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GİRİŞ

Sevgili Öğrencimiz,
İnşaat sektörü; dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok hareketli ve
ülkenin kalkınmasına, ekonomik büyümesine, istihdam ve üretime çok büyük etkileri olan bir
sektördür. Ülkeler için can damarı niteliğinde ve insanlar var olduğu sürece devam edecek
en önemli sektördür.
Bu sektörde de uygulamacılar kadar uygulanacak inşaatın beyni olan projeciler,
planlayıcılar vardır. İşte bu projeciler diğer işlerde olduğu gibi yapılacak
çalışmaları kendi bilgi ve tecrübelerini teknik çizim kuraları ile ifade ederek uygulamacılara
anlatır. Teknik resim kuralları ile her türlü bilgiyi ifade ederler. Unutmayalım ki bilgi sahibi
olmadan resim çizmek, resim ile ifade etmek çok zordur. Bunun için de resim çizenler,
konusunu çok iyi bilmeli ve resimlerinde bu bilgilerini ifade etmelidir.
Çatı uygulaması içinde çatı projeleri hazırlanır ve birbirini tamamlayıcı resimler ile çatı
uygulamasının planlandığı gibi yapılması sağlanır. Projelerde ne kadar çok bilgi ve açıklık
olursa uygulayıcı o kadar rahat uygulama imkanı bulur. Proje çizenler bir ışık kaynağı
gibidirler ve ne kadar gücü varsa o kadar etrafını aydınlatırlar.
Bu modülde, sizlere çatı elemanlarının özellikleri ve detayları ile yapının ana taşıyıcı
unsurları olan kolon, kiriş, döşeme gibi elemanların boyutlarına uygun olarak şekil verilmesini
sağlayan kalıp sistemleri hakkında bilgi verilecektir.
Sizlerin İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Ahşap Çatı ve Kalıp Elemanları
modülünü başaracağınıza inancımız tamdır.
.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
ÖĞRENME KAZANIMI
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş resimlerine uygun şekilde ahşap çatı yapımı
ile ilgili iş ve işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizde devam eden hali hazır şantiyelere giderek çatı yapılışı hakkında bilgi
toplayınız.
 Gözlem sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
 Çekilmiş fotoğraflar varsa alan atölyenizde panolarda sergileyiniz.

1. AHŞAP ÇATI ELEMANLARINI HAZIRLAMA
Yapıyı üsten etkileyen yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden korumak
ve bina görünümünü güzelleştirmek amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir

1.1. Ahşap Çatı Çeşitleri
Çatılar yapıldığı malzemelerin cinsine göre ahşap, çelik ve betonarme çatılar olarak
adlandırılırlar. Çatı yapımında, en çok ahşap kullanılmaktadır.
Taşıyıcı kısmı ahşap malzemeden yapılan çatılara ahşap çatılar denir.
Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri, yağmur ve kar sularını bina
içine almadan, en çabuk ve düzenli biçimde, binadan uzaklaştırmaları gerekir.

1.2. Ahşap Çatıların Özellikleri
Çatılar tanzim ve görünüş şekillerine göre; sundurma çatı, beşik çatı, kırma çatı,
mansard çatı, kule çatı, fenerli çatı, şet çatı, kelebek kanatlı çatı olarak sekiz gurupta toplamak
mümkündür.
 Sundurma çatı
Bir diğer adı da “tek yüzeyli çatı” olan sundurma çatılar, yapımı kolay, ucuz olup garaj,
kömürlük, bahçıvan odası gibi küçük açıklıklı yerlerde uygulanmaktadır. Bu çatılar ya tek bir
bina çatısı olarak ya da bina duvarına dayalı eklenti çatısı olarak yapılabilmektedir.
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Şekil 1.1: Sundurma çatı

Fotoğraf 1.1: Sundurma çatı uygulaması

 Beşik çatı
Bir diğer adı da “çift yüzeyli çatı” olan beşik çatılar iki yönlü, her iki yüzü bir mahyayla
birbirine bağlanan, ön ve arka duvarları kalkan duvar adı verilen duvarlarla kapatılan çatı
türüdür. Dikdörtgen şeklinde olan planlarda kullanılabilir.

Fotoğraf 1.2: Beşik çatı uygulaması

Şekil 1.2: Beşik çatı
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 Kırma çatı
Çok yüzeyli çatı” olarak da bilinen kırma çatılar en yaygın biçimde kullanılan çatı
çeşididir. Yüzey eğimleri dört yöne de eşit, tüm saçakları yatay ve aynı düzlem üzerinde olan,
yüzeylerinin birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarıyla bağlandığı bu çatı çeşidinde eğik,
dere ve düşük mahyaların planda görünümleri, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45 derece
ya da açıortayı durumundadır.

Şekil 1.3: Kırma çatı

Fotoğraf 1.3: Kırma çatı uygulaması
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 Mansard çatı
Beşik ya da kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıyla oluşturulan çatı türüdür.
Konutlarda, çiftliklerin saman ve malzeme depolarında, çatıda kullanım için yer
açılması gibi durumlarında kullanılmaktadır.

Şekil 1.4: Mansard çatı

Fotoğraf 1.4: Mansard çatı uygulaması
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 Kule çatı
Çoğunlukla küçük ölçekli, yüksekliği fazla yapılarda bu çatı çeşidi uygulanır. Bu tip
çatıların estetik olması çok önemlidir. Saat kuleleri, cami minareleri ve bazı tarihi çeşmelerin
çatıları kule çatıdır. Kule çatıların eğimi dik ve dört taraflı çatı yüzeyleri tepede birleşir.

Şekil 1.5: Kule çatı

Fotoğraf 1.5: Kule çatı uygulaması

 Fenerli çatı
Büyük açıklıklar üzerine yapılan çatılarda bina iç bölümünün içten aydınlatılması için
yapılan çatı türüdür. Genellikle beşik ve sundurma çatıların bir arada uygulanmasıyla
oluşturulur.

Şekil 1.6: Fenerli çatı
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Fotoğraf 1.6: Fenerli çatı uygulaması

 Şet ( Testere dişli ) çatı
Atölye, fabrika ve hangar gibi genellikle endüstriyel binalarda, yandan ışık
ve havalandırmanın yeterli olmadığı durumlarda üstten ışık almak amacıyla yapılırlar.
Testere dişli çatılarda yüzey eğimleri farklı olur.

Şekil 1.7: Şet çatı
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Fotoğraf 1.7: Şet çatı uygulaması

 Kelebek Kanatlı Çatı
İki tarafa ve içe akıntılı olan bu çatı yüksekliğin fazla olması istenmeyen
binalarda yapılır. İki meyilli yüzeyin arasındaki dere ortadan kenarlara doğru meyillendirilir
ve suyun akıtılması kolaylaştırılır.

Şekil 1.8: Kelebek kanatlı çatı

1.2.1. Yapılış Şekline Göre Ahşap Çatılar
Ahşap çatılar yapılış şekline göre iki gurupta toplanabilir. Bunlar;
 Ahşap oturtma çatılar
 Ahşap asma çatılar
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1.2.1.1. Ahşap Oturtma Çatılar
Bu tür çatılarda çatı, ya taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme
üzerine oturtulur. Oturtma çatı duvar veya kiriş üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığı
4.00 metreden fazla olmamalıdır (Şekil 2.1).

Şekil 1.9. Oturtma çatıların mesnet durumları

Oturtma çatıların inşaatına, taşıyıcı duvarlar üzerine veya betonarme döşeme üzerine
yastık kirişlerini döşemekle başlanır. Sonra sırasıyla bırakma kirişleri, damlalık aşıkları,
dikmeler ve üzerlerine orta aşıklar ve mahya aşığı, göğüslemeler, kuşaklar, rüzgar kirişleri,
mertekler, örtü altı kaplaması ve son olarak da çatı örtüsü yerleştirilir.
Aynı düzlem üzerinde bulunan bırakma kirişi, dikmeler, âşıklar, kuşaklar,
göğüslemeler ve merteklerden oluşan üçgen sisteme, çatı makası denir. Her makas arası 2,002,50 m olur.
Betonarme döşeme üzerine dikilen dikmelerin altına, boydan boya atılan yastık kirişleri
yerine, dikme kesitinden daha geniş boyutlu kalas parçaları da konabilir.
Duvar, kiriş ya da döşeme üzerine oturtulan yastık kiriş ya da kalas parçalarının altına,
neme karşı yalıtım amacıyla ruberoit vb. yalıtım gereci döşenmelidir.
Ahşap oturtma çatılar, kendisinden daha yüksek bir binanın duvarına dayalı ya da ayrı
olarak sundurma çatı şeklinde de yapılmaktadır.

Şekil 1.10. Oturtma çatı makası elemanları
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1.2.1.2. Ahşap Asma Çatılar
Çatı makasları, oturtma çatılardaki gibi betonarme yüzeye bindirilmez. Bunun yerine,
kirişlere veya taşıyıcı duvarlara bindirilir.
Genelde çatı elemanları, alttan açıkça görülür. Asma çatıların, oturtma çatılardan en
büyük farkı, çatı yükünü yanlardaki mesnetlere nakleden yanlama ve gergiler kullanılmasıdır.
Düğüm noktalarında çubuk eksenleri aynı noktada kesişmelidir.
Birleşmeler bulon, lama vb. bağlama demirleri ile takviye edilir. Yanlama, göğüsleme,
gergi ve payandalar basınç kuvvetine; bırakma kirişi, askı ve kuşaklar çekme kuvvetine karşı
çalışır.
Asma ahşap çatılar, sundurma çatı set çatı ve geniş açıklıklı hal, sergi vb. binalarında
uygulanan hal çatı olarak da yapılmaktadır.

Şekil 1.11. Ahşap asma çatı makası elemanları

10

1.3. Ahşap Çatı Elemanları ve Görevleri
Ahşap Çatılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşur.

Şekil 1.12. Ahşap çatı elemanları















Aşıklar
Bırakma kirişleri
Yastık kirişleri
Dikmeler
Göğüslemeler
Payandalar
Yanlamalar
Kuşaklar
Rüzgâr kirişleri
Mertekler
Yardımcı parçalar
Örtü altı kaplaması
Çatı örtüsü

1.3.1. Aşıklar
Merteklerin yükünü taşıyan kirişlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçakla
mahya arasında olana orta aşık, mahyadakine ise mahya aşığı denir. Aşıklar yüklerini,
bulunduğu yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme ya da askılara verir. Kesitleri 10x14, 12x16,
14x18 cm olarak yapılabilir.

1.3.2. Bırakma Kirişleri
Asma çatılarda, makasların açılmaya karşı olan gerilemelerini karşılar. Betonarme bir
döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş, vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma çatılardaki
kirişlere de aynı isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilir. Kesitleri 8x14, 8x16,
10x16, 14x20cm gibi olur.
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1.3.3. Yastık Kirişleri
Bırakma kirişleri kanalıyla makaslardan aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar,
kiriş ya da döşemeye aktarır. Kesitleri, 5x10, 8x16, 10x16, 14x20 cm gibi olup geniş yüzeyleri
üzerine oturtulur. Duvar, kiriş ya da döşemeye, blonlarla veya bağlantı demirleriyle bağlanır.

1.3.4. Dikmeler
Aşıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarır. Kesitleri, genellikle 8x8,
10x10, 12x12 cm gibi kare olur.

1.3.5. Göğüslemeler
Dikmelerden, aşıkların altına vurulan ve genellikle 45 derece eğimli desteklerdir.
Dikmelerin arasındaki açıklığın azaltılması ve ayrıca, çatının boyu yönündeki yatay
hareketleri önleme görevi yaparlar. Kesitleri, dikme kesitlerine de uygun olarak 8x8, 8x10,
5x10, 6x12 cm gibi olur.

1.3.6. Payandalar
Asma çatılarda, dikmelerden aldığı yükleri, bırakma kirişindeki düğüm noktalarına
ileten, eğimli çubuklardır. Kesitleri, 8x14, 10x18 cm şeklinde olur.

1.3.7. Yanlamalar
Asma çatılarda, aşıklardan dikmeler gelen yükleri, duvarlara ileten çubuklardır.
Kesitleri, payandalardaki gibi olur. (8x14, 10x18 cm)

1.3.8. Kuşaklar
Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden
birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme
noktalarını kuvvetlendirirler. Kesitleri 5x10, 5x20 cm gibi olur.

1.3.9. Rüzgar Kirişleri
Çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki
ilk iki ve son iki makasın arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir. Yalnız merteklerle
oluşturulan küçük çatılarda, mertek altlarına çakılan bağlantı kirişleri de aynı görevi yapar.

1.3.10. Mertekler
Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5x8, 5x10,
6x10, 6x12 cm gibi olup, 40-60 cm aralıklarla yerleştirilir.

1.3.11. Yardımcı Parçalar
Çatı elemanlarının birbirleriyle bağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan bağ ve askı
demirleri, blonlar ve özellikle saçak kısmında çatı eğimini azaltmak amaçlı, çelik denilen
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parçalardır. Çelikler ahşaptan hazırlanıp, saçak kısmında merteğin önüne çakılarak burada,
çatı eğimi azaltılır. Böylece, çatı üzerinde bulunan karın, erime esnasında birden bire aşağıya
kayıp, yağmur oluğuna zarar vermesi önlenmiş olur.

1.3.12. Örtü Altı Kaplaması
Üzerine, çatı örtüsünün döşendiği yüzeydir. İki şekilde yapılır: örtü altı kaplaması,
merteklerin üzerine ve örtü gereçlerinin boyutlarına uygun aralıklarla çakılan 2,5x5, 3x5 cm
gibi kesitli çıtalardan oluşur. Çıtalar özellikle kiremit kaplamada, kiremidin altındaki tırnaklar
ve üzerlerindeki tel bağlama deliklerin aralıklarına uygun aralıklarla döşenir. Kiremitler de bu
çıtalara yumuşak telle bağlanır. Yüzey, merteklerin üzerine çakılan 2-2,5 cm kalınlığında ve
10-20 cm genişliğindeki tahtalarla kaplanır. Örtü gereçleri de bu tahtalara, örtü gerecinin
türüne göre tel, çivi, vida veya cıvatayla bağlanır. Tahta kaplamanın üzerine, rüberoit vb. su
ve nem yalıtım gerecinin serilmesi uygun olur.

1.3.13. Çatı Örtüsü
Rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış etkileri karşılayarak kar ve yağmur sularını da alta
geçirmeden, düzenli bir şekilde dere ve oluklara akıtan gereçlerdir. Kiremit, eternit,
alüminyum, bakır ve galvanizli sac, arduaz, PVC plaka gibi su geçirmeyen örtü gereçlerinden
oluşur. Gereçlerin özelliğine ve çatı eğimine uygun olarak, altındaki örtü altı kaplamasına,
yukarıda belirtilen bağ gereçleriyle bağlanır.

1.4. Ahşap Çatı Elemanları Hazırlama Kuralları
Ahşap çatı elemanlarını hazırlamaya başlamadan önce iş güvenliği tedbirlerini eksiksiz
bir şekilde yerine getirmeliyiz.
 Ahşap Çatı Elemanları Yapım Kuralları
Ahşap çatılar aşağıda sıralanan kurallar doğrultusunda yapılmalıdır.







Çatı yapım işine uygun iş kıyafetleri giyilmeli, işin yapılacağı alanda ve
çevresinde gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalıdır.
Gerekli ise saçak kenarlarına çalışma platformu veya iskele kurulmalıdır.
Zamanı verimli kullanmak amacıyla zaman planlaması yapılmalıdır.
Çatı yapımında kullanılacak aletlerin bakımı yapılarak kullanıma
hazırlanmalı ve kullanılacak gereç ile birlikte düzgün bir şekilde uygulama
yerine getirilmelidir.
Yapılacak çatı projeleri iyice incelenip, uygulanacak çatı hakkında her
türlü teknik bilgiler (Malzeme, çatı elemanlarının boyutları, birleşim
şekilleri) not alınmalıdır. Yapılacak işin özelliğine göre malzeme ve işçilik
analizi yapılmalıdır.
Kurallara uygun bir şekilde çatı aplikasyonu yapılmalıdır. Eğer 1/1 ölçekli
uygulama yapılamayacak ise çatı aplikasyonu 1/5, 1/10 gibi ölçeklerde
yapılacak çatının üst görünüşü düzgün bir yüzeye çizilerek ve çatı
elemanlarının aplikasyonu yapılmalıdır

13















Hazırlanan listeye uygun olarak çatı elemanlarını aplikasyon yerlerine
koyarak markalayıp numaralandırılmalıdır.
Detay resimlerine göre markaladığınız ve numaralandırdığınız çatı
elemanları, ayrı ayrı ölçülerinde makine veya el aletler ile işleyerek
montaja hazırlanmalıdır.
İlk olarak çatının oturacağı betonarme döşemeye, döşeme yok ise duvar
üstüne detay resmine uygun olarak hazırlanan yastık kirişi ile bırakma
kirişi, yerleştirilir.
Dikmeler, yastıklar veya bırakma kirişi üzerine tespit edilmelidir.
Damlalık aşığını yastık üzerine ve dikmeler üzerine hazırlanan orta ve tepe
aşıkları, çivi ve duvarcı kancaları ile aşıklar alınlarından birbirine ve
dikmelere bağlanmalıdır
Dikmelerin dikliği şakul veya su terazisi ile kontrol edilerek, kuşak ile
dikmeler birbirine bağlanmalıdır.
Aşıkları destekleyecek ve dikme ile yaklaşık 45° açı yapacak şekilde
göğüslemeler konmalıdır.
Aşıklar üzerine mertekler çakılarak çatı makasları ve çatının taşıyıcı kısmı
oluşturulmalıdır.
Aydınlatma boşluğu ve baca yerlerinde, merteklerden çerçeve
oluşturularak, detayına uygun olarak çatı aydınlatma ve baca yerleri
yapılmalıdır.
Çatı örtü malzemesine uygun olarak örtü altı çıtaları veya örtü altı kaplama
tahtaları boşluk kalmayacak ve tahta uçları mutlaka mertek üstünde
birleşecek şekilde çakılmalıdır.
Saçak detay resmine uygun olarak en son alın tahtaları çakılmalıdır.
Yapılan oturtma çatı uygulamasının projesine uygunluğu kontrol
edilmelidir.
İş bitimin de kullanılan araçları ve artan malzemeleri düzenli bir şekilde
toplayıp iş çevresinin ve aletlerin temizliği yapılmalıdır.

1.5. Ahşap Çatı Elemanlarının Birleşim Detayları
Ahşap çatılarda çatı elemanları ve birleşim detayları aşağıdaki gibidir.
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Şekil 1.13. Üç Dikmeli ahşap oturtma çatı makası

1.5.1.Ahşap Oturtma Çatılarda Damlalık Aşığı Detayları
Binanın taşıyıcı mesnedi, damlalık aşığı ile saçak kısmının birleştiği yerin gösterildiği
resimlerdir. Çatının özelliğine göre bırakma kirişi kullanılıyor ve saçak bırakma kirişi ile inşa
ediliyor veya çatı bir betonarme döşeme üzerine oturuyor ve saçak betonarme olarak inşa
ediliyor ise saçak durumuna ve kullanılan gereçlere göre damlalık aşık detayı resmi farklı
şekillerde çizilir. Çatının oturtma veya asma çatı olarak tertiplenmesi ve çatı
makasının durumuna göre damlalık detayı değişir. Saçak çıkıntısı, çatının eğimi, ,kullanılan
bağlantı gereci, yapı ve çatı elemanlarının ölçüleri isimleri gösterilir ve gerekli taramalar
yapılarak malzeme farklılıkları ifade edilir. Genellikle çizilecek detayın özelliğine göre 1/5,
1/10 ölçeğinde çizilir. Aşağıda ki şekillerde çatı makaslarında gösterilen, farklı çatı
şekillerinde uygulanmış bazı damlalık ve saçak detay şekilleri (A Nokta detayı)
gösterilmiştir.

Şekil 1.14. Bırakma kirişli oturtma çatı damlalık aşığı detayı (a nokta detayı)
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Şekil 1.15 Betonarme döşemeli oturtma çatı damlalık aşığı detayı

Şekil 1.16. Gizli çatılarda damlalık aşığı detayı

1.5.2. Oturtma Ahşap Çatılarda Orta Aşık Detayları
Ahşap çatıda bulunan dikme, orta aşık ve orta aşığı destekleyen göğüslemelerin, asma
çatılarda dikmeye bağlı yanlama ve payandaların, kuşak ve merteğin birleştiği
noktayı gösteren detay resimleridir. Kullanılan bağlantı gereci, çatı elemanlarının ölçüleri,
isimleri gösterilir ve gerekli taramalar yapılarak malzeme farklılıkları ifade edilir. Genellikle
detayın özelliğine göre 1/5, 1/10 ölçeğinde çizilir. Aşağıda ki şekillerde çatı makaslarında
gösterilen, farklı çatı şekillerinde uygulanmış bazı orta aşık detay resimleri (BNokta detayı)
gösterilmiştir.(Şekil 1.15)

Şekil 1.17. Orta Aşık detay resimleri ( b detayı )
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1.5.3. Oturtma Ahşap Çatılarda Tepe Aşık Detayları
Tepe mahya da denilen çatının tepe noktasındaki çatı elemanlarının birleşimlerini
gösteren detay resmidir. Tek sayılı (135 vb.) dikme adedinin bulunduğu çatı makaslarında
dikmenin üstünde mutlaka aşık bulunur ve buna göre detay resmi çizilir. Çift sayılı (246 vb.)
dikme adedinin bulunduğu çatı makaslarında mertekler karşılıklı çakıştırılarak veya
birleştirilerek tepe mahya oluşturulur. Kullanılan bağlantı gereci, çatı elemanlarının ölçüleri,
isimleri gösterilir ve gerekli taramalar yapılarak malzeme farklılıkları ifade edilir. Genellikle
detayın özelliğine göre 1/5 ,1/10 ölçeğinde çizilir. Aşağıda ki şekillerde çatı makaslarında
gösterilen, farklı çatı şekillerinde uygulanmış bazı tepe aşık detay resimleri ve birleşim
şekilleri (C Nokta detayı) gösterilmiştir

Şekil 1.18. Tepe aşığı detay resimleri ( c detayı )

1.5.4. Oturtma Ahşap Çatılarda Kuşak-Dikme Bağlantı Detayları
Çatı makaslarında dikmelerin birbirine kuşaklarla bağlantı şeklini, bağlama gerecini ve
şeklini gösteren detay resimleridir. Asma ve oturtma çatılarda dikme kuşak bağlantıları aynı
şekilde uygulanır ve çizilir. Kullanılan bağlantı gereci, çatı elemanlarının ölçüleri, isimleri
gösterilir ve gerekli taramalar yapılarak malzeme farklılıkları ifade edilir. Genellikle detayın
özelliğine göre 1/5, 1/10 ölçeğinde çizilir. (D Nokta detayı)

Şekil 1.19. Kuşak-Dikme bağlantı detay resimleri ( D Detayı )
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1.5.5. Dikme-Bırakma Kirişi Yastık Bağlantı Detayları
Dikmelerin döşeme veya kullanılıyor ise bırakma (Gergi)kirişine oturum ve
bağlantısının gösterildiği resimlerdir. Asma çatılar inşa gereği geniş açıklıklarda bırakma
kirişleri üzerine dikmeler yerleştirilir ve bu kirişler yükü taşır. Bundan dolayı asma ve
oturtma çatılarda dikmelerin bırakma kirişlerine birleşim şekilleri ile döşemeye
oturan oturtma çatıların yastık dikme bağlantısı farklıdır. Kullanılan bağlantı gereci, çatı
elemanlarının ölçüleri, isimleri gösterilir ve gerekli taramalar yapılarak malzeme
farklılıkları ifade edilir. Genellikle detayın özelliğine göre 1.2.1.5, 1/10 ölçeğinde çizilir.
Aşağıda ki şekillerde çatı makaslarında gösterilen, farklı çatı şekillerinde uygulanmış bazı
dikme 13 bırakma kirişi yastık bağlantı detay resimleri ve birleşim şekilleri (E Nokta
detayı) gösterilmiştir.

Şekil 1.20. Oturtma çatıda dikme-kuşak-göğüsleme detay resimleri
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Şekil 1.21. Asma çatıda dikme- yastık birleşim detay resimler

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1
Aşağıda iş güvenliği ile ilgili cümlelerin bazı sözcükleri çıkarılarak verilmiştir. Çıkarılan
bu sözcükler, karışık şekilde aşağıdaki bölümde yer almaktadır. Uygun sözcükleri bularak
cümlelerde yerlerine yerleştiriniz.
dikkat – kaza – iş güvenliği – sevdiklerinden – hayatı - tedbir
İş güvenliği ile ilgili çeşitli sözler
 Güvenli ve sağlıklı çalışmanın yolu ………...,disiplin ve programlı çalışmaktan
geçer.
 Görünmez ……… dediğin senin görmediğindir.
 Kestirme iş ………… kısaltır.
 Keşke dememek için …… …….………… kurallarına uyalım.
 Kaza temenni ederek değil ………….alarak önlenir.
 Dalgınlık insanı …………...... ayırır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
İş sağlığı ve tedbirlerini alarak aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda çatı
makası yapıp bunları birleştirerek çatıyı oluşturunuz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yapacağınız çatı makasını çiziniz.
 Atölyedeki iş
güvenliği talimatını
okuyunuz. İşe
başlamadan önce
mutlaka gerekli
tedbirleri
almalısınız.
Fotoğraf 1.8. Çatı makası çizimi

 Makas elemanlarını kesip oyma işlemlerini yapınız.

Fotoğraf 1.9. Makas elemanlarının oyulması

 Makas
elemanlarını
resme göre iş
sağlığı
güvenliği
kuralarına
uyarak
markalayıp
hazırlamalısınız.

 Maketin oturacağı döşeme altlığını hazırlayınız.

 Maketin
oturacağı sehpa
yüksekliğinin
çalışma için
ergonomik
yükseklikte
hazırlama özen
gösteriniz.
Fotoğraf 1.10. Döşeme altlığının hazırlanması

 Hazırladığınız döşemeye çatı aplikasyonunu yapınız.
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Fotoğraf 1.11. Çatı aplikasyonunun yapımı

 Yastıkların montajını yapınız.

 Yastık montajı
yaparken yastık
aralarını 2 metreden
fazla yapmamaya
özen gösteriniz.

Fotoğraf 1.12. Yastıkların montajı

 Yastıkların üzerine damlalık aşıklarını yerleştiriniz.



Fotoğraf 1.13. Damlalık aşıklarının yerleştirilmesi
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Damlalık aşık
montajı yaparken
aşıkların ek
yerlerini yastıklarda
yapınız.

 Yastıklar üzerine dikmelerin montajını yapınız.

 Dikme montajı
yaparken dikme
dikliğine dikkat
etmelisiniz.

Fotoğraf 1.14. Dikmelerin montajı

 Dikmelerin üzerine mahya aşıklarını yerleştiriniz.

Fotoğraf 1.15. Mahya aşıklarının yerleştirilmesi
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 Mahya aşığı ile dikmeleri birbirine bağlayan göğüslemelerin
montajını yapınız.

Fotoğraf 1.16. Göğüslemelerin montajı

 Dere ve eğik mahyaları hazırlayınız.

Fotoğraf 1.17. Dere ve eğik mahyaların hazırlanması

 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik mahya ve dere mahyanın
montajını yapınız.
Montaj
çalışmalarında
dikkatli
çalışmalısınız.
İş güvenliği
kurallarına uymayı
ihmal
etmemelisiniz.
Fotoğraf 1.18. Dere ve eğik mahyaların montajı
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Fotoğraf 1.19. Dere ve eğik mahyaların montajı

 Öncelikle dikmeler üzerine gelen mertekleri yerleştiriniz.

 Mertek yerleşimini
çatı planına göre
yapmaya özen
gösteriniz.

Fotoğraf 1.20. Merteklerin yerleştirilmesi

 Dikmeler ile mertekleri birbirine bağlayan çift kuşakların
montajını yaparak makasları oluşturunuz.

 Kuşak uzantılarını
merteğin üst
hizasına sıfır
kesmeye özen
gösteriniz.

Fotoğraf 1.21. Kuşakların montajı
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 Makas aralarındaki düz merteklerin montajını yapınız.



Mertekler arası
mesafeyi çatı
planına göre
yapmalısınız.

Fotoğraf 1.22. Düz merteklerin montajı

 Eğik mahyanın açılı merteklerinin montajını yapınız.

 Açılı merteklerin
montajında
birleşim açılarına
dikkat
etmelisiniz.

Fotoğraf 1.23. Açılı merteklerin montajı

 Kırma çatının merteklerinin montajını yapınız.

Fotoğraf 1.24. Kırma çatının merteklerinin montajı

 Dere mahyanın açılı yüzeyinin sol ve sağ merteklerinin montajı
yaparak oturtma çatı maketini tamamlayınız.
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Fotoğraf 1.25. Açılı merteklerin montajı

 Kullanılan takımları toplayarak çalışma ortamını temizleyiniz.

Kullandığınız
takımları
temizledikten
sonra dolabınıza
koymalısınız.

Fotoğraf 1.26. Çatı maketinin son hali
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Çatılar yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış
etkilerden korumak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarıdır.
2. ( ) Sundurma çatının bir diğer adı da “çok yüzeyli çatı” dır.
3. ( ) Beşik çatılar genellikle dikdörtgen şeklinde olan planlarda kullanılır.
4. ( ) Malzeme depolarında genellikle mansard çatılar kullanılır.
5. ( ) Testere dişli çatılarda yüzey eğimleri farklı olur.
6. ( ) Oturtma çatılarda mesnet açıklığı 4.00 metreden fazla olmamalıdır.
7. ( ) Asma ahşap çatılarda makaslar 3,00-5,50 m’de bir yerleştirilir.
8. ( ) Çatılarda merteklerin yükünü taşıyan kirişlere aşık denir.
9. ( ) Dikmeler aşıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarır.
10. ( ) Mertekler aşıklar üzerine oturan örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar

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 uygulamalı teste geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda iş resmi verilen parçayı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekli verilen
üç dikmeli çatı makasını 1/10 ölçeğinde yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Yapacağınız çatı makasını çizdiniz mi?
2. Makas elemanlarını kesip oyma işlemlerini yaptınız mı?
3. Makas elemanlarını çizim üzerinde markaladınız mı?
4. Döşeme altlığını hazırladınız mı?
5. Hazırladığınız döşemeye çatı aplikasyonunu yaptınız mı?
6. Yastıkların montajını yaptınız mı?
7. Damlalık aşıklarını yerleştirdiniz mi?
8. Dikmelerin montajını yaptınız mı?
9. Mahya aşıklarını yerleştirdiniz mi?
10. Göğüslemelerin montajını yaptınız mı?
11.Dere ve eğik mahyaları hazırladınız mı?
12. Eğik mahya ve dere mahyanın montajını yaptınız mı?
13. Mertekleri yerleştirdiniz mi?
14. Kuşakların montajını yaptınız mı?
15. Makas aralarındaki düz merteklerin montajını yaptınız mı?
16. Açılı merteklerin montajını yaptınız mı?
17. Kırma çatının merteklerinin montajını yaptınız mı?
18. Dere mahyanın açılı yüzeyinin sol ve sağ merteklerinin montajını
yaparak oturtma çatı maketini tamamladınız mı?
19. Kullanılan takımları toplayarak çalışma ortamını temizlediniz mi?

Evet Hayır

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş resimlerine uygun şekilde ahşap kalıp
yapımı ile ilgili iş ve işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Çevrenizde devam eden hali hazır şantiyelere giderek ahşap kalıpların yapılışı hakkında
bilgi toplayınız.
 Gözlem sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
 Çekilmiş fotoğraflar varsa alan atölyenizde panolarda sergileyiniz.

2.AHŞAP KALIP ELEMANLARINI HAZIRLAMA
Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli
dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına kalıp denir.

2.1. Ahşap Kalıplar ve Özellikleri
Kalıp işçiliği inşaatlardaki en önem verilmesi gereken imalatlardır. Yapılarda kalıp
işçiliği ne kadar düzgün olursa yapının taşıyıcılığı ve dayanımı o derece yüksek olur. Bu
sebeple kalıplar teknik bilgisi olan kişilerce projelendirilip teknik bir ekiple uygulaması
yapılmalıdır.
 Ahşap Kalıpların Özellikleri










Kalıp temiz, ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır.
Az parça ile kurulabilmelidir (hareketli parça sayısı az olmalıdır).
Kalıp elemanlarını birleştiren bağlantı elemanlarının kullanılışı kolay
olmalıdır.
Beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri
şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşımalıdır.
Büyük yüzeyli kalıp elemanlarının ağırlıkları vinç kapasitesini
aşmamalıdır.
Basit detaylarla çözülebilmelidir.
Usta gereksinimi az olmalıdır.
Yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır.
Ekonomik olmalıdır.
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2.2.Ahşap Kalıp Çeşitleri
Ahşap kalıp çeşitleri konusunu irdelerken yapı elemanları aklımıza gelmelidir. Bilindiği
gibi yapıyı oluşturan her bir eleman inşa edilirken kalıplardan fazlasıyla yararlanılır. Yapı
elemanlarının her biri için kullanılan kalıp şekli birbirinden farklıdır.
Yapıda ahşap kalıplar deyince aklımıza, kolon kalıbı, döşeme kalıbı, kiriş kalıbı, lento
kalıbı, merdiven kalıbı, parapet duvarı kalıbı v.b gibi yapı elemanlarının kalıpları gelir.
Aşağıdaki şekilde kalıp elemanlarını inceleyebilirsiniz.

Şekil 2.1. Ahşap kalıp elemanları

2.3.Ahşap Kalıp Elemanları ve Bu Elemanların Görevleri
Beton ve betonarmeden inşa edilecek yapı elemanlarına biçim ve ölçülerini verebilmek
amacıyla ahşaptan (kalıp tahtaları ve ahşap panolar) yapılan yüzey kaplama ile bu kaplamanın
bağlanması ve desteklenmesi için kullanılan parçalardan meydana getirilen sisteme kalıp,
kalıbı oluşturan parçaların her birine kalıp elemanı denir.
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2.3.1.Kalıp İskele Elemanları
 Izgaralar
Döşeme betonunun dökülmesi için hazırlanan taban tahtalarının altına yerleştirilen 5*10
cm kesitindeki kadronlardır. Genellikle 4–6 m uzunluğundaki ızgaralar 40–60 cm aralıklarla
tanzim edilirler. Üzerlerine gelen yüklerden dolayı sehim yapmaması için kılıçlamasına monte
edilirler. (Şekil 2.2)

Şekil 2.2. Kalıp iskele elemanları

Şekil 2.3. Izgara latası

 Aşıklar ( belleme )
Izgaradan aldığı yükleri dikmelere ileten 10/10 -10/10 -10/14 ebatlarındaki taşıyıcı
elemanlardır.1 -1.5 m aralıklarla konulan aşıkların boyları 4-6 metre arasında değişir. (Resim
2.1)
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Fotoğraf 2.1. Izgara ve aşık ( belleme ) olarak kullanılan kalıp elemanı

 Dikmeler
Başlıklardan aldıkları yükleri tabana ileten ve düşey olarak monte edilen 10*10,12*12
ebatlarında hazırlanmış taşıyıcı elemanlardır. Tüm kalıpların (kiriş, lento, döşeme vb.)
hazırlanmasında kullanılır. (Resim 2.2)

Fotoğraf 2.2. Kiriş dikmesi

Şekil 2.3. Metal Kiriş dikmesi
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 Klapalar
2,5 / 5-8-10 cm kesitinde olan klapalar kanatların oluşturulmasında daha fazla yüzey
elde edilmesi için tahtaların yan yana getirilerek birleştirilmesinde kullanılır. Uzunlukları
kanat genişliği kadar olur. (Şekil 2.5)

Şekil 2.4. Klapanın tahtalar üzerinde görünüş ve kesiti

 Kulak
2,5x8-10 cm ölçüsündeki kulaklar başlık ile dikmeye birbirine tutturmak için yapılır.

 Gergi Çitası
2,5*5 cm kesitindeki gergiler karşılıklı kanatların beton basıncı sonucu ayrılmasını
engellemek için kanatların üstüne çakılır.

 Payandalar
Kiriş veya lento kanatların yanlardan gelen basıncın etkisiyle açılmasını engellemek için
her iki taraftan 45º veya 60º açı ile çakılan 2,5*5 cm kesitindeki latalardır

 Gergi Teli
Kesiti büyük olan kalıplarda kanatların açılmasını engellemek maksadıyla, orta
yerlerinden çelik tel ile birbirine bağlanır.

 Kamalar
Dikmelerin boylarının ayarlanabilmesi için 2,5 cm kalınlığında ki kamalar karşılıklı
olarak sıkıştırılmak suretiyle dikme altlarına yerleştirilir.

 Takozlar
Kirişli betonarme döşemelerde veya dişli lentolarda ızgaraların uçlarının oturmasını
sağlamak için takozlar kullanılır

 Çaprazlama
Özellikle kiriş taban dikmelerinde, dikmelerin dik durmasını ve sağa sola hareketini
engellemek için 5x10 kesitinde hazırlanan latalardır.
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2.3.2.Kalıp Kaplama Elemanları
 Kiriş Kanatları
Kiriş dış kanadı: Kiriş kalıbının dış tarafına gelen kısmıdır. Kanat burada payandalarla
desteklenmelidir. (Fotoğraf 2.3)
Kiriş iç kanadı: Kalıbın döşeme tarafına gelen kısmıdır. İç kanat yüksekliği döşeme
yüksekliği kadar dış kanattan düşüktür (Fotoğraf 2.4)

Fotoğraf 2.3. Kiriş dış kanadı

Fotoğraf 2.4. Kiriş iç kanadı

Şekil 2.5. Kiriş iç ve dış kanat yükseklikleri
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 Kolon Kalıbı Kanatları
Kare ve dikdörtgen kesitli kolonlarda kanat için bir tahta yeterli değilse iki veya daha
fazla tahta yan yana getirilerek üzerine 40-60 cm aralıklarla klapalar çakılır. Kanatlar dışardan
50 cm aralıklarla kuşaklarla desteklenir. (Şekil 2.7)

Şekil 2.6. Kolon kalıbında kanatların ve kanat elemanları

 Perde Duvarı Kalıbı Kanatları
Perde ve duvar kalıbı, bina temel duvarlarında ve istinat duvarlarında yapılır. Yüksekliği
fazla olan bu gibi duvarların kalıplarında tahtalar yatay veya dikey konulabilir. Tahtalar dikey
konulduğunda, kolon kalıplarında olduğu gibi yüzeye 50–100 cm aralıklı kirişlemeler yapılır.
Basıncın dengeli olması için kalıbın alt taraflarına kirişlemeler daha sık yapılır. Duvarın
kalınlık ve yüksekliğine göre kuşak kirişleri dışında 100–150 cm aralıklı dikmeler konur ve
kalıbın dik durması için payandalar çakılır. Beton yüzeyinin çok düzgün olması istenen
yerlerde kalıp tahtaları lamba veya kiniş geçmeli olarak birleştirilir (Fotoğraf 2.5)

Fotoğraf 2.5. Perde kalıp kanadı
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 Döşeme Kalıbı Kanatları
Betonarme tabliyelerin kirişsiz döşeme kısımlarda ve balkon çıkmalarının alınlarında
kullanılan kanatlardır. Kalıp yüksekliği döşeme yüksekliği kadardır. (Fotoğraf 1.7) Normal
döşemelerde döşeme yüksekliği 15’cm yi geçmediğinden tek bir tahta kanat olarak
kullanılabilir.

Fotoğraf 2.6. Döşeme kalıp kanadı

 Merdiven Kalıbı Kanatları
Betonarme merdivenler şekil ve taşıma sistemleri bakımından birbirinden farklıdır. Bu
nedenle kalıpları da çeşitlilik arz eder. Merdiven basamakları, eğimli döşeme ile birlikte veya
ayrı ayrı yapılır. Şekil olarak merdivenler, tek kollu, çok kollu, çeyrek, yarım ve tam döner
olarak çeşitlere sahiptir Eğimli düz bir merdiven kalıbında, yatay ve düşey kalıp yüzeyleri,
basamaklar için rıhtların alın kalıpları, ayrıca bu rıht alın kalıpları için kılavuz tahtaları ve
mastarları düzenlenir. Eğimli kısım ile sahanlık kalıpları yükseklikleri birbirine tam uyacak
şekilde kurulmalıdır. Alt yüzey kalıpları, enlemeler veya boylamalara, boylamalar ve
enlemeler de dikmelere oturur.

Fotoğraf 2.7. Merdiven kalıp kanadı
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 Hatıl ve Harpuşta Kalıbı Kanatları
Harpuşta, kâgir duvarlar üzerine yapılır. Hariçte iki yan taraf için çakılan kalıp,
terazisinde olmak üzere duvarın iki yanına monte edilir. Bu montajda kanat dikmeleri
kullanılır.
Harpuşta kalıbı taban ve kanat olmak üzere iki kısımdır. Kalıp kanatlarının içine
konacak olan harcın etkisi ile açılmaması için üstten kancalarla karşılıklı duran kanatlar
birbirine bağlanır. Kanatların karşılıklı bağlanmaları gergi çıtaları ile de yapılabilir. Eğer,
harpuşta üzerine bombeli beton dökülecek ise gergi çıtası yerine kancalar kullanılır (Şekil 2.7)

Şekil 2.7. Harpuşta ve hatıl kalıbı

 Lento Kalıbı Kanatları
Kapı ve pencere kenarları düz veya dişli olabilir. Dişli duvarların lentoları da dişli olur.
Kapılar veya pencereler inşaatta yerine monte edilirken dişli duvarlarda bırakılan diş kısmına
dayandırılırsa, o kapı veya pencerenin yerinden çıkarak dışarı doğru çıkma olasılığı hiç kalmaz

Şekil 2.8. Lento kalıbı

 Denizlik Kalıbı Kanatları
Pencerelerde dış ön kısma denizlik, iç ön kısma ise parapet denir. Bu kısımlarda kalıplar
ahşap, metal veya plastikten yapılabilir. Ahşap kalıpların rendeli, çok düzgün yapılması
gerekir. Denizlik ve parapet kalıpları pencere kasaları yerine konulduktan sonra yapılır.
Denizlik ve parapet kalıplarının ikisi ayni anda yapılmalıdır.
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2.4.Ahşap Kalıp Elemanlarını Hazırlama Kuralları
Betonarme taşıyıcı elemanların kalıp yapım kuralları aşağıdaki hususlara dikkat
edilerek yapılmalıdır.

2.4.1. Döşeme Kalıbı Hazırlama Kuralları
 Betonarme döşeme kalıbı üzerine gelecek yükleri ve sarsıntıları karşılayacak şekilde
sağlam yapılmalıdır.
 Kalıp taşıyıcı dikmeleri standart aralıklarda olmalıdır
 Taşıyıcı dikmeler çapraz bağlantılarla bağlanmalıdır.
 Döşeme altı kirişleri sabitlenmelidir.
 Kiriş üzerinde ızgaralar kullanılmalıdır.
 Bütün elemanlarda yataylık ve düşeylik sağlanmalıdır.
 Beton dökülmeden önce kalıp içi iyice temizlenmelidir.
 Kalıp ek yerlerinde güneşten kaynaklanan açılmalar varsa kalıplar ıslatılmalıdır
 Kalıbın tekrar söküleceği düşünülerek kolay sökülür olmasına dikkat edilmelidir
 Kalıp kerestesinin defalarca kullanılacağı düşünülerek dikkatle kesilmesi
gerekmektedir.
 Kalıp tahtaları kesitindeki yıl halkaları merkezi, kalıp yüzüne gelecek şekilde
olmalıdır

2.4.2.Merdiven Kalıbı Hazırlama Kuralları









Projede belirlenen ölçülere göre rıht ve basamak sayıları dengelenir.
Dönel merdiven yapılacaksa açınımları çizilir.
Taşıyıcı kiriş ve dikmeler sabitlenir.
Alt ızgaralar sabitlenir.
Yan serenler sabitlenir.
Alt kalıp döşeme tahtaları sabitlenir.
Taşıyıcı kolonlar birbirine çapraz bağlantılarla bağlanır.
Kalıbın kolay sökülebilir olmasına dikkat edilir.

2.4.3.Temel Kalıbı Hazırlama Kuralları
 Mutlaka ip iskelesi kurulmalı, temel planındaki ölçülere uyulmalıdır.
 Temel akslarının kesim noktalarına demir çubuklar (kazıklar) çakılmalı temel yerleri
işaretlenmelidir.
 Çok katlı ve sık donatılı inşaatlarda ip iskelesine göre temel yerleri belli olduktan
sonra önce demir donatı yerleştirilmeli, sonra kalıp çakılmalıdır.
 Kalıp yaparken önce kalıbın görünen yan kenarları hazırlanmalıdır.
 Kanatların yerine konulmasında, alttan açılmaları önlemek için kanatlara paralel
olarak konulan kuşak kirişlerinin dış kenarlarından belirli ara ile (100–200 cm) zemine
kazıklar çakılmalıdır.
 Aksların doğruluğu son kontrollerden önce bir daha ölçülmelidir. Yerinde imalatta
çekilen akslar arası uzaklıklar ölçülür ve doğruluğu kontrol edilir.
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 Kanatların dik durması dıştan destek çakılarak sağlanır. (İçine çelik donatı

konulan temellerin daha sonra üzerine gergi çubukları (50–100 cm arayla)
çakılarak ve aralarına gergi telleri çekilerek açılmaları önlenir.)
 Kalıp üst kotları (seviyeleri) hortumlu su düzeci ile veya nivo ile kontrol edilmelidir.
Her bir elemanın en, boy ve yükseklik kontrolü yapmalıdır. Yan kalıpların diklikleri
su terazisi yardımı ile ölçülmelidir.

2.4.4.Kolon ve Perde Kalıbı Hazırlama Kuralları
 Kolon ve perdelerin yerleri kolon aplikasyon planından alınan bilgilerle belirlenir.
Kolonların proje akslarına göre temele bağlanmasına kolon aplikasyon denir. Bunun
doğru biçimde yapılması ip iskelesi ile mümkün olmaktadır. Kolon aplikasyon
planında kolonları perde kolonlar ve perde duvarların her iki yöndeki aks ölçüleri
yazılıdır. Ayrıca kolonların ismi, ebatları, içindeki boyuna donatı ve çapı ile etriye
bilgileri kolon aplikasyon planından alınır.
 Kolon aplikasyon planına göre düzenlenen ip iskelesi ile belirlenen kolon ve
perdelerin yerleri 5x10 cm lik ızgaralarla (kuşaklarla) belirlenir.
 İnşaat başlamadan önce kalıp resim ve şemaları hazırlanmalıdır.
 İlk yatırım gideri ve tekrar kullanma sayılarını dikkate alarak kalıp cins ve malzemesi
seçilmelidir.
 Kalıbı yapacak ekibin yöntemlerine, kurallara ve projelere uyması koşuluyla
karışmamak gerekir.
 Kolon ve perde kalıplarının düşeyliği sık sık şakülle veya su terazisi ile kontrol
edilmelidir. Kolon ve perdeler payandalar ile desteklenmelidir.
 Kalıpçı, kalıbı sağlam ve rijit olacak şekilde düzenlemelidir. Kuşaklar kalıbın
açılmasını engelleyecek sıklıkta 5x10 cm’lik ızgaralarla 40–60 cm ara ile ahşap
malzemeden veya metal kuşaklarla yapılmalıdır.
 Perdelerin ve geniş kolonların, karşılıklı kanatları tij, tij somunu ve (kalıp bağlantı
cıvatası ve somunu) kilit (çiroz veya kalıp kelepçesi) kullanmak suretiyle birbirlerine
tutturulur ve sağlamlaştırılır.
 Kalıbın üç yüzü oluşturulduktan sonra demircinin donatıyı yerleştirmesi
beklenmelidir. Donatının yerleştirilmesi ile kolon veya perde yüzeyi kapatılmalı ve
kuşaklarla takviye edilmelidir.
 Metal kalıplarda işçiliği azaltmak için özel kalıp parçaları olabildiğince yerde veya
atölyede yapılıp yerine vinç veya benzeri aletlerle konmalıdır.
 Kalıpçı, kalıbın sökülme kolaylığını yapımı sırasında düşünmelidir.
 Kalıbın yapımı esnasında içine dökülebilecek tahta, talaş gibi atıkların
temizlenebilmesi için kolon tabanında 15–20 cm açıklık bırakılmalıdır.

2.4.5.Kiriş Kalıbı Hazırlama Kuralları
 Betonarme karkas yapılarda kirişler kolonlar üzerine oturduğundan kiriş, kolon ve
döşeme kalıplarının bir bütün olarak yapılması tercih edilmelidir.
 Kiriş tabanları atılmadan, taban ölçüleri tüm kolonlarda su terazisi ile alınmalıdır.
Fazla dökülen kolon betonları tıraşlanmalı veya kolon kalıbının fazla kısımları
kesilmelidir.
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 Kiriş kalıpları, üst başlıklı ve 10x10 cm kesitli dikmelerle alttan desteklenmelidir.
 Kirişlerin altına dikmeler en fazla 1,5 m ara ile konulmalıdır.
 Kirişin büyüklüğüne göre tek veya çift dikme kullanılabilir. Tek dikme kullanılması
halinde, dikmeden başlığın her iki ucuna göğüsleme verilir. Kalıbın çift dikmeli
yapılması halinde, baştık ile dikmelerin hepsini bağlamak üzere bir bağ çaprazı
vurulur.
 Kalıp yüksekliğinin ayarlanabilmesi ve sökülmesinde kolaylık sağlaması bakımından,
dikmelerin altına çift kama veya krikolar konabilir. Dikmelerin zemini ezmemesi için
altına ahşap veya metal yastık elemanlar konmalıdır.
 Dikmelerin dik durması ve burkulmaması için dikmeler arasına çaprazlar atılmalıdır.
Çaprazların eğik olarak çakılmaları gerekir. Çaprazlar hiçbir zaman iskele olarak
kullanılmamalıdır.
 Dikmelerde ek yapma zorunluluğu olursa ekleme, dikme yüksekliğinin 1/3
mesafelerinin altında veya üstünde olmalıdır.
 Kalıp, içine dökülecek betonun ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta, beton dökülürken
sarsılmayacak biçimde yapılmalıdır.
 Ek takviye olarak kanatlar, yaklaşık her 1,50 m’de bir gergi telleri ile karşılıklı olarak
çektirilir.
 Yüksekliği ve genişliği fazla olan kirişlerde kanatların yana açılmaması için alttan
blon ile ortadan tel ile takviye edilebilir.
 Beton dökülmeden kalıplar yağlanmalıdır.
 Yan kalıplar beton pompasının basınçlı beton dökmesi ve vibratör etkisi ile genişleyip
deforme olabilir. Bunun için yeterli takviye yapılmalıdır
 Yüksek kirişlerde temizleme delikleri bırakılmalıdır
 Kalıpların sonradan söküleceği göz önüne alınarak yapılmalıdır.

2.5.Ahşap Kalıp Elemanlarının Birleştirilmesi
2.5.1.Ahşap Kalıp Kanat Elemanları
Kalıp yüzeyleri hazırlanırken markalama işlemleri öncelikle yapılması gerekenlerden
biridir. Markalama işlemleri tamamlandıktan sonra kanat elemanları markalamaya göre
kesilerek hazırlanır. Kesilen bu elemanlar çivi ile birleştirilir.
Piyasadan belirli standart ölçülerde sağlanan kereste yapım yerinde kalıp planında yer alan
yapı elemanı ölçülerine uygun şekilde kalıp meydana getirecek ve destekleyebilecek
boyutlarda kesilir.
.
Aşağıdaki şekilde kalıp yüzeyi hazırlamayı görebilirsiniz.
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Fotoğraf 2.8. Kalıp yüzeyi elemanlarının markalanıp kesilmesi

Fotoğraf 2.9. Kalıp yüzeyi elemanlarının birleştirilmesi

Kalıp yüzeyleri; 2,5/10-20 cm boyutlarında tahtaların yan yana getirilmesi ile döşeme ve
perde duvarlarda 5/10 kesitinde ızgaralara, kiriş ve kolon yan kanatlarında 2,5/5 kesitindeki
klapalara çivilenmek suretiyle oluşturulur
Aşağıdaki şekilde döşeme ve perde kalıp yüzeylerinin oluşturulmasına ait bir örnek
görebilirsiniz.
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Şekil 2.9: Döşeme ve perde duvar yüzeylerinin hazırlanmasıyla ilgili örnek

Şekil 2.10: Kolon ve kirişlerde yan kanatların hazırlanmasına ilişkin örnek

2.5.2.Ahşap Kalıp İskele Elemanları
Kalıp iskeleleri genellikle direkler, yatay destekler ve diyagonaller kullanılarak
ahşap malzemeden yapılmaktadır. Ancak günümüzde giderek takma sökme
işlemlerinde kolaylık sağladığı ve iş güvenliği açısından daha güvenli olduğu için
metal elemanlara ağırlık verilmektedir.
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Şekil 2.11: Kiriş döşeme kalıplarında iskele elemanları

Şekil 2.12: Döşeme kalıplarında ahşap iskele

Kalıp iskelelerinde kullanılan metal dikmelerin en önemli özellikleri olan
ayarlanabilmesinin yanında, kirişlerin oturmasına imkân sağlayan farklı başlıklar da
eklenebiliyor olmasıdır.
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Aşağıdaki şekilde metal dikme ve başlık örnekleri görebilirsiniz.

Fotoğraf 2.10. Metal dikme ve başlık örnekleri
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2
Şantiye ortamlarında çalışırken hangi kurallara uyulması gerektiği ile ilgili araştırma
yaparak, sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Araştırma ve fikir
alışverişi sonunda atölyede uyulması kuralları belirleyerek aşağıda verilen boşluğa yazınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 50x25x240 cm. ebatlarında kolon
kalıbını 1/5 ölçekli olarak uygulamasını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş güvenliği tedbirlerini eksiksiz yerine getiriniz.

 KKD lerinizi kullanmalısınız.

 İşe uygun aletleri hazırlayarak uygulama alanına getiriniz.

Fotoğraf 2.11.Pala testere

Fotoğraf 2.12. Keser

 Kullanacağınız araç gereçleri
çalışma alanına hazırlayınız.

Fotoğraf 2.13. Şerit metre

Fotoğraf 2.14. İnşaat çivileri
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 Kolon kalıbı için uygun ölçüde yeteri kadar keresteyi
uygulama alanına getiriniz.

 Kalıp için gerekli ahşap
malzeme listesine göre ahşap
malzemeyi çalışma alanına
hazırlayınız.

Fotoğraf 2.15. Kolon kalıbı için gerekli ahşap malzemeler

 Kolon kanatlarını hazırlayınız.

 Kanat hazırlığı yaparken tahta
kalınlıklarına dikkat etmelisiniz.

Fotoğraf 2.16. Kolon kalıbı kanadı hazırlama

 Kolon kanatlarını birleştiriniz.
 Kolon kuşaklarını 50 cm ara ile yapınız.
 Kolon
kanatları
birleşim
yaparken dar kenar kanatların iç
kısımda olmasına dikkat ediniz.
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Şekil 2.15 Kolon kalıbı

 Hazırlanan kolon kalıbını şakülünde yerine yerleştirerek
destekleme işini yapınız.
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 Destekleme için kullanılan
yanlamaları kılıcına olacak
şekilde bağlayınız.

Şekil 2.16. Kolon kalıbının yerine yerleştirilmesi ve desteklenmesi
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Uygulama2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 50x25x300 cm. ebatlarında kiriş kalıbını
1/5 ölçekli olarak uygulamasını yapınız?

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş güvenliği tedbirlerini eksiksiz yerine getiriniz.

 KKD
lerinizi
kullanmalısınız

 Kiriş taban, iç ve dış kanatlarını hazırlayınız.

 Kanat
hazırlığı
yaparken
tahta
kalınlıklarına
dikkat
etmelisiniz.

Fotoğraf 2.17. Kişi kalıbı kanadı hazırlama
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 Kolon yüksekliğine göre kiriş kalıbı dikmesini hazırlayınız.

 Kiriş
dikmesi
yapılırken başlıkları
dikmeye 90 derece,
çapraz kuşakları 45
derece
olarak
yapmalısınız.

Şekil 2.17 Kiriş kalıbı dikmesi

 Kiriş taban tahtalarını yerleştiriniz.
 Taban tahtalarını kiriş dikmeleri ile destekleyiniz.

 Kolon
kalıbı
yüksekliklerinin aynı
kotta olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Kiriş
dikmesi
yüksekliğini kamalar
yardımıyla
ayarlamalısınız.

Şekil 2.18. Kiriş kalıbının taban tahtasının yerleştirilmesi
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 Kiriş yan kanatlarını taban tahtası kenarına monte ederek
destekleme işlemlerini yapınız.

 Kiriş kalıbı dış
kanatlarında yan
destek uygulamasını
unutmayınız.
 Kiriş kalıbı
montajında kanat ile
taban birleşiminin 90
derece olmasına
dikkat etmelisiniz.

Şekil:2.19. Kiriş kalıbı bitmiş hali
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1) ( ) Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton
yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına kalıp denir.
2) ( ) Klapaların uzunluğu kanat genişliğinden daha fazladır.
3) ( ) Kalıp yüzeyleri; 4,5/10-20 cm boyutlarında tahtaların yan yana getirilmesi ile
oluşturulur.
4) ( ) Metal dikmeler iş güvenliği açısından daha güvenlidir.
5) ( ) Şakul kalıp elemanı hazırlamada kullanılan bir gereçtir.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda verilen kalıp planındaki K308 kirişinin kalıbını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
alarak atölye ortamında 1/ 10 ölçeğinde hazırlayınız

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. İşe uygun aletleri hazırlayarak uygulama alanına getirdiniz mi?
2. Dikme için uygun ölçüde yeteri kadar lata ve tahtayı çalışma alanına
getirdiniz mi?
3. Dikme uzunluğunu ölçüp markaladınız mı?
4. Dikme ve başlığı işaretlenen yerlerden kestiniz mi?
5. Dikmenin ucuna başlığı ortalayarak çivi ile tutturdunuz mu?
6. Başlık ile dikmeyi, kulak tahtası yardımıyla birleştirdiniz mi?
7. Taban tahtasını hazırladınız mı?
8. Kiriş yan kanatlarını hazırladınız mı?
9. Kiriş alt tahtasını kolona birleştirdiniz mi?
10. Kiriş alt tahtalarını dikmelerle terazisinde desteklediniz mi?
11. Kiriş yan kanatları terazisinde desteklediniz mi?
12. Kiriş yan kanatlarını gergi çubukları ve takviye teli ile sabitlediniz
mi?
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Evet Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise "Modül Değerlendirme"ye geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda;
a) Aşağıda tanzimi ve ölçüleri verilen oturtma kırma çatı uygulamasını 1/10 ölçekli
olarak yapınız? Ölçüler cm’dir.

Çatı planı

b) Aşağıda lento kalıp planı verilen, kalınlığı 20 cm olan tuğla duvar üzerindeki
K1 90/210 cm ölçüsündeki kapı boşluğuna 1/10 ölçekli olarak lento kalıbı
uygulamasını yapınız?

Lento kalıp planı
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KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri
Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Çatı tanzimini yaptınız mı?
2. Yapacağınız çatı makasını çizdiniz mi?
3. Makas elemanlarını kesip oyma işlemlerini yaptınız mı?
4. Makas elemanlarını çizim üzerinde markaladınız mı?
5. Döşeme altlığını hazırladınız mı?
6. Hazırladığınız döşemeye çatı aplikasyonunu yaptınız mı?
7. Yastıkların montajını yaptınız mı?
8. Damlalık âşıklarını yerleştirdiniz mi?
9. Dikmelerin montajını yaptınız mı?
10. Mahya âşıklarını yerleştirdiniz mi?
11. Göğüslemelerin montajını yaptınız mı?
12. Dere ve eğik mahyaları hazırladınız mı?
13. Eğik mahya ve dere mahyanın montajını yaptınız mı?
14. Mertekleri yerleştirdiniz mi?
15. Kuşakların montajını yaptınız mı?
16. Makas aralarındaki düz merteklerin montajını yaptınız mı?
17. Açılı merteklerin montajını yaptınız mı?
18. Kırma çatının merteklerinin montajını yaptınız mı?
19. Dere mahyanın açılı yüzeyinin sol ve sağ merteklerinin montajını
yaparak oturtma çatı maketini tamamladınız mı?
20. Kullanılan takımları toplayarak çalışma ortamını temizlediniz mi?
21. Lento kalıbı ölçülerini tespit ettin mi?
22. Lento kalıbı için taban tahtası, dikme ve kanat tahtalarını hazırladınız
mı?
23. Lento taban tahtasını terazisinde monte ettiniz mi?
24. Lento taban tahtasını dikmelerle desteklediniz mi?
25. Dikmeleri çaprazlarla bağladınız mı?
26. Yan kanatları taban tahtasına çivi ile sabitlediniz mi?
27. Kanatları destek çıtaları ve gergi çıtaları güçlendirdiniz mi?
28. Kalıbı donatı yerleştirme den önce yağladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU

1
2
3
4
5
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