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AÇIKLAMALAR

MODÜLÜN KODU 215ESB059

ALAN İnşaat Teknolojisi

DAL/MESLEK Restorasyon
MODÜLÜN ADI Ahşap Tavan ve Döşemeler

MODÜLÜN TANIMI
Ahşap tavan ve döşemeler ile ilgili konuların işlendiği
öğrenme materyalidir.

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

ÖNKOŞUL

YETERLİK
Ahşap tavan ve döşeme restorasyonu yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun olarak ahşap
tavan ve döşemelerin restorasyonunu yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ahşap tavan restorasyonu yapabileceksiniz.

2. Ahşap döşeme restorasyonu yapabileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Ahşap atölyesi

Donanım: Keser, çekiç, çivi, vida, cıvata, tornavida, anahtar
çeşitleri, ahşap takoz, çeşitli yapıştırıcılar, kesme aletleri vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Eski eserlerin varlığını sürdürebilmeleri bu eserlere yapılacak olan restorasyon
çalışmaları ile mümkün olacaktır. Seçmiş olduğunuz bu meslek dalı ile hem bu eserlerin
korunmasına katkı sağlamış olacaksınız hem de katkı sağlarken geçmişle günümüz arasında
kültürel köprü görevi gören bu eserlerin yeni kuşaklara örnek olmasını sağlayacaksınız.

Bu modülde insan yaşamında önemli bir yeri olan mekânların ihtiyaçları en iyi şekilde
karşılayabilmesi için nasıl projelendirildiğini görecek, bu mekânlarda yapılan süsleme
yöntemleri ile yaşam alanlarına verilen önemi daha iyi anlamış olacaksınız.

O günün şartları düşünüldüğünde sanatın tamamen el işçiliği ile gerçekleştirilmesi ve
mekânlarda sanat ve estetiğin uyum içinde kullanılması yaşam alanlarına verilen önemi
göstermektedir.

Bu modül ile ahşap tavan ve döşemeler hakkında bilgi sahibi olmanız yanında
özellikle ahşap tavanlarda uygulanan süsleme çeşit ve tekniklerini öğrenip uygulama
yapabilecek becerileri kazanmanız amaçlanmaktadır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Ahşap tavan restorasyonu yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan tarihî binaları gezerek tavan uygulamalarını inceleyiniz.

 Tavan uygulamaları hakkında çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapınız.

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AHŞAP TAVAN RESTORASYONU

1.1. Ahşap Tavan Biçimleri

Ahşap binalarda, mimari uygulamalar bölgelere, yapıldığı döneme ve uygulama

tekniklerine göre farklılıklar gösterir. Tavan uygulamaları da bu mimarinin birer parçasıdır.

Çok basit yöntemden özel işçilik gerektiren yöntemlere kadar değişik şekillerde

uygulamaları vardır.

1.1.1. Bakkal Tavan

Yapımı en basit olan tavan uygulamalarından biridir. Tavan tahtaları, katlı ahşap

binalarda kat aralarında ve çatı altlarında tavan taşıyıcı kirişlerin üst kısmından çakılır.

Alttan bakıldığı zaman taşıyıcı kirişler görünür. Bir başka deyişle katlı binalarda ikinci katın

tabanı aynı zaman da alt katın tavanını oluşturmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.1: İki farklı bakkal tavan uygulaması (depo ve merdiven sahanlığı altında)

Bakkal tavan uygulaması, eski dönemlerde bakkalların tavanlarında fare ve benzeri

haşerelerin yuvalanmasını engellemek için yapıldığından bu ismi almıştır. Aynı gerekçe ile

konutlarda da uygulanmıştır.

Resim 1.2: Salona uygulanmış bakkal tavan

1.1.2. Çıtalı Tavan

Tavan kaplaması yapıldıktan sonra tavan yüzeyine değişik şekillerdeki çıtalar yardımı

ile çeşitli desenlerin verilmesi ile yapılan bir uygulamadır. Çıtalar yardımı ile çok basit

şekiller verilebileceği gibi geometrik ve karmaşık desenler de oluşturulabilir. Bu yöntemde

genellikle tavan ortasına yerleştirilen göbek etrafına çıtalarla değişik uygulamalar yapılır.
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Resim 1.3: Çıtalarla yapılmış tavan uygulaması

Resim 1.4: Çıtalı tavanlarda iki farklı köşe uygulaması

1.1.3. Göbekli Tavan

Tavan süslemelerinde uygulanan yöntemlerden bir diğeri de göbekli tavan

uygulamasıdır. Bu uygulamada motifler ve süslemeler ayrı parçalar üzerine yapılarak tavana

monte edilebileceği gibi doğrudan tavan üzerine de çeşitli parçalarla uygulanabilir.

Uygulama kabartma desenli ve oymalı olarak yapılabilir.

Resim 1.5: Çıtalı ve göbekli tavan uygulaması
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Resim 1.6: Oyma tekniği ile yapılmış tavan göbeği uygulaması

1.1.4. Çökertme Tavan

Asma tavan benzeri bir uygulamadır. Tavanın tamamı ya da belirli yüzeyleri diğer

yüzeylerden daha aşağıda olacak şekilde yapılır. Böylece tavan yüzeylerinin belirli bölümleri

arasında seviye farkları meydana getirilir. Genellikle tavan kenarlarından başlanarak ortaya

ve aşağıya doğru belli genişlikte pahlandırma uygulaması yapılır. Pahlı bölümden sonra

tavan ortasında kalan kısım düz veya kademeli olarak yapılır. Bir başka deyişle bu tavan

yöntemi tekne tavan uygulamasının tersidir.

Resim 1.7: Kenarları çökertme ortası çıtalı tavan uygulaması

1.1.5. Tonoz Tavan

Dar uzun koridorların tavanlarına uygulanan bir yöntemdir. Alttan görünüşü içi boş

yarım silindir şeklindedir. Yapım şekli nedeniyle geniş tavanların tamamına uygulanamazlar.

Ancak geniş tavanlarda tavan kenarlarına uygulanabilirler. Tavan kenarlarının belli bir kısmı

tonoz tavan şeklinde yapılır, ortada kalan bölüm ise düz çıtalı, göbekli tavan olarak yapılır.
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Resim 1.8: Altı bağdadi çıtalı, üzeri sıvalı tonoz tavan

Resimde örneğini gördüğünüz tonoz tavan ahşap iskelet üzerine bağdadi çıta

uygulaması yapılarak üzeri kerpiç sıva ile kapatılarak kireçle boyanmıştır. Aynı tavan

uygulaması kerpiç yerine ahşapla kaplanarak da yapılabilir.

Resim 1.9: Üst sıvası dökülmüş tonoz tavan

1.1.6. Kubbe Tavan

Ahşap kaplama ile tavanın kubbe şeklinde yapılmasıdır. Özellikle ahşap binalarda

balkon ve veranda tavanları ile eski ahşap camilerin giriş bölümlerinde küçük kubbeler

şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Geniş tavanlarda küçük bölümlü tavanlar oluşturulmak

istendiği durumlarda da uygulanır.

Resim 1.10: Yuvarlak ve piramit şeklinde yapılmış iki farklı kubbe tavan uygulaması
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Bazı mimari uygulamalarında ise ahşap iskeletli büyük kubbeli tavan uygulamaları da

yapılmaktadır. Bu tür uygulamalar çelik konstrüksiyonlara göre daha az ağırlık oluşturur.

Resim 1.11: Büyük olarak yapılmış kubbe tavan uygulaması

1.1.7. Yelpaze Tavan

Ahşap tavanların yıldız veya papatya benzeri, belli bir merkezden dışa doğru

genişleyen görüntü oluşturularak uygulanmasıdır. Merkezde kullanılan desen etrafına çıtalar

veya dar tahtalar yardımı ile dışa doğru genişleyen motifler oluşturulur.

Resim 1.12: Güneş ve yıldız şekilli yelpaze tavan uygulaması

1.2. Ahşap Tavan Bileşenleri (Elemanları)

1.2.1. Tavan Kirişi

Ahşap binalarda tavan kaplama elemanlarını taşıyan aynı zamanda katlı binalarda bir

üst katın tabanını da destekleyen taşıyıcı kayıtlardır.
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Resim 1.13: Tavan kirişleri

1.2.2. Tavan Kaplaması

İsteğe bağlı olarak tavan kirişlerine alttan veya üstten çakılan tahta elemanlardır.

Tahtalar düz en birleştirme şeklinde olabileceği gibi birbirlerine kinişli birleştirme şeklinde

de yapılabilir. Tavan kaplama tahtaları kenardan başlanarak karşı kenara doğru dizilerek

monte edilir.

Resim 1.14: Tavan kaplaması uygulaması

Tavan kaplama tahtaları alttan uygulanırsa tavan kirişleri görünmez. Tavan kirişlerinin

görünmesini istediğimiz durumlarda tahtalar üstten uygulanır.

1.2.3. Tavan Silmesi

Tavanlarda kaplama işlemi tamamlandıktan sonra tavan kaplaması ile duvarın

birleştiği yerlerdeki açıklıkları kapamak için çakılan tahtalardır. Pervaz olarak da bilinir.
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1.2.4. Tavan Göbeği

Tavan kirişleri görünmeyecek şekilde tahtalar sabitlendikten sonra tavan yüzeyine

tavan göbeği malzemesi sabitlenir. Sabitleme işlemi çivi veya vidalar yardımı ile yapılabilir.

Tavanda oluşturulan değişik geometrik şekillerin tamamlayıcısı olarak kullanılır. Tavan

göbekleri görüntünün belli bir merkezde toplanmasını sağlar.

Resim 1.15: Tavan göbekleri

1.2.5. Tavan Teknesi

Bazı tavan uygulamalarında tavanlar, iki veya dört kenardan başlanıp ortaya doğru

yükseltilerek yapılır. Bu yükseltme işlemi tam ortaya getirilmeden orta kısımda düz bir alan

kalacak şekilde bırakılır. Böylelikle ortası düz kenarlara doğru alçalan bir tavan görüntüsü

elde edilmiş olur. Bazı uygulamalarda ise tekne tavan ortada piramit şeklinde görüntü

verecek şekilde yapılır.

Resim 1.16: Tekne tavan örnekleri
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1.3. Tavan Bileşenlerini (Elemanlarını) Birleştirme Teknikleri

Ahşap iskeletli binalarda tavan elemanları, değişik ahşap birleştirme yöntemleri ile

birleştirilir. Bu yöntemler; ahşaplarda uygulanan kertme birleştirme, kendinden çıtalı

birleştirme, lambalı birleştirme gibi yöntemlerdir.

 Tavan taşıyıcı elemanlarında

Tavan kirişleri duvar üzerlerinde yastıklara kertme birleştirme olarak birleştirilir.

Ayrıca kirişlerde bazı durumlarda yeterli uzunluk elde etmek için boy birleştirme

uygulamaları da yapılır. Taşıyıcı elemanlar birbirlerine çivi, vida ve cıvatalardan

herhangi biri ile bağlanabilir.

 Tavan kaplama tahtalarında

Tavan kaplama tahtaları günümüzde birbirlerine kinişli kendinden çıtalı olarak

birleştirilir. Ancak eski uygulamalarda tavan tahtaları yan yana düz birleştirme

olarak yapılmıştır. Birleştirme yerlerindeki olabilecek açıklıkları kapatmak amacıyla

ek yerlerine sonradan çıtalar çakılır.

 Tavan eklentilerinde

Tavan göbekleri tavan tahtalarından sonra genellikle tavanı merkezleyecek şekilde

çivi veya vidalar yardımı ile sabitlenir. Yine eski tavanlarda bu uygulama tamamen

çiviler yardımı ile yapılırdı.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 400 x 400 boyutlarındaki düz tavanın ahşap kaplamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tavan ölçülerini belirleyiniz.
 Tavan kaplaması yapılacak olan

yerlerin birbirlerine komşu iki kenarını
ölçerek kaplanacak alanın ölçüsünü
bulunuz.

 Tavan kirişlerini yapınız.

Tavan taşıyıcı kirişleri

 Tavan ölçüsünü belirledikten sonra
ahşap binalarda kirişleri duvar
üzerlerinde boyunduruklara binecek
şekilde çivilerle veya metal
bağlantılarla sabitleyiniz.

 Tavan kaplamasını yapınız.

 Taşıyıcı kirişleri bağladıktan sonra
tavan kaplama tahtalarını tavanın uzun
kenarına paralel başlayarak karşı kenara
doğru sıralayınız ve çivi ile sabitleyiniz.

 Tavan silmesini yapınız.

 Tahtaları kapladıktan sonra tavan
tahtaları ile duvarın birleştiği yerlere
tavan silmesi denen tahtaları (pervazlar)
çivi veya vida ile sabitleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tavan göbeğini yapınız.

Tavan göbeği uygulaması

 Elde oyma yöntemiyle yapılan veya
makinelerle hazırlanan tavan göbekleri,
vida veya çivi yardımı ile tavan tahtası
üzerine mekân tavan alanını ortalayarak
sabitleyiniz.

 Tavan teknesini yapınız.

Orta bölümü düz olarak yapılmış tekne tavan

Piramit şeklinde yapılmış tekne tavan

 Tekne tavan uygulaması yapacağınız
bölümde karşılıklı kenarlardan
başlayarak istenilen açıda yükselecek
şekilde kirişleri duvar ve tavan
elemanlarına bağlayınız. Daha sonra
yükseltilen bu kirişlerin tepe
noktalarından yatay kirişler uzatarak
tavan ortasında düz bir alan elde ediniz.
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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. Kaplama yapılacak tavan ölçülerini belirlediniz mi?

2. Tavan kirişlerini gerekli aralıklarda sıralayarak sabitlediniz mi?

3. Tavan kaplama tahtalarını bir kenardan başlayarak düzgünce
sabitlediniz mi?

4. Tavan kaplamasından sonra kenarlara tavan silmesini yaptınız mı?

5. Tavanı merkezleyerek tavan göbeği yerini belirlediniz mi?

6. Tavan göbeği 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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Alttan bakıldığı zaman kirişlerin görünmesine olanak sağlayan tavan kaplama
biçimine “bakkal tavan” denir.

2. ( ) Tavan tahtaları üzerine çıtalarla yapılan uygulamaya “tonoz tavan” uygulaması
denir.

3. ( ) Özellikle dar koridorlarda uygulanan görünüşü yarım silindir şeklinde olan
tavanlara “yelpaze tavan” denir.

4. ( ) Tavanlarda kabartma şeklinde yapılan çeşitli motifsel görüntüler oluşturan
uygulamaya “göbekli tavan” denir.

5. ( ) Tavan tahtalarını taşıyan elemanlara “tavan kirişi” denir.

6. ( ) Tavan tahtaları ek yerlerine çakılan çıtalara “tavan silmesi” denir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Ahşap döşeme restorasyonu yapabileceksiniz.

 Yer döşemeleri hakkında bilgiler edininiz.

 Çevrenizde bulunan ahşap binaları inceleyerek yer döşemeleri hakkında bilgiler
edininiz.

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. AHŞAP DÖŞEME RESTORASYONU

2.1. Ahşap Döşeme Çeşitleri

2.1.1. Adi Ahşap Döşemeler

Doğrudan kirişler üzerine tahtaların yan yana çakılması ile yapılan bir uygulamadır.
Tahtalar düz en birleştirme şeklinde yapılabileceği gibi kendinden kinişli birleştirme
şeklinde de yapılabilir. Adi döşemelerde döşeme tahtaları oldukça geniştir ve genişlik
ölçüleri arasında standart olmayabilir. Kendinden kinişli olarak yapılan döşemelerde ise
döşeme tahtaları eşit genişlikte standart olarak makinelerde hazırlanır.

Resim 2.1: Adi tahta döşeme

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Kendinden kinişli tahta döşeme

Geniş tahtalarla düz en birleştirme şeklinde yapılan döşemelerde çiviler yüzeyden
görünür. Kinişli tahtalarla yapılan döşemelerde kullanılan çiviler kiniş içerisinden çakıldığı
için görünmez.

2.1.2. Kafes Döşemeler

Eski ahşap bina zeminlerinde uygulanan bir yer döşeme yöntemidir. İlk aşamada

zemine 10x10 cm ölçülerinde kalaslar belirli (50–60 cm) aralıklarla yerleştirilir. İkinci

aşamada bu kalaslar üzerine 5x5 cm veya 5x10 cm ölçülerinde kayıtlar yerleştirilerek

sabitlenir. Daha sonra bu kayıtlar üzerine döşeme tahtaları çakılır. Kayıt araları Resim 24’te

olduğu gibi samanlı cüruf ile yalıtım amaçlı doldurulabilir.

Benzer uygulama ahşap iskeletli evlerde kat aralarında ana taşıyıcı kirişler üzerine ters

yönde 5x10 cm kesit ölçülerindeki kayıtlar kullanılarak da yapılabilir.

Resim 2.3: Kafes döşemede ızgaraların yerleştirilmesi
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2.1.3. Parke Döşemeler

Zemine uygulanan kör döşeme üzerine veya doğrudan şap zemin üzerine küçük

boyuttaki ahşap parçalar ile yapılan döşeme şeklidir. Konutlarda uygulanabildiği gibi spor

salonlarının döşenmelerinde de uygulanan bir yöntemdir. Döşeme parçaları zeminde farklı

desenler oluşturacak şekilde düzenlenebilir. Bütün döşeme yöntemlerinde düzgünlüğe dikkat

edilmelidir. Ancak özellikle parke döşemelerde kör döşeme yüzeyi ya da şap, çok düzgün

olmalıdır.

Resim 2.4: Parke döşeme örnekleri

2.2. Ahşap Döşeme Bileşenleri

2.2.1. Döşeme Kirişi

Taban döşemesinin üzerine uygulandığı yatay kayıtlardır. Ahşap binalarda aynı
zamanda taşıyıcı kiriş olarak da görev yaparlar.

Resim 2.5: Döşeme kirişlerine döşeme tahtalarının çivi ile sabitlenmesi
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2.2.2. Döşeme Basamağı

Bazı döşeme uygulamalarında aynı yüzeyde bir yükselti oluşturularak kademe

meydana getirilir. Böylece aynı alanda birbirinden ayrıymış gibi iki bölüm izlenimi yaratılır.

Bu iki bölüm arasındaki kademe farkı merdiven basamağına benzemesinden dolayı bu

uygulamaya döşeme basamağı adı verilir.

2.2.3. Döşeme Bulgurlaması

Tavan kaplaması ile döşeme tahtaları arasına saman moloz karışımı veya kum gibi bir

malzemenin doldurulması ile yapılan bir uygulamadır. Döşeme bulgurlaması aynı zamanda

ahşap kâgir binalarda son kat tavanlarına da uygulanır. Son katların tavan kaplaması

yapıldıktan sonra üzerine kerpiç çamuru şeklinde hazırlanmış olan çamur 5–6 cm

kalınlığında katman oluşturacak şekilde dökülür. Ancak bu uygulama çatılı binalarda

yapılmaktadır. Tavanların ısı yalıtımını artırmak için yapılan bir uygulamadır.

2.2.4. Süpürgelik

Yer döşemelerinde döşeme elemanı ile duvar arasındaki boşlukları kapatmak ve
bütünlük oluşturmak için kullanılan elemanlara denir.

Resim 2.6: Süpürgelik örnekleri

2.2.5. Kör Döşeme Kaplaması

Kör döşeme kaplaması parke döşemelerde uygulanan bir yöntemdir. Zemine yapılmış

olan tahta döşeme üzerine parke parçaları değişik desenler oluşturacak şekilde yapıştırılır.
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Resim 2.7: Farklı desenlerde parke uygulaması

2.3. Döşeme Elemanlarının Birleştirilmesi

Ahşap yer döşeme elemanları değişik yöntemlerle birleştirilir.

 Döşeme kirişleri beton zeminlerde dübeller yardımı ile belirli aralıklarla yere
vidalanır.

 Eski ahşap binalarda ise bu kirişler aynı zamanda taşıyıcı özelliğe sahip
olduğundan bina iskeleti ile birlikte yapılır.

 Parkelerin uygulanmasında kör döşemeler, tam yüzey düzgünlüğü sağlanarak
döşeme kirişleri üzerine çivilenir.

 Parkeler kör döşeme üzerine yapıştırıcı ile birlikte yapıştırılır.

 Adi (tahta) döşemeler ise kör döşemeler gibi kirişler üzerine çivilenerek
tutturulur.

 Süpürgelikler döşeme işlemi tamamlandıktan sonra duvar diplerinden küçük
çivilerle döşemeye tutturulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 300 x 400 boyutlarında oturma odası şeklinde düşünülen mahallin zemin
kaplamasını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Döşeme ölçülerini belirleyiniz.
 Döşenecek yüzeyi ölçerek kaplama

yapılacak alanı bulunuz. Bulunan alana
yetecek miktarda döşeme malzemeleri
hazırlayarak çalışma alanına getiriniz.

 Döşeme kirişlerini yapınız.

Döşeme kirişlerinin çakılması

 Döşeme yapılacak alana belirli
aralıklarla kirişler yerleştiriniz.

 Döşeme bulgurlamasını yapınız.

Döşeme bulgurlaması

 Yalıtım sağlamak amacıyla döşeme
tahtaları altına saman moloz karışımı
veya kum seriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kör döşemenin kaplanmasını yapınız.

 Eğer zemine parke uygulaması
yapılacaksa önceden hazırlanmış olan
kör döşeme üzerine ahşap parkeleri
yapıştırınız. Ahşap parkeleri giriş
yönüne göre karşı taraftan başlayarak
kapıya doğru yapıştırınız.

 Parke başlangıcında ilk parke ile duvar
arasına ince kamalar sıkıştırılarak
boşluk bırakınız. Bu boşluk ahşap
parkelerde havanın neminden dolayı
olabilecek şişme durumunda çalışma
boşluğu görevi görecektir.

 Süpürgelikleri çakınız.

Süpürgelik boyunun ölçülmesi

 Döşeme tahtalarını çaktıktan sonra
duvar ve yer döşemesi birleşim
yerindeki açıklıkları gizlemek için
süpürgelikleri çakınız. Süpürgelikleri
köşelerde açıortaylarından keserek
birleştiriniz.
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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. Döşeme yapılacak yerin ölçülerini belirlediniz mi?

2. Döşeme kirişlerini gerekli aralıklarda sıralayarak sabitlediniz mi?

3. Döşenecek zemine döşeme bulgurlaması yaptınız mı?

4. Döşeme tahtalarını bir kenardan başlayarak düzgünce sabitlediniz
mi?

5. Döşeme kenarlarına süpürgelik uygulaması yaptınız mı?

6. Kör döşeme yaptınız mı?

7. Kör döşeme üzerine kaplama yaptınız mı?

8. Döşeme basamağı 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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Birbirlerine ters yönde kirişler ve kayıtlar kullanılarak yapılan döşeme çeşidine
“adi döşeme” denir.

2. ( ) Kör döşeme veya şap üzerine yapılan küçük masif parçalarla hazırlanmış döşeme
uygulamasına “parke döşeme” denir.

3. ( ) Döşeme tahtaları altına kullanılan ve üzerine döşeme tahtalarının çakılmasına
yarayan elemanlara “döşeme kirişi” denir.

4. ( ) Zeminlerde veya tavanlarda (tavan tahtası ile döşeme tahtası arasına) saman ve
moloz karışımı veya kum serme işlemine “adi döşeme” denir.

5. ( ) Döşemenin yapılmasından sonra kenarlara çakılan çeşitli şekillerdeki elemanlara
“süpürgelik” denir.

6. ( ) Parkeden önce zeminin tahtalarla döşenmesine “kör döşeme” denir.

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

3 mt.x 4 mt ölçülerindeki bir odanın ½ ölçeğinde maketini hazırlayarak tavan ve yer
döşeme uygulamasını 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. Kaplama yapılacak tavan ölçülerini belirlediniz mi?

2. Tavan kirişlerini gerekli aralıklarda sıralayarak sabitlediniz mi?

3. Tavan kaplama tahtalarını bir kenardan başlayarak düzgünce
sabitlediniz mi?

4. Tavan kaplamasından sonra kenarlara tavan silmesini yaptınız mı?

5. Tavanı merkezleyerek tavan göbeği yerini belirlediniz mi?

6. Tavan göbeği yaptınız mı?

7. Döşeme yapılacak yerin ölçülerini belirlediniz mi?

8. Döşeme kirişlerini gerekli aralıklarda sıralayarak sabitlediniz mi?

9. Döşenecek zemine döşeme bulgurlaması yaptınız mı?

10.Döşeme tahtalarını bir kenardan başlayarak düzgünce sabitlediniz
mi?

11.Döşeme kenarlarına süpürgelik uygulaması yaptınız mı?

12.Kör döşeme yaptınız mı?

13.Kör döşeme üzerine kaplama yaptınız mı?

14.Döşeme basamağı yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



26

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. Y
3. Y

4. D
5. D

6. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. D

CEVAP ANAHTARLARI
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