin plastik dübel ve vida ile duvara bağlanması

duvara markalama

12 mm çapındaki matkap ile deliniz.
Deldiğiniz delik çapına uygun dübeli çekiçle çakarak duvardaki deliğe

Uygun ölçülerde vidayı seçerek sahanlık kirişini bu delikleri kullanarak duvara
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3.1.2. Sahanlık Babasının Yerine Alıştırılıp Sabitlenmesi

 Sahanlık babasını, sahanlık kirişine farklı yöntemlerle bağlamak mümkündür.
Burada sahanlık babasını, sahanlık kirişine kertme yaparak birleştireceğiz.

 Bunun için sahanlık babasını dik tutarak sahanlık kirişine dayayınız, sahanlık
kirişinin yüksekliğini kurşun kalem ile baba üzerinde markalayınız.

 Baba kesit kalınlığının yarısına kadar resimdeki gibi düz kalem ile boşaltınız.
 Babayı sahanlık kirişine bağlamak için kertik yüzeyinden 5’lik matkap ile delip

dış yüzeye havşa açınız.

Resim 3.4: Sahanlık babasını, sahanlık kirişine bağlamak için kertilmesi

 Düşey olarak sahanlık babasının dikileceği yeri zemin üzerinde markalayınız.
Zeminde markalanan baba ile babanın yere basacak maktasının, karşılıklı
köşegenlerini çizerek merkezi bulunuz.

 10’luk matkap ile zemini ve babanın maktasını 5’er cm derinliğinde delip baba
içerisine 9 cm boyundaki 10’luk demiri çakınız.

 Babanın alt ucuna deniz tutkalı, kertmeye de beyaz tutkal sürerek babayı yerine
dikiniz.

 5X70’lik vida ile babayı sahanlık kirişine bağlayınız.

Resim 3.5: Sahanlık babasının yere ve sahanlık kirişine bağlanması
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 Taşan beyaz tutkalı düz kalem ve ıslak bezle hemen; deniz tutkalını köpürme bitip
sertleştikten sonra keskin bir bıçakla temizleyiniz.

3.2. Merdiveni Sabitleme

3.2.1. Serenlerin Yerine Alıştırılıp Sabitlenmesi

 Faaliyet 1 ve 2’de hazırlanan serenleri yerlerine koyarak merdiven ve zemindeki
yerlerini markalayınız.

Resim 3.6: Seren bağlama yüzeylerinin markalanması

 Markalanan bu yerlere sahanlık babasının yere bağlanmasında kullandığınız
10’luk demirler için serenler, merdiven ve zeminin Resim 3.6’da olduğu dibi
delik yerlerini markalayıp 10’luk matkap ile deliniz.

 Bu deliklere 10’luk demirleri takınız

Resim 3.7: Serenleri sabitlemek için çakılan 10’luk demirler

 Yalnız Resim 3.9, 3.10’da gördüğünüz gibi sağ taraftaki seren sahanlık babasına
vida ile bağlanacağından baba üzerine serenin geldiği yere 5’lik matkap ile iki
adet vida deliği delip delik ağzına havşa açınız.

 Sahanlık babasında olduğu gibi gerekli yerlerde uygun tutkalı kullanarak serenleri
yerlerine yerleştiriniz.
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Resim 3.8: 10’luk demirler ile serenlerin yerine sabitlenmesi

 Birinci merdiven kolunun sağ serenini, sahanlık babasına 5X12’lik vida ile
vidalayarak sabitleyiniz.

 Taşan tutkalları kuralına uygun olarak temizleyiniz.

Resim 3.9: Seren vida deliğinin delinmesi Resim 3.10: Serenin sahanlık babasına
vidalanması

3.2.2. Basamak, Rıht ve Sahanlık Tahtalarının Alıştırılıp Sabitlenmesi

3.2.2.1. Döşeme Basamak ve Rıht Tahtalarının Alıştırılıp Sabitlenmesi

Birinci merdiven kolunda basamak ve rıhtlar serene iki şekilde bağlanmıştır. Solda
serenler üzerine bağlanan basamak çıtalarına, sağda ise basamak şeklini takip eden serene
direkt bağlanmıştır.

 Faaliyet 1 ve 2’de hazırladığınız rıht ve basamaklar ile montajında kullanacağınız
tutkal, çivi, çekiç ve zımbayı montaj alanına getiriniz.

 İlk rıht parçasını solda basamak çıtasına, sağda seren önüne beyaz tutkal sürerek
başsız 5’lik çivi ile çivileyip sabitleyiniz. Resim 3.13b’de olduğu gibi çivi
başlarını zımbaya çekiç ile vurarak gereç içerisine gömünüz.

 Birinci basamak tahtasını alarak birleşim yerlerine tutkal sürünüz.
 Basamağın kinişini rıht tahtasına geçirerek basamağı yerine oturtunuz.



Resim 3.11: İlk rıht tahtasının sabitlenmesi Resim 3.12

 Basamak üzerindeki kinişlerden serenlere başsız 4’lük çivi ile çivileyiniz. Çivi
başlarını zımba ile gereç içerisine gömünüz.

a
Resim 3.13: Basamakların kiniş içlerinden çivilenerek sabitlenmesi, çivi başlarını

gereç içine gömülmesi
 İkinci rıht tahtasının birleşme yerlerini tutkallayarak birinci ba

kinişine takınız.
 İkinci basamak tahtasını birleşme yerlerini tutkallayarak birinci basamağın

sabitlenmesinde olduğu gibi yerine sabitleyiniz.
 Diğer rıht ve basamakları da aynı işlem sırasını takip ederek sabitleyiniz.

Resim 3.14: İkinci rıht tahtasının takılması Resim 3.15
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ahtasının sabitlenmesi Resim 3.12: Basamak tahtasının sabitlenmesi

Basamak üzerindeki kinişlerden serenlere başsız 4’lük çivi ile çivileyiniz. Çivi
zımba ile gereç içerisine gömünüz.

b
: Basamakların kiniş içlerinden çivilenerek sabitlenmesi, çivi başlarının zımba ile

gereç içine gömülmesi
İkinci rıht tahtasının birleşme yerlerini tutkallayarak birinci basamak tahtası

İkinci basamak tahtasını birleşme yerlerini tutkallayarak birinci basamağın
sabitlenmesinde olduğu gibi yerine sabitleyiniz.
Diğer rıht ve basamakları da aynı işlem sırasını takip ederek sabitleyiniz.

ılması Resim 3.15: Basamakların sabitlenmesi

: Basamak tahtasının sabitlenmesi

Basamak üzerindeki kinişlerden serenlere başsız 4’lük çivi ile çivileyiniz. Çivi

zımba ile

samak tahtası

İkinci basamak tahtasını birleşme yerlerini tutkallayarak birinci basamağın

: Basamakların sabitlenmesi



51

3.2.2.2. Sahanlık Tahtalarının Alıştırılıp Sabitlenmesi

 İlk sahanlık tahtası, son basamak tahtası olduğundan basamak tahtası gibi takınız,
yalnız çivilemeyi Resim 3.16a’da olduğu gibi tahtanın cumbasındaki kinişten
yapıp çivi başını zımba ile gömünüz.

 Diğer tahtaları da kiniş yerlerini tutkallayarak takıp yine kiniş yerinden
çivileyiniz.

a b
Resim 3.16: Sahanlık tahtalarının döşenmesi

 Son sahanlık tahtasının serene gelen kısmını markalayıp şerit testerede kertiniz.

Resim 3.17: Sahanlık tahtasının şerit testerede kertilmesi
 Son tahtayı da tutkallayıp yerine takınız. 5’lik başsız çiviyi alarak tahtayı sahanlık

kirişine çakıp çivi başını zımbalayınız.

Resim 3.18: Kertilen sahanlık tahtasının yerine takılması
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3.2.2.3. Asma Basamak Tahtalarının Alıştırılıp Sabitlenmesi

 İkinci merdiven kolunda basamaklar iki şekilde serene bağlanmıştır. Sol tarafta
serene vida ile sağ tarafta küpeşteden korkuluklarla asılarak yapılmıştır.

 Basamakların sağ uçlarının ön ve arka köşelerinde, basamakların binme payını ve
basamak ucundan ise küpeşte kalınlığının yarısını ortalayacak kadar içten askı
demirinin geçmesi için delik yerini markalayınız.

 Markalanan merkezlerden kılavuz amaçlı 4 mm çapındaki matkap ile basamak
yüzeyine dik konumda delikleri deliniz.

 Askı demiri çapından 2 mm geniş çaplı matkap ile kılavuz deliğini delerek bu
deliği genişletiniz.

Resim 3.19: Basamaklara askı demiri geçecek deliklerin delinmesi

 Sağ seren üzerinde, basamak yerlerini tekniğine uygun markalayınız.

 Her basamağa uçlardan 4 cm içeride ve ortada olmak üzere üç adet vida yeri
markalayıp 5 mm’lik matkap ile vida deliğini dik olarak deliniz.

 Deliğin seren dışına gelen kısmına havşa açınız.

 Basamak tepesine beyaz tutkal sürüp 5x70’lik vida ile vidalayarak tüm
basamakları sabitleyiniz.

 Taşan tutkalı kuralına uygun temizleyiniz.

 Basamakları bağlanan sereni, birinci merdiven kolu sol sereninde olduğu gibi
10’luk demirlere takıp sabitleyiniz.
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Resim 3.20: Merdiven ikinci kol basamaklarının serene ve yerine sabitlenmesi

3.3. Kenar Boşluklarını Doldurma

Merdiven yerine sabitlendikten sonra duvar ve merdiven arasındaki boşluklar gibi
göze hoş görünmeyen durumların ortadan kaldırılarak merdiven-yapı bütünlüğünün
sağlanması gerekir. Bu boşluklara parçalar alıştırılarak kapatılmalıdır. Aşağıda sahanlık-
duvar arasındaki boşluk limonluk parçası yapılarak kapatılmıştır.

 Faaliyet 1’den itibaren işlem sırasıyla yerine monte ettiğiniz ahşap merdivenin
sahanlığındaki boşluğu kapatmak için uygun kesit ölçülerinde ahşap parçalar
(limonluk) hazırlayınız.

 Parçaların ucunu duvara dayayarak boylarını markalayıp uygun açı ve teknikte
boylarını kesiniz (Limonluk parçalarının duvar tarafındaki ek yerini açıortayında
hazırlamayı unutmayınız.).
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Resim 3.21: Limonluk parça boylarının yerinde markalanması

 Hazırladığınız limonlukları tutkallayıp yerlerine takarak başsız çivi ile
sabitleyiniz.

Resim 3.22: Boyları kesilen limonluk parçalarının yerine takılması

Resim 3.23: Limonluk ile kapatılmış sahanlık-duvar arası boşluğu



55

3.4. Korkulukları Takma

Merdiven taşıyıcı elemanların sabitlenip kenar boşlukları doldurulduktan sonra
merdiven boşluğu emniyetinin alınması gerekir. Bunun için korkuluk uygulaması yapmak
gerekir. Korkuluklar merdiven babalarına bağlanan küpeşte ile basamaklar arasına
tutturulduğundan bu elemanların sırayla yerine alıştırılıp sabitlenmesi gerekir.

3.4.1. Merdiven Babasının Alıştırılıp Yerine Sabitlenmesi

 Faaliyet 1’de hazırladığınız merdiven babasını merdivenin ilk basamağına
(bağlanacak yere) dayayarak kertme yapmak için basamak yükseklik ve kalınlığı
ile rıht-basamak çıkıntısını markalayınız.

 Kertmeyi şerit testere makinesinde tekniğine uygun keserek boşaltınız.

Resim 3.24: Şerit testere makinesinde merdiven babasının basamağa göre kertilmesi

 Yerine alıştırdığınız babayı bağlamak için Resim 3.25b’de olduğu gibi vida
yerlerini markalayınız.

a b
Resim 3.25: Yerine alıştırılan baba üzerinde vida yerlerinin markalanması

 Markaladığınız merkezlerden 5 mm çapındaki matkap ile vida deliğini deliniz.
 Ön yüzeye 10’luk matkap veya havşa matkabı ile havşa açınız.
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Resim 3.26: Vida deliğinin delinmesi Resim 3.27: Vida deliğine havşa açılması

 Vida başlarının görünmesi istemiyor ise vida başını kapatacak çapta ahşap tapayı
seçiniz.

 Seçtiğiniz tapaya uygun matkabı bireyizin mandrenine takarak tapa takılacak
derinlikte vida havşası açınız.

Resim 3.28: Vida deliğine tapa takmak için derin havşanın açılması

 Babanın birleşme yerini tutkallayarak yerine oturtunuz.

 Vidanın birini vidalayınız.

 Gönye ile babanın diklik kontrolünü yapınız.

 İkinci vidayı vidalayarak babanın sabitlenmesini sağlayınız.

 Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.
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Resim 3.29: Merdiven babasının diklik kontrolü yapılarak yerine vida ile sabitlenmesi

3.4.2. Küpeştelerin Alıştırılıp Yerine Sabitlenmesi

Ahşap korkuluk küpeştesinin alıştırılıp yerine sabitlenmesi:

 Merdiven birinci kolu küpeştesini uygun yükseklikte babalar arasına kaldırıp
fazlalıklarını markalayınız.

 Boy kesme makinesinde markalanan yerden uygun açıda küpeşte boyunu kesiniz.

 Boyu kesilen küpeşteyi yerine kaldırarak babalar üzerine yerlerini markalayınız.
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Resim 3.30: Küpeşte yerlerinin babalar üzerine markalanması

 Vida yerlerini küpeşteyi sağlamca tutacak uzaklıkta iki adet vida için
markalayınız.

 Markalanan yerlerden küpeşte eğimine uygun açıda 5 mm çapındaki matkap ile
deliniz.

Resim 3.31: Küpeşte eğimine uygun açıda vida deliklerinin delinmesi

 Vida deliklerine tapa için derin havşa açınız.

Resim 3.32: Derin havşa açılmış baba

 Küpeşte maktalarını tutkallayarak küpeşteyi yerine vida ile sabitleyiniz.



 Taşan tutkalı tekniğine uygun temizleyiniz.

Resim 3.33: Küpeştenin babaya vidalanması

Metal korkuluk küpeştesinin alıştırılıp ye

 İkinci merdiven kolu küpeştesini yerine yukarıda olduğu gibi alıştırınız.
 Babalar üzerinde küpeşte yerlerini markalayınız

Resim 3.34: Korkuluk küpeştesinin yerine alıştırılıp babalardaki yerinin markalanması

 Babalardaki küpeşte gelecek yerlere vida delik merkezlerini markalayınız.
 Vidada deliklerini yukarıdaki anlatıldığı gibi deliniz.
 Tapa için derin havşayı tekniğine uygun açınız
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Taşan tutkalı tekniğine uygun temizleyiniz.

: Küpeştenin babaya vidalanması

Metal korkuluk küpeştesinin alıştırılıp yerine sabitlenmesi:

İkinci merdiven kolu küpeştesini yerine yukarıda olduğu gibi alıştırınız.
Babalar üzerinde küpeşte yerlerini markalayınız

: Korkuluk küpeştesinin yerine alıştırılıp babalardaki yerinin markalanması

küpeşte gelecek yerlere vida delik merkezlerini markalayınız.
Vidada deliklerini yukarıdaki anlatıldığı gibi deliniz.
Tapa için derin havşayı tekniğine uygun açınız.
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Resim 3.35: Vida deliklerinin markalanıp delinmesi
 Küpeşteyi basamaklara kadar indirerek askı demiri delik merkezlerini gönye ile

küpeşte üzerine taşıyınız.
 Bu merkezleri gönye ile küpeşte altına taşıyarak markalayınız.

Resim 3.36: Küpeşte üzerinde çelik dübel yerlerinin markalanması

 Çelik dübel çapında bir matkap seçerek dübel boyunda markalamaya uygun açıda
(yerine konulduğunda düşey doğrultuda) dübel deliğini deliniz.

Resim 3.37: Çelik dübel deliğinin delinmesi

 Çelik dübelleri küpeşte üzerindeki deliklere çekiç ile küpeşteyi yarmadan çakarak
yerleştiriniz.
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Resim 3.38: Çelik dübellerin küpeştedeki deliklere çakılması

 Küpeşte maktalarını tekniğine uygun tutkallayınız.
 Çelik dübelleri alta gelecek şekilde yerine vidalayarak sabitleyiniz.
 Taşan tutkalları tekniğine uygun temizleyiniz.

Resim 3.39: Küpeştenin babalara vida ile bağlanıp sabitlenmesi

Duvar küpeştesinin alıştırılıp yerine sabitlenmesi:

 Faaliyet 1 ve 2’de hazırladığınız duvar küpeştesini vidalamak için küpeşte
üzerinde uygun yerlere vida deliği delip havşa açınız.

 Küpeşteleri duvardaki yerlerine kaldırıp sahanlık kirişinde olduğu gibi vida
deliklerini duvara markalayınız.

 Markalanan yerlerden duvarı 10’luk elmas uçlu matkap ile delerek dübeli bu
deliğe yerleştiriniz.
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Resim 3.40: Duvar küpeştesi bağlamak için yerine kaldırılmış duvar küpeştesi ile dübel deliği
delinmiş merdiven yan duvarı

 Küpeşte ile duvar arasına vida deliğine denk gelecek şekilde uzaklaştırma
borusunu yerleştiriniz. Vidayı küpeşte ve uzaklaştırma borusu içinden geçirerek
duvardaki dübele tutturunuz. Küpeşte üzerindeki tüm bağlantı yerlerinde aynı
işlemi yaptıktan sonra küpeşteyi duvara doğru itip bütün vidaları tekniğine uygun
vidalayınız.

Resim 3.41: Uzaklaştırma borusu ile duvara bağlanmış duvar küpeştesi

3.4.3. Korkulukların Alıştırılıp Yerine Sabitlenmesi

Bu modüldeki ahşap merdiven maketinde üç ayrı korkuluk montajı uygulaması
gösterilecektir.
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3.4.3.1. Koridor Ahşap Korkuluğunun Yerine Sabitlenmesi

 Faaliyet 1 ve 2’de hazırlayıp birleştirdiğiniz korkuluğu yerine koyarak alt ve üst
küpeştenin merdiven babasını deldiği yeri ve vida deliğini markalayınız.

Resim 3.42: Küpeştelerin babaya markalanması. Resim 3.43: Vida yerlerinin markalanması

 Baba üzerinde üst ve alt küpeşte vida deliğini tekniğine uygun deliniz.
 Tapa takılacak şekilde tekniğine uygun havşa açınız.
 Birleşme yerlerine yeterince ahşap tutkalı sürünüz.

Resim 3.44: Vida deliğinin delinmesi Resim 3.45: Ek yerine tutkal sürülmüş baba

 Tekniğine uygun olarak koridor korkuluğunu baba ve zemine vidalayınız.
 Taşan tutkalı tekniğine uygun temizleyiniz.
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Resim 3.46: Koridor korkuluğunun merdiven babası ve zemine vidalanması

3.4.3.2. Merdiven Metal-Askı Korkuluğunun Yerine Sabitlenmesi

 Bu merdiven kolunda sağ taşıyıcı seren yapılmamış basamaklar metal
korkuluklarla küpeşteye asılarak bağlanmıştır.

 Metal korkuluğu bağlamak için rıht borusunu yerine yerleştiriniz.
 Korkuluk borusunu yerine yerleştiriniz.

Resim 3.47: Rıht ve korkuluk borularının yerine yerleştirilmesi

 Sonsuz diş açılmış metal saplamayı sırayla; basamak tahtası-rıht borusu-basamak
tahtası-korkuluk borusu içinden geçirerek küpeşte içindeki çelik dübele çevirerek
takıp sıkıştırınız.

 Diğer basamaklara da aynı yöntemle korkuluk ve rıht borularını takınız.
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Resim 3.48: Borular içerisinden sonsuz diş açılmış askı demirinin geçirilerek çelik dübele
takılması

 Basamaklara basıldığında basamaklar aşağı doğru esneyip saplamadan kurtulup
kırılabileceğinden saplama ucuna pul koyarak kapalı somunla basamağı
sabitleyiniz.

Resim 3.49: Saplama ucuna pul takarak kapalı somun ile basamağın sabitlenmesi

Bu tür basamak ve korkuluk uygulamaları merdivenin sitili ve müşteri isteğine göre
ahşap merdivenlere uygulanabilmekte, ayrı bir görünüm vermesi yanında maliyete olumsuz
bir etkisi olmamaktadır. Taşıyıcılık açısından da olumsuz bir yönü bulunmayan bu
uygulamanın montajı ve imalatı da o denli kolaydır. Aşağıda metal-askı korkuluğu
uygulanmış ahşap merdiven ile montaj şekli görülmektedir.
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Resim 3.50: Metal korkuluklarla basamağı Şekil 3.1: Metal korkuluklarla basamağın
asılmış ahşap merdiven asılması

3.4.3.3. Merdiven Ahşap Korkuluğunun Yerine Alıştırılıp Sabitlenmesi

 Bu merdiven kolunda korkulukları küpeşte ile basamaklar arasına kendinden
kavela ve metal gereçlerle tutkallayarak bağlayacağız. Bunun için ahşap korkuluk
takılacak yerleri basamak ve küpeşte üzerinde markalayınız.

Resim 3.51: Korkuluk deliğinin basamağa Resim 3.52: Korkuluğun küpeşteye
markalanması markalanması

 Korkuluk kavelası çapında bir matkabı seçerek basamaklarda markaladığımız
merkezlerden yeterli derinlikte deliniz.



67

 Korkuluğu yerine takarak boyunu küpeşte altına göre markalayıp uygun açıda
kesiniz.

Resim 3.53: Korkuluk kavela deliğinin delinmesi

 Korkuluğun her iki ucu ile basamaktaki korkuluk deliğini tutkallayınız.

Resim 3.54: Korkuluk kavela ve maktalarının ahşap tutkalı ile tutkallanması

 Korkuluğu basamaktaki deliğe takarak küpeşte altına sıkıştırınız.

Resim 3.55: Korkuluğun basamak ve küpeşte arasına takılması
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 Çivi veya vida ile küpeşteye sabitleyiniz.
Not: Vida ile sabitleme yapılacak ise korkulukta vida yerleri delinip havşanın
açılmasından sonra vidalama yapılır.

Resim 3.56: Korkuluğun çivi ile serene sabitlenmesi

 Tüm küpeşte ve korkuluklar sabitlendikten sonra birleşim yerleri zımpara ile
tesviye edilerek vida deliklerine ahşap tapaları takınız.

Resim 3.57: Ahşap tapa takılmış vida delikleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmeniniz tarafından size verilecek elemanları hazırlanmış ahşap merdivene monte
ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Merdiven alanına merdiven elemanlarını,
el takımlarını ve bağlantı gereçlerini
getiriniz.

 Taşıyıcı elemanları yerlerine alıştırarak
tekniğine uygun monte ediniz.

 Basamakları yerlerine tekniğine uygun
takarak sabitleyiniz.

 Kenar boşluklarını doldurunuz.

 Babaları, küpeşteleri ve korkulukları
yerlerine takınız.

 Aletlerle çalışmadan önce gerekli emniyet
tedbirlerini alınız.

 Parçaları gönyesinde monte ediniz.

 Ölçülere dikkat ediniz.

 İşlem sonrası alet ve makinelerin bakımını
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. Merdiven alanına Öğrenme Faaliyeti 1 ve 2’de hazırladığınız
merdiven elemanlarını, el takımlarını ve bağlantı gereçlerini
getirdiniz mi?

2. Taşıyıcı elemanları yerlerine alıştırarak tekniğine uygun
monte ettiniz mi?

3. Basamakları yerlerine tekniğine uygun takarak sabitlediniz
mi?

4. Kenar boşluklarını doldurunuz mu?

5. Babaları, küpeşteleri ve korkulukları yerlerine taktınız 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 DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ahşaba vidaların başını gömmek için açılan yuvaya ne ad verilir?

A) Yuva B) Delik C) Havşa D) Vidalık

2. Babaları sahanlık kirişine sabitlemek için kullanılacak vida ölçüsü nedir?

A) 5x70 B) 4x60 C) 5x60 D)5x50

3. Rıhtlar serenlere nasıl monte edilmelidir?

A) Vida B) Kaynak C) Perçin D) Başsız çivi

4. Ahşap merdivenler duvara ne ile sabitlenir?

A) Vida-Dübel B)Vida-Perçin C)Çivi-Dübel D)Dübel

5. Merdiven boşluğunu emniyete alan merdiven elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Küpeşte B) Korkuluk C) Basamak D) Rıht

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

 Yüksekliği: 54 cm, Derinliği: 78 cm, Genişliği: 90 cm olan merdiven
alanına ahşap merdiven uygulamasını 1/2 ölçeğinde yapınız.

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. Merdiven taşıyıcı kirişlerini yaptınız mı?

2. Rıht, basamaklar ve limonlukları yaptınız mı?

3. Merdiven sahanlıklarını yaptınız mı?

4. Korkuluk, baba ve küpeşteleri yaptınız mı?

5. Merdiven doğrama elemanlarını birleştirdiniz mi?

6. Merdiven elemanlarını gönyesinde sabitlediniz mi?

7. Birleşim yerlerindeki fazlalıkları kestiniz mi?

8. Merdiven taşıyıcı kirişlerini yerlerine alıştırdınız mı?

9. Merdiveni sabitlediniz mi?

10. Kenar boşluklarını doldurdunuz mu?

11. Korkulukları ve küpeşteleri taktınız mı?

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 B

2 C

3 D

4 A

5 C

6 B

7 A

8 C

9 C

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 A

4 A

5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 D

4 A

5 B

CEVAP ANAHTARLARI
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