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AÇIKLAMALAR

KOD 215ESB060
ALAN İnşaat Teknolojisi
DAL / MESLEK Restorasyon
MODÜLÜN ADI Ahşap Sütun ve Duvarlar

MODÜLÜN TANIMI
Ahşap sütun ve duvarların yapımına yönelik konuların
işlendiği bir öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında geleneksel Türk mimarisine
uygun ahşap işçiliğini uygulayabilecek , geleneksel motif
çizim kurallarına uygun olarak figürlü motiflerin çizimini
yapabilecek ve bu motifleri ahşap üzerine işleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Ahşap sütunları yapabileceksiniz.
2. Ahşap duvarları yapabileceksiniz.
3. Ahşap duvar dolgusu ve kaplama yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ahşap sütun ve duvar yapımı için uygun atölye ortamı.
Ahşap, çivi, rende, iskarpela, metre, gönye gibi araç ve
gereçler.
Kalem, eskiz, aydınger gibi çizim araçları.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her faaliyetten sonra kazandığınız
bilgileri kendi kendinize veya arkadaşlarınızla değiştirerek
çeşitli ölçme yöntemleri ile değerlendirebileceksiniz.

Modül sonunda size çeşitli ölçme araçları uygulanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve beceriler
değerlendirilecektir. Modül ile kazandırılacak yeterliğin
öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını ölçen ölçme
araçları ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi ve öneriler
yazılmalıdır. Öğrencinin faaliyetler sonunda kendini
değerlendirebileceği araçlara yer verilmelidir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Her geçen zaman, Restorasyon meslek dalının önemini biraz daha artırmaktadır.
Tarihi izler taşıyan her eserin restorasyonu önemli olduğu gibi ahşap kâgir binaların
restorasyonu da oldukça önemlidir.

Geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi gören eski eserler, bir toplumda kültür
devamlılığını sağlamaktadır. Yapıldıkları dönemlerdeki sosyal şartlar hakkında bize fikirler
vermektedir. İnsanların barınma ihtiyaçlarını giderirken doğa şartlarına karşı nasıl yaratıcı
çözümler üretebildiğini bununla beraber zaman içersinde mimaride meydana gelen değişim
aşamalarını izleme fırsatını da bize sunmaktadır.

Eski ahşap binaların aslına uygun olarak yenilenebilmesi, mimarilerinin iyi
bilinmesine; yapılan uygulamaların, yani ahşap kâgir bina yapım tekniklerinin iyi
öğrenilmesine bağlıdır. Ahşap kâgir binalarda duvar cephelerinin oluşturulması ve bu
cepheler içersine uygulanan dolgu yöntemleri, coğrafi bölge ve iklim şartlarına göre
farklılıklar göstermektedir.

Bu modülde bu farklı uygulamaları ve yapım yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam hazırlandığında tekniğine uygun olarak ahşap sütunları
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan eski binaları gezerek yapım yöntemleri hakkında bilgiler
edininiz.

 Çevrenizde bulunan ahşap binaları gezerek sütun uygulamaları ile bilgiler
edininiz.

 Gözlemlerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AHŞAP SÜTUN YAPMAK

1.1. Ahşap Sütunlar

Ahşap ve kâgir binalarda taşıyıcı eleman olarak kullanılan dikey yapı elemanlarına
sütun (kolon) denir. Ahşap ve kâgir binalarda sütunlar, değişik yerlerde kullanılır.

1.1.1. Bulundukları Yerlere Göre Sütunlar

1.1.1.1. Ahşap Bina Taşıyıcı Sütunlar

Binaların ana taşıyıcı sütunlarıdır. Kare, dikdörtgen veya yuvarlak kesitli olarak
yapılırlar.

Resim 1.1: Ahşap sütun uygulaması

1.1.1.2. Ahşap Bina Balkon ve Veranda Sütunları

Ahşap binalarda balkon veranda veya dış kapı girişlerinde (sundurmalarında) dekoratif
özelliği olan ahşap sütunlar kullanılır. Bu sütunlar da binalarda taşıyıcı görevi yapar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.2: Balkon ve veranda sütun uygulaması

1.1.2. Biçimlerine Göre Sütunlar

Ahşap sütunlar, binaların mimari özelliğine göre değişik kesitlerde yapılmaktadır.

1.1.2.1. Yuvarlak Sütunlar

Sütunlar, giriş kapılarında veya balkon altlarında üst başlıklı ya da üst başlıksız olarak
kullanılır. Resimde, kapı girişinde kullanılmış yuvarlak sütun uygulaması görülmektedir.

a b

Resim 1.3: Yuvarlak sütun uygulaması

1.1.2.2. Kare veya Dikdörtgen Kesitli Sütunlar

Ahşap binalarda ana taşıyıcı veya balkon ve veranda taşıyıcısı olarak kare ya da
dikdörtgen kesitli sütunlar kullanılır.

Resim 1.4: Kare veya dikdörtgen kesitli sütun uygulaması
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1.1.2.3. Çokgen Kesitli Sütunlar

Ahşap binaların mimari özelliğine göre bazı durumlarda yuvarlak ve çokgen kesitli
sütun uygulaması da yapılır.

Resim 1.5: Çokgen kesitli sütun uygulaması

1.2. Ahşap Ayak ve Başlıklar

Ayak ve başlıklar, kirişlerin ahşap kolonlara daha geniş yüzeyli olarak basmasını
sağlayarak ağırlık merkezinin dağılmasına sebep olur. Böylece sütunların taşıma kuvvetini
artırır.

Bu ayak ve başlıklarda binanın mimari yapısına uygun değişik süsleme teknikleri
kullanılarak zengin bir görünüm kazanması sağlanır.

a b

Resim 1.6: Ahşap sütunlarda başlık uygulaması
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Resim 1.7: Bir başka sütun başlık uygulaması

Ayak ve başlıkların kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri de, sütunun tabana
ve üst boyunduruklara sabitlendirilmesine yardımcı olmasıdır. Boyunduruk, doğrudan sütuna
sabitlenmez. Sütun başlık yardımı ile alttan boyunduruğa sabitlenir. Böylece boyunduruk ve
sütunların birbirine bağlantısı daha kolay ve sağlam yapıda çözümlenmiş olur.

1.3. Ahşap Ayak, Başlık ve Sütun Geçme Şekilleri

Ahşap sütunlarda ayak ve başlık parçaları birbirlerine zıvanalı, kertme birleştirme
şeklinde bağlanabileceği gibi metal bağlantı elemanları ile de bağlanabilir.

Aşağıda bu bağlanma şekillerine ait örnek uygulama resimleri verilmiştir.

Resim 1.8: Metal bağlantı elemanları

Resim 1.9: Kertme birleştirme Resim 1.10: Zıvanalı birleştirme
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1.4. Ahşap Ayak, Başlık ve Sütun Montajı

Ahşap ayak, başlık ve sütunlar, kullanılacakları yerin özelliğine uygun olarak
hazırlanmalıdır. Öncellikle kullanacağımız sütun kesit ve ölçüleri belirlenerek uygun
makinelerde işlenmelidir. Bazı durumlarda hazır ahşap sütunlar da kullanabiliriz. Ancak eski
sütunların değiştirilmesi, yani restorasyon sırasında eski binaya uygun sütunları bizim
hazırlamamız gerekecektir.

Aşağıda 1/2 ölçeğinde küçültülerek hazırlanan ahşap parçalarda başlık ve sütun
zıvanalı birleştirme uygulamaları işlem basamakları hâlinde verilmiştir.

 Sütun altına ve üstüne yerleştirilecek ayak ve başlıkları istenilen ölçüye
getiriniz.

 Sütun boylarını, zıvana derinliği veya kertme derinliği kadar uzun olacak
şekilde pay vererek kesiniz.

 Çalışmalar sırasında iş güvenliği kuralarına dikkat ediniz.

a b

Resim 1.11: Ayak ve başlık parçasının ölçülendirilmesi

 Ölçülendirilen parçalar üzerine binanın mimari yapısına uygun şekli çizilerek
markalama çizgilerinden kesiniz.

 Markalama ve kesim yaparken hassas ve dikkatli davranınız.
 Kavisi keserken uygun genişlikte (dar) testere laması kullanınız.
 Kavisleri lamanın dönüşünü kolaylaştırmak için çürüterek kesiniz (Resim 1.12

b).

a b

Resim 1.12: Ayak ve başlık kavislerinin kesilmesi

 Daha sonra ayak ve başlık cumbalarına zıvana markalamasını yapınız.
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Resim 1.13: Zıvana yerinin markalanması

Markalama işleminin bir parçaya yapılmış olması yeterli olacaktır. Makine siper
ayarları yapıldıktan sonra diğer parçalar da aynı ölçüde işlenir.

Zıvana deliğini uygun matkap ile delik makinesinde delerek boşaltınız (Boşaltma
işlemi, zincirli delik makinesinde de yapılabilir).

Resim 1.14: Delik makinesinde zıvana deliğinin delinmesi

 Delik ayarı yapıldıktan sonra ayar çubuklarını iyice sıkıştırınız.
 Makinede kendinize, malzeme ve donanıma zarar vermemek için dikkatli

çalışınız.

Resim 1.15: Zıvana deliği delinmiş başlık

 Ayak ve başlığın hazırlanmasından sonra zıvanalı birleştirme yapılacak sütun
tepelerine erkek zıvana markalaması yapınız.

Zıvana markalamasının bütün parçalara yapılmasına gerek yoktur. Makineyi
markaladığımız sütuna göre ayarladıktan sonra hepsini aynı ölçüde kesebiliriz.
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a b

Resim 1.16: Erkek zıvananın markalanması

 Markalama işleminden sonra erkek zıvanayı şerit testere makinesinde tekniğine
uygun kesiniz.

Şerit testere makinesinin çaprazlı, keskin ve gergin olmasına dikkat ediniz. Gerekli
ayarları, teknisyen ve öğretmeninizin nezaretinde yapınız.

a b

Resim 1.17: Şerit testerede zıvananın kesilmesi
 Zıvanaların kesilmesinden sonra parçaları birbirlerine alıştırarak montaja hazır

hâle getiriniz.
 Dişi zıvana, delik makinesinde açılırsa; erkek zıvana, zıvana kenarları törpü

yardımı ile kırılmalıdır. Zıvana, zincirli delik makinesinde açılmış ise buna
gerek yoktur.

a b

Resim 1.18: Zıvana ve kertme geçmenin birleştirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Verilen malzemeye göre ahşap sütun yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kullanılacağı yere göre sütun ölçülerini
belirleyiniz.

 Mimariye uygun olarak sütun kesitini
belirleyiniz. (Yuvarlak veya kare gibi)

 Sütun üzerinde yapılacak işlemleri
markalayınız.

 Sütun başlık ve ayak ebatlarını
belirleyiniz.

 Sütun başlık ve ayakları ölçülendiriniz.

 Sütun başlık ve ayak desenlerini mimari
özelliğe uygun olarak belirleyiniz.

 Sütun başlık ve ayaklarını belirlediğiniz
desene göre markalayınız.

 Sütun başlık ve ayakları, markalama
çizgilerine göre kesiniz.

 Başlık ayak ve sütun birleştirmelerini
yapınız.

 Başlık payanda sütun ve taban montajını
yapınız.

 Çalışmaya başlamadan önce emniyet
tedbirlerini alınız.

 Markalama işlemini dikkatli yapınız.

 Kesim işlemi yaparken dikkat ediniz.

 Kullandığınız aletleri temizleyerek
yerlerine koyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir?

A) Taşıyıcı sütun B) Döşeme sütunu
C) Tavan sütunu D) Kapı sütunu

2. Aşağıdakilerden hangisi biçimlerine göre sütun çeşitlerindendir?

A) Yuvarlak sütun B) Kare veya dikdörtgen
C) Çokgen D) Hepsi

3. Ayak ve başlık kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dekoratif görüntü sağlamak B) Taşıma kuvvetini dağıtmak
C) Sütunun sabitlenmesini kolaylaştırmak D) Hepsi

4. Ayak veya başlıklarda kavisli kesim yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat
edilmelidir?

A) Testere lamasını uygun genişlikte olmasına B) Kavislerin çürütülmesine
C) Markalama çizgisinin takip edilmesine D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir?

A)Yabancı çıtalı B) Kavelalı
C) Kertme D) Dişli birleştirme

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet - Hayır”
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Dersin
Adı

Ahşap Kâgir Restorasyonu Öğrencinin

Amaç Ahşap sütunları yapabilme Adı soyadı

Konu Ahşap sütun yapma Sınıf-Nu

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kullanılacağı yere göre sütun ölçülerini belirlediniz mi?

2.
Mimariye uygun olarak sütun kesitini belirlediniz mi?
(Yuvarlak veya kare gibi)

3. Sütun üzerinde yapılacak işlemleri markaladınız mı?

4. Sütun başlık ve ayak ebatlarını belirlediniz mi?

5. Sütun başlık ve ayakları ölçülendirdiniz mi?

6.
Sütun başlık ve ayak desenlerini mimari özelliğe uygun olarak
belirlediniz mi?

7.
Sütun başlık ve ayaklarını belirlediğiniz desene göre
markaladınız mı?

8.
Sütun başlık ve ayakları, markalama çizgilerine göre kestiniz
mi?

9.
Sütun başlık ve ayakların birleştirme markalamalarını yaptınız
mı?

10. Markalama yerlerini boşaltınız mı?

11. Başlık ayak ve sütun birleştirmelerini yaptınız mı?

12. Başlık payanda sütun ve taban montajını yaptınız mı?

13. Kullandığınız aletleri temizleyerek yerlerine koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, Hayır yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam hazırlandığında tekniğine uygun ahşap duvarlar yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan eski binaları inceleyerek ahşap duvarlar hakkında bilgiler
edininiz.

 Elde ettiğiniz izlenimleri, sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AHŞAP DUVAR YAPMAK

2.1. Ahşap İskeletli Duvarlar

Taşıyıcı elemanları ahşap olan duvarlara ahşap iskeletli duvar denir. Ahşap iskeletli
duvarları oluşturan elemanlar şunlardır:

2.1.1. Taban Kirişi

Ahşap iskeletli duvarlarda zemin betonu veya su basman duvarının üzerine kullanılan
15x20 cm ölçülerinde ahşap elemanlardır. Taban kirişleri, bazen çift olarak kullanılır. Çift
kullanılan taban kirişlerinde ölçüler 5x20 cm’ dir ve ikili olarak kullanılır.

2.1.2. Dikme

Ahşap iskeletli duvarların birleşme köşelerinde ve duvarların bölümlenmesinde düşey
doğrultuda kullanılan 10x15 cm, 10x10 cm, 5x10 cm ölçülerinde ahşap yapı elemanlarıdır.

2.1.3. Boyunduruk

Dikmelerin tepesine yatay doğrultuda bağlanan ve dikmeleri birbirlerine bağlamaya
yarayan ahşap yapı elemanlarıdır. İki katlı binalarda ikinci kat dikmeleri, boyunduruk
üzerine bağlanır. Ayrıca çatı elemanları da boyunduruklar üzerine bağlanır.

2.1.4. Payanda

Ahşap dikmelerin desteklenmesi amacıyla kullanılan çapraz bağlantılara denir.

2.1.5. Başlık

Boyunduruklar üzerinde kullanılan döşeme kirişleri başlarına çakılan yatay ahşap
elemanlara denir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Ahşap Yığma Duvarlar

2.2.1. Tomrukla Yapılan Duvarlar

Ahşap binalarda duvarlarda özel torna makinelerinde hazırlanmış tomruklar kullanılır.
Bu tomrukların yuvarlaklığı bozulmadan bir tarafına erkek, bir tarafına dişi kinişler açılır.

Resim 2.1: Yığma duvar tomrukları

Özel olarak hazırlanan bu tomruklar üst üste yığılarak duvarlar oluşturulur. Bu tür
duvarlar yığma olarak yapıldıklarından binalarda dikmeler kullanılmaz. Bu evlere kütük
veya tomruk ev denilmektedir.

Resim 2.2: Tomrukla yapılmış ahşap ev uygulaması

Tomruklarla yapılan yığma duvarlarda köşelerde kertme geçme uygulaması yapılır.
Aynı zaman da köşelere ahşap veya metal kavelalar çakılır.

2.2.2. Kalasla Yapılan Duvarlar

Yuvarlak tomruklarda olduğu gibi özel olarak hazırlanmış olan dikdörtgen kesitli
kalaslar yardımı ile de yığma ahşap duvarlar yapılır. Bu duvarların uygulanmasında da
taşıyıcı dikmeler kullanılmaz. Kalaslar, köşelerde kertme geçmeli olarak birleştirilir. Ayrıca
birleştirme yerlerinden metal veya ahşap kavelalar çakılarak köşe birleştirmeler
sağlamlaştırılır.
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Resim 2.3: İç ve dış cephede kullanılan ahşap duvar Resim 2.4: Kalas duvar detayı

2.3. Bileşenlerin Montajı

Gerek taş dolgu duvar oluştururken gerekse ahşap yığma duvar oluştururken duvar
cephe elemanlarına değişik birleştirme yöntemleri uygulanır.

2.3.1. Taban, Dikme, Boyunduruk, Başlık ve Payandayı Birleştirme

Duvar cephesini oluşturacağımız bu elemanları atölyede hazırladıktan sonra kolaylıkla
uygulayabiliriz. Böylece inşaat alanında ağırlıklı olarak montaj yapmış oluruz. Bu amaçla
proje üzerindeki ölçülere göre elemanlarımızı atölye ortamında makineler yardımı ile
hazırlarız. Uygulamasını yapacağımız duvar cephesi 1/2 ölçekli olarak atölye ortamında
hazırlanmıştır.

 Projede belirtilen ölçülere göre elemanlarımızı makineler yardımı ile
ölçülendiriniz.

 Planya makinesinde iş parçalarını yüz cumba yaptıktan sonra kalınlık
makinesinde net ölçülerine getiriniz.

 Daha sonra daire testere makinesinde veya boy kesme makinesinde iş parçası
boylarını kesiniz.

 Makinelerde çalışırken iş güvenliği ve emniyet kurallarına uygun olarak
çalışınız.

a b

Resim 2.5: Planya makinesinde yüz ve cumba yapmak
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 Ölçülendirme işleminden sonra cepheyi oluşturan dikme ve yatay parçaların
birleşim yerlerine kertikler açılır. Bu kertikler payanda, dikme gibi birleşenlerin
zamanla yerinden kaymasını engeller.

Kertme, birleşecek malzemenin kesik ölçülerinde ve 1–1,5 cm derinliğinde yapılır.

 Birleştirme yerlerinin tespitini yapınız.
 Kertme yerlerini tekniğine uygun markalayıp boşaltınız.

a b

Resim 2.6: Kertme yerinin markalanıp boşaltılması

 Kertme yerinin boşaltılmasından sonra iskarpela yardımı ile kertme yüzey
pürüzlerini düzeltiniz.

Resim 2.7: Kertik yerinin tıraşlanması

 İş parçalarının hazırlanmasından sonra taban kaydına ilk köşe dikmesini
sabitleyiniz.

 Ara dikmeyi sabitleyiniz.

Resim 2.8: İlk köşe dikmenin çivilenmesi Resim 2.9: Ara dikmenin yerine sabitlenmesi
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 Dikmeleri tepelerinden birbirine boyundurukla bağlayınız.

Resim.2.10: Boyunduruğun çivilenmesi

 Dikmeler ve boyunduruktan sonra yatay parçaları ve payandaları yerlerine
alıştırılarak sabitleyiniz.

a b

Resim 2.11: Yatay kayıtların sabitlenmesi

Resim 2.12: Payanda açısının kesilmesi Resim 2.13: Payandanın yerine sabitlenmesi

Resim 2.14: Dikme-payanda ilişkisi
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2.3.2. Tomruk ve Kalasların Üst Üste Dizilmesi

Tomruk ve kalaslar üst üste birbirlerine kinişli birleşecek şekilde hazırlanır. Köşelerde
kertme geçme uygulaması yapılır. Sağlamlaştırmak amacıyla köşelere metal veya ahşap
kavelalar çakılır.

a b

Resim 2.15: Kalaslarda köşe birleştirme uygulaması

a b

Resim 2.16: Köşelerde kertme geçme ve kavela uygulaması

Tomruk ve kalaslarla yapılan duvarlarda, zemine hazırlanan betonarme veya yığma taş
su basmandan sonra daha önceden hazırlanmış olan tomruk ve kalaslar üst üste sıralanarak
işlem tamamlanır. En alta konulan kalas veya tomruk bağlantı cıvataları ile betona veya
yığma taş duvara sabitlenir.

Aşağıdaki uygulamada kalasla yapılan ahşap yığma duvarı, işlem sırasına göre
göreceksiniz.

 Ahşap bina zemin betonunun yapılması
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Resim 2.17: Ahşap bina zemin betonu

Plana uygun bir şekilde zemine betonarme su basman yapılır. Ahşap binalarda
betonarme haricinde taş yığma duvar ile de su basman yapılır.

 Duvarı oluşturacak olan kalasların ilk sırası zemine bağlantı elemanları yardımı
ile sabitlenir. Bu işlem, yapım planına uygun olarak yapılır.

 Beton zemin üzerine kalasların yerleştirilmesi

Resim 2.18: Beton zemin üzerine kalasların yerleştirilmesi

 Kalas duvarın oluşturulması

İlk sıranın sabitlenmesinden sonra devamında diğer sıralarla ölçülere uygun olarak
devam edilir. Duvarlar yükseltilirken kapı ve pencere boşlukları dikkate alınmalıdır.

Resim 2.19: Kalas duvar ve iç bölmelerin oluşturulması

 Plan kontrolünün yapılması

Uygulama sırasında yapılan işlemlerin plana uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu
kontroller, bize kapı ve pencere boşluklarının tespitinde yardımcı olur.
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Resim. 2.20: Duvarların plana göre devam ettirilmesi

 Duvar köşelerine kavela çakılması

Kertme geçme birleştirme olarak yapılan duvar köşelerinin sağlamlığını artırmak
amacıyla önceden hazırlanmış olan deliklere kavela çakılır.

Resim 2.21: Kalas duvar köşelerine kavela çakılması

 Orta bölmelerin yapılması

Duvar iç bölmeleri, köşelerden farklı olarak uçlar dışarı taşmayacak şekilde yapılır.
Ayrıca iç bölmelerde daha ince kalaslar kullanılır.

Resim 2.22: İç duvarın yapılması
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 Ek yerlerine conta konulması

Kalaslar üst üste sıralanırken ek yerleri arasına yalıtım amacıyla contalar kullanılır.

Resim 2.23: Ek yerlerinde conta uygulaması

 Pencere ve kapı üstlerinin yapılması

Pencere ve kapı üstlerinde bütün kalaslar kullanılır.

Resim 2.24: Pencere üst kalasının yerleştirilmesi

 Tavan kirişlerinin yapılması

Pencere ve kapı üst kalaslarının kullanılmasından tavan kaplamasını taşıyacak olan
kirişler yerleştirilir. Aynı zaman da bu kirişler üzerine ikinci kat uygulamasına devam edilir.

a b

Resim 2.25: Tavan kirişlerinin yerleştirilmesi
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 Yapımı tamamlanmış kalas duvar.

Resim 2.26: Tamamlanmış kalas duvar
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UYGULAMA FAALİYETİ

Verilen malzemenin şekil ve cinsine göre ahşap duvar yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Duvar yapımı için gerekli olan
malzemeleri hazırlayınız.

 Taban, dikme, payanda ve boyunduruk
ölçülerini plana göre belirleyiniz.

 Bu ölçülere göre duvar cephe
elemanlarını hazırlayınız.

 Taban kirişi üzerinde dikme yeri
kertiklerini belirleyiniz.

 Dikmeler üzerinde yatay bağlantı yeri
kertiklerini belirleyiniz.

 Kertik yerlerini markaladıktan sonra
çürüterek boşaltınız.

 Taban kirişini yerine sabitledikten sonra
ilk köşe dikmesini çivileyiniz.

 Sırayla bütün dikmeleri taban kirişi
üzerine tutturunuz.

 Dikmeler üzerine boyunduruk parçasını
sabitleyiniz.

 Dikmeler arasına yatay parçaları
ayarlayınız.

 Yatay parçalar ve payandaları yerlerine
çivileyiniz.

 Çalışmaya başlamadan önce emniyet
tedbirlerini alınız.

 Markalama işlemini dikkatli yapınız.

 Kesim işlemi yaparken dikkat ediniz.

 Kullandığınız aletleri temizleyerek
yerlerine koyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ahşap iskeletli duvarlarda zemin betonu veya su basman duvarının üzerinde kullanılan
ahşap elemanlara ne denir?

A) Taban kirişi B) Dikme C) Başlık D) Payanda

2. Ahşap kalaslarla yapılan yığma duvar köşelerinin sağlamlığını artırmak amacıyla
yapılan işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Köşede kalaslar tutkallanır. B) Kalas tepelerine ahşap klapa çakılır.
C) Kavela uygulaması yapılır. D) Kalaslar birbirine çivilenir.

3. Ahşap dikmelerin desteklenmesi amacıyla kullanılan çapraz bağlantılara ne denir?

A) Boyunduruk B) Payanda C) Başlık D) Dikme

4. Ahşap kalaslarla yapılan yığma duvarları oluştururken işlem basamaklarına göre ilk
yapılan işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Pencere kapı boşluklarını bırakma
B)İlk duvar kalaslarının zemine sabitlenmesi
C)Pencere üst kalaslarının yerleştirilmesi
D) Tavan kirişlerinin yerleştirilmesi

5. Ahşap duvar iskeletinde birbirine paralel olmayan iki ahşap duvar elemanını
birleştirirken, birleşim yerlerinde uygulanan işlemlerden aşağıdakilerden hangisi daha doğru
olarak verilmiştir?

A) Çivi-tutkal B) Vida-tutkal
C) Kertme-tutkal D) Kertme-çivi

6. Dikmelerin tepesine yatay doğrultuda bağlanan ve dikmeleri birbirlerine bağlamaya
yarayan yapı elemanına ne denir?

A) Başlık B) Payanda
C) Dikme D) Boyunduruk

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Ahşap iskeletli duvarların köşelerinde ve duvarların bölümlenmesinde düşey
doğrultuda kullanılan ahşap yapı elemanlarına ne denir?

A) Dikme B) Tavan kirişi
C) Payanda D) Taban kirişi

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 “KONTROL LİSTESİ”ne geçiniz

KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet - Hayır”
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Duvar yapımı için gerekli olan malzemeleri hazırladınız mı?
2. Taban, dikme, payanda ve boyunduruk ölçülerini plana göre

belirlediniz mi?
3. Bu ölçülere göre duvar cephe elemanlarını hazırladınız mı?

4. Taban kirişi üzerinde dikme yeri kertiklerini belirlediniz mi?
5. Dikmeler üzerinde yatay bağlantı yeri kertiklerini belirlediniz

mi?
6. Kertik yerlerini markaladıktan sonra çürüterek boşalttınız mı?
7. Taban kirişini yerine sabitledikten sonra ilk köşe dikmesini

çivilediniz mi?
8. Sırayla bütün dikmeleri taban kirişi üzerine tutturdunuz mu?
9. Dikmeler üzerine boyunduruk parçasını sabitlediniz mi?
10. Dikmeler arasına yatay parçaları ayarladınız mı?
11. Dikmelerin dayanımını artırmak için payandaları hazırladınız

mı?
12. Yatay parçalar ve payandaları yerlerine çivilediniz mi?
13. Kullandığınız aletleri temizleyerek yerlerine koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam hazırlandığında tekniğine uygun ahşap duvar dolgusu ve kaplama
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan eski ahşap binaları inceleyerek duvar dolgu yöntemleri
hakkında bilgiler toplayınız.

 Duvar dış yüzey kaplamaları hakkında bilgiler toplayınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. AHŞAP DUVARA DOLGU VE KAPLAMA
YAPMAK

3.1. Ahşap Duvar Dolguları

Ahşap iskelet şeklinde yapılan duvarlarda dikmeler arasındaki boşluklar, çeşitli
malzemelerle doldurularak yüzeyleri kireç harçları ile sıvanarak kapatılır. Duvar iskeletini
oluşturan ana taşıyıcı dikmeler arası, yatay-dikey kesitli daha küçük parçalara bölünür. İç
bölmelerin dış yüzeylerde birleştiği yerlerde ve pencere boşluklarının yanlarında ara
dikmelerden yararlanılır. Ayrıca yatak konumundaki ara bağlantılar, pencere boşluğunun alt
ve üst kenarını belirlemektedir. Düşey ve yatay konumdaki tüm ana ve ara taşıyıcıların
oluşturduğu boşluk, önce düşey olarak ahşap elemanlarla bölünür. Meydana gelen dar uzun
boşluklar, yatay elemanlarla yeniden bölünerek kare veya dikdörtgen kutucuklar oluşturulur.
Artık kurulmuş olan cephe yüzeyine dolgu malzemesi yerleştirilebilir. Bu yöntemle yapılan
duvarlara göz dolma denir (Resim 2.1).

a b

Resim 3.1: Taş dolgu duvarda göz dolma uygulaması

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Göz dolma denen bu yöntemde doldurulacak olan kare veya dikdörtgen bölümler, tam
olmasa bile genel olarak birbirlerine eşit bir görüntü verir.

Göz dolgu yöntemi, daha çok Karadeniz bölgesinde uygulanan bir yöntemdir.

Benzer uygulama ile yapılan, ancak arada çapraz bağlantılarla da bağlanan ve ortaya
çıkan bölümler farklı büyüklüklerde oluşan yönteme de hımış denir (Resim 2.2).

Resim 3.2: Tuğla dolgulu hımış uygulaması

3.1.1. Taş Dolgu Duvarlar

Ahşap iskelet şeklinde yapılan duvarlarda dikmeler arasındaki boşluklar doğal taşlarla
doldurularak yüzeyleri kireç harçları ile sıvanarak kapatılır (Resim 2.1, 2.2).

3.1.2. Kerpiç Dolgu Duvarlar

Kerpiç dolgu duvarlar da taş dolgu duvarlar gibi ahşap taşıyıcılarla hazırlanan cephe
yüzeyleri içersine kerpicin doldurulması ile yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
sıva çatlaklarının oluşmasını önlemek için ahşap taşıyıcıların kerpiç dolgu malzemesinden
daha ince yapılmasıdır. Aynı durum taş dolgu duvarlar için de geçerlidir. Kerpiç duvar
uygulamasında iç ve dış duvar yüzeyleri, kerpiç sıva ile tamamen kapatılabileceği gibi bazı
uygulamalarda duvar dış yüzeyleri sıvasız olarak da bırakılır. Ancak bu durum duvar
yüzeyinin daha çabuk yıpranmasına sebep olur.



28

a b

Resim 3.3: Kerpiç dolgu duvar uygulaması

3.1.3. Tuğla Dolgu Duvarlar

Ahşap iskelet şeklinde yapılan duvarlarda ahşap iskelet elemanları arasında kalan
boşluklar dolu veya delikli tuğlalarla doldurularak yüzeyleri kireç harçları ile sıvanarak
kapatılır. Uygulama, taş ve kerpiç dolgu duvarlarda olduğu gibidir. Bu dolgu malzemelerinin
farklılıkları bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmektedir.

a b

Resim 3.4: Tuğla dolgu duvar uygulaması

3.1.4. Yuvarlak Ağaç Dolgu Duvarlar

Ahşap iskelet şeklinde yapılan duvarlarda dikmeler arasındaki boşluklar, ahşap
malzemelerle doldurularak yüzeyleri kireç harçları ile sıvanarak kapatılır. İki şekilde ahşap
dolgu uygulaması yapılır. Birinci uygulamada ağacın kalın dallarının boyları iskelet kalınlığı
kadar kesilir ve iskelet içine kerpiç harcı (çamur) ile dizilir.
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Şekil 3.1: İşlem sırasına göre odun dolgulu ahşap duvar

İkinci yöntemde ise duvar cepheleri diğer dolgu duvar cepheleri gibi hazırlanır. Ancak
bu defa taşıyıcı dikiler üzerine ağaç dolgu malzemesinin sığabileceği şekilde oluklar (kiniş)
açılır ve ağaç dolgu malzemesi bu oluklara yerleştirilir. Bu uygulamada köşe direklerinin
çapraz bağlantılarla desteklenmesine gerek yoktur. Aralara yerleştirilen dolgu malzemeleri
aynı zamanda bu görevi görür.

a b

Resim 3.5: Ahşap dolgulu ve dışı kaplamalı duvar uygulaması

Bir diğer yöntemde ise duvar cephesine içten ve dıştan aralıklı çıtalar çakılır. Bu çıta
uygulamasına bağdadi duvar uygulaması denir. Bağdadi çıtalar arasına ince ağaç parçaları
doldurulduktan sonra iç ve dış yüzeyler kerpiç sıva veya tahtalarla kaplanır.

Resim 3.6: Ahşap ve kerpiç dolgunun birlikte kullanıldığı ahşap duvar
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3.2. Ahşap Kaplama

3.2.1. Düşey Kaplama

Ahşap iskeletli duvarlara değişik dolgu yöntemleri uygulanabildiği gibi duvar
yüzeylerine de değişik kaplama yöntemleri uygulanmaktadır. Duvar cephesi, yani iskeleti
ahşap elemanlardan oluştuğundan ayrıca kaplama elemanları için taşıyıcı ızgaraların
oluşturulmasına gerek yoktur. Duvar iç kısmı, dolgu malzemeleri ile doldurulduktan sonra
dış yüzeyler dikey yönde dar tahtalar ile kaplanır (Şekil 2.1).

3.2.2. Yatay Kaplamalar

Bu kaplamaların yapılışı da düşey kaplamalarda olduğu gibidir. Yalnız bu yöntemde
tahtalar; yatay sıralanmış suların içeriye girmesini engellemek için üsteki tahtanın alt kenarı,
alttaki tahtanın üst kenar yüzeyine bindirilmiştir. Bu yönteme genellikle yalı baskısı
denmektedir.

a b

Resim 3.7: Yatay dış ahşap duvar kaplaması

Ahşap duvar kaplamalarından başka betonarme ve tuğla veya briket dolgulu duvarlara
da ahşap kaplaması uygulanır. Duvarlara kaba sıva uygulaması yapıldıktan sonra yalı baskı
denen sistemde dış yüzeyler kaplanır. Kaplama işlemi tamamlandığı zaman bina ahşap
görüntüsü verir.

Ahşap binalardan farklı olarak yapılan bu kaplama yöntemi ile ilgili uygulama işlem
basamakları aşağıda sıralanmıştır:

 Duvarlara kaba sıva yapıldıktan sonra tavan taşıyıcı kirişleri duvar üstlerine
sabitlenir.
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Resim 3.8: Kaba sıva yapılmış duvar Resim 3.9: Tavan kirişlerinin sıralanması

 Tavan kirişlerinden sonra çatı iskeleti oluşturulur.
 Çatı iskeleti ile beraber duvar dış yüzeylerine kaplama malzemesinin taşıyıcı

kayıtları 50–60 cm ara ile dübel kullanılarak vidalanır.

Resim 3.10: Çatı iskeletinin oluşturulması Resim 3.11: Kaplama taşıyıcı kayıtları

 Taşıyıcı kayıtların vidalanmasından sonra kaplama tahtaları, kenarları birbiri
üzerine binecek şekilde kayıtlar üzerine sabitlenir.

Resim 3.12: Çatı ve kaplamanın yapılması Resim 3.13: Dış kaplama örnekleri

 Kaplama işlemi tamamlandığı zaman dış görünüm itibari ile ahşap yapı
izlenimini oluşturur.
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a b

Resim 3.14: Kaplama ve çatı işlemlerinin tamamlanmış görüntüsü

3.3. Ahşap Duvar Dolgu ve Kaplama Yapım Teknikleri

Ahşap duvar dolgu çeşitlerini birinci konuda öğrenmiştik. Yapım teknikleri de dolgu
çeşitlerine göre farklılık gösterir.

3.3.1. Taş Dolgu Uygulaması

 Taş dolgu uygulaması, genellikle Karadeniz bölgesinde yapılan bir yöntemdir.
 Ahşap iskeletle oluşturulan duvar cephelerine küçük boyutlardaki dere taşları ile

dolgu yapılır. Dere taşlarının birbirlerine yakın ölçülerde olması bu
uygulamanın belirgin özelliğidir.

 Taş dolgu araları kireçli harç yardımı ile doldurulur. Duvarların iç yüzeyleri
tamamen sıva ile kapatılırken dış yüzeylerde böyle bir uygulama yapılmaz.

 Duvar dış yüzeyleri sıva ile tamamen kapatılmadığından ahşap duvar cephesi
bölümlemesi içersinde beyaz kireçli taş dolgu değişik bir görüntü meydana
getirir.

3.3.2. Kerpiç Dolgu Uygulaması

 Kerpiç duvarlar yığma şeklinde yapılabildiği gibi ahşap iskeletli duvarlara
dolgu şeklin de de yapılır.

a b

Resim 3.15: İki farklı kerpiç duvar uygulaması
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 Kerpiç dolgu uygulaması, Karadeniz sahil şeridi dışında yapılan bir
uygulamadır.

 Duvar cephesi; dikmeler, payandalar ve yatay bağlantılardan oluşur.
 Kerpiç dolgu duvarlar iç yüzeylerden tamamen sıva ile kapatılır.
 Dış yüzeylerde ise sıva ile kapatılabileceği gibi sıvasız olarak da kullanılır.
 Kerpiç duvarlar da diğer dolgu duvarlar gibi yığma taş duvardan oluşan su

basman üzerine yapılır.

3.3.3. Tuğla Dolgu Uygulaması

 Duvar cephesi yatay bağlantı ve payandalardan oluşturulur.
 Cephede oluşan bölmelerin içersine tuğlalar üst üste yerleştirilir.
 Duvar iç yüzeylerine sıva uygulaması yapılır.

3.3.4. Ağaç Dolgu Uygulaması

 Ahşaptan oluşturulan duvar cephesi yüzeylerine belirli aralıklarla dar çıtalar
çakılır. Buna bağdadi çıta uygulaması denir.

 İki karşı yüzey arasında oluşan boşluk, ince ağaç parçalarla doldurulur.
 Bu uygulamada dış yüzeyler, istenirse kerpiç (killi) sıva yardımı ile kapatılır.

Resim 3.16: Bağdadi çıta arasına ahşap dolgu uygulaması

 Duvar iç yüzeyleri sıva yardımı ile kapatılır.

Resim 3.17: Ön cephe ahşap kaplama, yan duvar bağdadi çıtalı duvar uygulaması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ahşap duvara dolgu ve kaplama işlemini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Duvar cephe iskeletini hazırlayınız.

 Duvar cephesine ağaç dolgu
uygulamasını yapınız.

 Taş dolgu uygulaması yapınız.

 Kerpiç dolgu uygulaması yapınız.

 Tuğla dolgu uygulaması yapınız.

 Duvar cephesine bağdadi çıta
uygulaması yapınız.

 Duvar cephesine yatay kaplama
uygulaması yapınız.

 Duvar cephesine dikey kaplama
uygulaması yapınız.

 Çalışmaya başlamadan önce emniyet
tedbirlerini alınız.

 Markalama işlemini dikkatli yapınız.

 Kesim işlemi yaparken dikkat ediniz.

 Kullandığınız aletleri temizleyerek
yerlerine koyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Duvar cephesinde oluşturulan küçük kare veya dikdörtgen kutucukların taşlarla
doldurulması ile elde edilen duvar uygulamasının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göz dolma B) Hımış C) Dolgu D) Taş duvar

2. Duvar cephesi farklı ölçülerde kare veya dikdörtgen kesitlerde bölümlenen ve aralarda
payandalarla desteklenerek elde edilen dolgu duvarlara verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Göz dolma B) Hımış C) Duvar D) Ahşap duvar

3. Duvar cephesine sıva uygulaması yapabilmek için belirli aralıklarla çıtaların çakılması
uygulamasına ne denir?

A) Çıta B) Kaplama C) Bağdadi D) Sıva çıtası

4. “Ahşap iskelet şeklinde yapılır ve arasındaki boşluklar çeşitli malzemelerle
doldurularak yüzeyleri kireç harçları ile sıvanarak kapatılır”. Bu genel tanımlama
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kerpiç duvarlar B) Tuğla duvarlar
C) Dolgu duvarlar D) Taş duvarlar

5. Duvar dış yüzeylerine kaplama malzemesi taşıyıcı kayıtlarının vidalanma mesafesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50–60 cm B) 35–45 cm C) 70–80 cm D) 30–40 cm

6. “Yalnız bu yöntemde, tahtalar yatay sıralanmış, suların içeriye girmesini engellemek
için üstteki tahtanın alt kenarı, alttaki tahtanın üst kenar yüzeyine bindirilmiştir.” Bu
açıklama aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Ağaç dolgu B) Yalı baskı
C) Yatay kaplama D) Tahta kaplama

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 “KONTROL LİSTESİ”ne geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Duvar cephe iskeletini hazırladınız mı?

2. Duvar cephesine ağaç dolgu uygulaması yaptınız mı?

3. Taş dolgu uygulaması yaptınız mı?

4. Kerpiç dolgu uygulaması yaptınız mı?

5. Tuğla dolgu uygulaması yaptınız mı?

6. Duvar cephesine bağdadi çıta uygulaması yaptınız mı?

7. Duvar cephesine yatay kaplama uygulaması yaptınız mı?

8. Duvar cephesine dikey kaplama uygulaması yaptınız mı?

9. Kullandığınız aletleri temizleyerek yerlerine koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
 Kalas dolgu duvar örneğini 1/2 ölçekli kalaslar hazırlayarak yapınız.
 400 x 250 cm ölçüsündeki duvar cephesini 1/2 ölçeğinde hazırlayınız.
 Hazırladığınız duvar cephesi üzerine bölümler hâlinde duvar dolgu yöntemlerini

uygulayınız.
 Hazırladığınız duvar cephesi üzerine kaplama uygulaması yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Kullanılacağı yere göre sütun ölçülerini belirledi mi?
2. Mimariye uygun olarak sütun kesitini belirledi mi? (Yuvarlak veya kare gibi)
3. Sütun üzerinde yapılacak işlemleri markaladı mı?
4. Sütun başlık ve ayak ebatlarını belirledi mi?
5. Sütun başlık ve ayakları ölçülendirdi mi?
6. Sütun başlık ve ayak desenlerini mimari özelliğe uygun olarak belirledi mi?
7. Sütun başlık ve ayaklarını belirlediğiniz desene göre markaladı mı?
8. Sütun başlık ve ayakları markalama çizgilerine göre kesti mi?
9. Sütun başlık ve ayakların birleştirme markalamalarını yaptı mı?
10. Markalama yerlerini boşalttı mı?
11. Başlık ayak ve sütun birleştirmelerini yaptı mı?
12. Başlık payanda sütun ve taban montajını yaptı mı?
13. Duvar yapımı için gerekli olan malzemeleri hazırladı mı?
14. Taban, dikme, payanda ve boyunduruk ölçülerini plana göre belirledi mi?
15. Bu ölçülere göre duvar cephe elemanlarını hazırladı mı?
16. Taban kirişi üzerinde dikme yeri kertiklerini belirledi mi?
17. Dikmeler üzerinde yatay bağlantı yeri kertiklerini belirledi mi?
18. Kertik yerlerini markaladıktan sonra çürüterek boşalttı mı?
19. Taban kirişini yerine sabitledikten sonra ilk köşe dikmesini çiviledi mi?
20. Sırayla bütün dikmeleri taban kirişi üzerine tutturdu mu?
21. Dikmeler üzerine boyunduruk parçasını sabitledi mi?
22. Dikmeler arasına yatay parçaları ayarladı mı?
23. Dikmelerin dayanımını artırmak için payandaları hazırladı mı?
24. Yatay parçalar ve payandaları yerlerine çiviledi mi?
25. Duvar cephe iskeletini hazırladı mı?
26. Duvar cephesine ağaç dolgu uygulaması yaptı mı?
27. Taş dolgu uygulaması yaptı mı?
28. Kerpiç dolgu uygulaması yaptı mı?
29. Tuğla dolgu uygulaması yaptı mı?
30. Duvar cephesine bağdadi çıta uygulaması yaptı mı?
31. Duvar cephesine yatay kaplama uygulaması yaptı mı?
32. Duvar cephesine dikey kaplama uygulaması yaptı mı?
33. İş bitiminde kullandığı aletleri temizleyerek yerlerine koydu mu?
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. A

2. D

3. B

4. D

5. C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. A

2. C

3. B

4. B

5. D

6. D

7. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. A

2. B

3. C

4. C

5. A

6. B

CEVAP ANAHTARLARI
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