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AÇIKLAMALAR 

ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Ahşapta Ek ve Geçmeler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/35 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

ahşap işleme el aletleri kullanma yönergesi ve iş resimlerine 

uygun şekilde ahşap ek ve geçmelerle ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap işleme ve 

el aletleri kullanma yönergesi ile iş resimlerine uygun şekilde 

ahşap eklerle ilgili iş ve işlemleri yapabileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap işleme ve 

el aletleri kullanma yönergesi ve iş resimlerine uygun şekilde 

ahşap geçmelerle ilgili iş ve işlemleri yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun sıcaklıkta atölye ortamı 

Donanım: Ahşap çalışma tezgâhı, ahşap malzeme, testere, 

ıskarpela, rende, törpü, çekiç, tokmak, markalama kalemi, 

kâğıt, kalem, çelik gönye, metre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
RİŞ 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Ahşabın inşaat alanında yapı malzemesi olarak kullanılması durumunda, temel kesme 

işlemlerinin yanı sıra ahşabı birleştirme, ek yapma gibi ihtiyaçlar doğmaktadır. 

  

Ahşap en eski yapı malzemelerinden biridir. Bunun sebebi ise kolay temin edilebilir 

ve işlenebilir olmasıdır. Ahşabı yapıştırmak, bir arada tutmak için geçmişten günümüze 

kadar birçok yöntem ve malzemeler geliştirilmiştir. Kimyasal yapıştırıcılar, metal bağlantı 

aparatları ve ahşabı birleştirme yöntemleri. Ahşabı birleştirirken ve eklemeler yaparken en az 

kimyasal madde ve birleştirme aparatı kullanımı temel ilke olmuştur. Bu sebeple ahşapta 

tarih boyunca çeşitli ek ve geçme yöntemleri geliştirilmiştir.  

 

Ek ve geçmeler yapılan üretimin amacına uygun olarak geliştirilmiş ve kullanılmıştır. 

Ahşapta ek ve geçmelerin belirli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu modülü 

başardığınızda, ahşaba ek ve geçme yapma bilgi ve becerilerini kazanmış olacaksınız. Bu 

işlemler yapılırken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaya özen gösteriniz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap işleme ve el aletleri kullanma 

yönergesi ile iş resimlerine uygun şekilde ahşap eklerle ilgili iş ve işlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ahşapta kullanılan ekler ile ilgili internet ortamında görselleri araştırınız. 

 Ahşap atölyesini ziyaret ediniz. İlgili kişilerden ahşap ekler ile ilgili bilgi alınız. 

 Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. AHŞAP EKLER 
 

Ahşap iskelet yapıları meydana getiren elemanlar, çeşitli birleştirme yöntemleriyle bir 

araya getirilirler. Bu yapıyı meydana getiren kiriş, mertek, dikme gibi elemanların boyları 

kısa geldiğinde, alt ve üst başlıklarda köşe dönmek, birleştirmek gerektiğinde ek yapılır. 

 

1.1. Ek Çeşitleri 
 

1.1.1.Düz Bindirme Ek 
 

Kısa gelen kirişlerin boylarının uzatılmasında kullanılır. 

 

Şekil 1.1: Düz bindirme ek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2.Köşede Düz Bindirme Ek 
 

Ahşap iskeletin alt ve üst başlığının köşe birleştirilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 1.2: Köşede düz bindirme ek 

1.1.3.Ortada Düz Bindirme Ek 
 

Ahşap iskeletin alt ve üst başlığının diğer başlıklarla birleştirilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 1.3: Ortada düz bindirme ek 

1.1.4.Ortada Kırlangıçkuyruğu Bindirme Ek 
 

Ara duvarlar alt ve üst başlıklarının diğer başlıklar ile birleştirilmesinde kullanılır. 
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Şekil 1.4: Ortada kırlangıçkuyruğu bindirme ek 

1.1.5.Kurtağzı Ek 
 

Kısa gelen kirişlerin ve dikmelerin boylarının uzatılmasında kullanılır. 

 

Şekil 1.5: Kurtağzı ek 

1.2. Ek Yapma Araçları 
 

Ahşap malzeme kesimi adlı bireysel öğrenme materyalinde el ile ahşap işleme araçları 

ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bu öğrenme faaliyetinde kullanılabilecek araçlar aşağıda 

sıralanmıştır. 
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 Ahşap Çalışma Tezgâhı 

 El Testeresi 

 İskarpela 

 Tokmak 

 Gönye 

 Kalem 

 Metre 

 

1.3. Ek Yapma Kuralları 
 

Ahşap malzemelerde ek ve geçme yapılırken, kesme, oyma işlemleri sırasında 

uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Atölyede bulunan iş güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. 

 İş önlüğü giyilmelidir. 

 İş resmi dikkatlice incelenerek, ahşap malzemenin boyutları ile ilgili ölçüler doğru 

okunmalıdır. 

 İş resmine uygun ahşap malzeme seçilmelidir. 

 Markalama iş resmine uygun yapılmalıdır. 

 Ahşap parça üzerindeki atık kısımları işaretlenmelidir. 

 Testere kontrol edilerek, eksik dişli, çaprazı bozulmuş ya da körelmiş testere 

kullanılmamalıdır. 

 İskarpela sap ve ağzı kontrol edilmelidir. Körelmiş ve sapı gevşemiş iskarpela 

kullanılmamalıdır. 

 İş parçası, kesilecek ve oyulacak kısımlar dikkate alınarak mengeneye bağlanmalıdır. 

 İş parçasının büyüklüğü dikkate alınarak, mengene sıkılmalıdır. Parçanın el ile 

yoklanarak sabitlendiği kontrol edilmelidir. Mengene gereğinden fazla 

sıkılmamalıdır. 

 Testere ile kesim yaparken vücut şekli rahat ve uygun pozisyona getirilmelidir. 

Testere laması ve markalama çizgileri rahatlıkla görülmelidir. 

 Testere markalama çizgisi üzerine yerleştirilirken, testere kesme payı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 İskarpela ile oyma ve iz açma işlemi yapılırken plastik veya ahşap tokmak 

kullanılmalıdır. 

 İskarpela çalışma açısı yontulacak parça kalınlığına uygun tutulmalıdır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki çevre bilinci ve duyarlılığı ile ilgili metni (ya da sizin seçeceğiniz başka bir 

metni) görsellerle destekleyerek atölye panosuna asınız. 

 

"Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel 

yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük 

sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, 

sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, 

topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, sorumluluklarını bilmeleri ve 

ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve 

korumalıdır." 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap işleme ve el aletleri kullanma yönergesi, iş resimlerine, iş sağlığı ve güvenliği 

kuralları ile ilgili tedbirleri alarak ahşap düz bindirme ek uygulamasını yapınız. 

 

Düz Bindirme Ek 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 

 

 Atölyedeki iş güvenliği talimatını 

okumalısınız. 

 İş önlüğünü giymelisiniz. 

 Araç ve gereçlerin sağlamlığını ve 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 İş resmine uygun markalama 

yapınız. 

 

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak gönye ile 

çizim yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçasını tezgâha yatay bağlayınız. 

 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalıyız. 

 Testere ile markalamaya uygun 

kesimleri yapınız. 

 

 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmamalıyız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçayı mengeneye dikey bağlayınız. 

 

 Testere sapının rahat hareket edebilmesi 

için gerekli boşluğu bırakarak parçayı 

bağlamalısınız. 
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 Testere ile markalamaya uygun dikey 

kesim yapınız. 

 

 

 Markalama çizgilerini kontrol ederek 

kesim yapmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçanın yüzü üste gelecek şekilde 

parçayı tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Markalama çizgisini kontrol ederek 

varsa fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına göre 

ayarlamalısınız. 
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 Diğer iş parçasını da aynı işlemleri 

uygulayarak işleyiniz. 
 

 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına talaş vb. 

atık parçaların girmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 
 Kullandığınız araç ve gereçleri kontrol 

ederek yerlerine kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra yerleri 

temizlemelisiniz. 
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Ahşap işleme ve el aletleri kullanma yönergesi, iş resimlerine, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili tedbirleri alarak ahşap Kurtağzı ek uygulamasını yapınız. 

 

Kurtağzı Ek 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 
 Araç ve gereçlerin sağlamlığını ve 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 İş resmine uygun markalama yapınız. 

 

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak gönye ile 

çizim yapmalısınız. 

 İş parçasını tezgâha yatay bağlayınız. 
 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Testere ile markalamaya uygun 

kesimleri yapınız. 

 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçayı mengeneye düşey şekilde 

bağlayınız. 

 Testere sapının rahat hareket edebilmesi 

için gerekli boşluğu bırakarak parçayı 

bağlamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun açılı 

kesimi yapınız. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol ederek 

kesim yapmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçanın eğimli yüzü üste gelecek 

şekilde parçayı tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 
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 Markalama çizgisini kontrol ederek 

varsa fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına göre 

ayarlamalısınız. 

 Diğer iş parçasını da aynı işlemleri 

uygulayarak işleyiniz. 
 

 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına talaş vb. 

atık parçaların girmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 
 Kullandığınız araç ve gereçleri kontrol 

ederek yerlerine kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra yerleri 

temizlemelisiniz. 
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Ahşap işleme ve el aletleri kullanma yönergesi, iş resimlerine, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili tedbirleri alarak ahşap ortada düz bindirme ek uygulamasını yapınız. 

 

Ortada Düz Bindirme Ek 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 
 Araç ve gereçlerin sağlamlığını ve 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 İş resmine uygun markalama yapınız. 

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak gönye ile 

çizim yapmalısınız. 

 1 numaralı İş parçasını tezgâha yatay 

bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun 

kesimleri yapınız. 

 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Parçayı mengeneye dikey bağlayınız. 
 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun dikey 

kesim yapınız. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol ederek 

kesim yapmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçanın yüzü üste gelecek şekilde 

parçayı tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Markalama çizgisini kontrol ederek 

varsa fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına göre 

ayarlamalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 
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 1 numaralı iş parçasından yararlanarak 2 

numaralı parça üzerine markalama 

yapınız. 

 

 İş parçalarının tam oturduğundan emin 

olarak markalama yapmalısınız. 

 2 numaralı İş parçasını tezgâha yatay 

bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun 

kesimleri yapınız. 

 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmalısınız. 

 İskarpela ile açılı yontma yaparak, 

kesme derinliğine kadar parçayı 

boşaltınız. 

 

 İskarpelayı uygun açıda tutarak ahşap 

tokmak yardımıyla kuvvet 

uygulamalısınız. 
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 Orta bölümde kalan fazlalıkları iskarpela 

ile düzeltiniz. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına göre 

ayarlamalısınız. 

 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına talaş vb atık 

parçaların girmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 
 Kullandığınız araç ve gereçleri kontrol 

ederek yerlerine kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra yerleri 

temizlemelisiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

İş resmi verilen düz bindirme eki iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili tedbirleri 

alarak yapınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

3. İş resmine uygun markalama yaptınız mı?   

4. Testere ile markalamaya uygun enine kesimleri yaptınız mı?   

5. Testere ile markalamaya uygun dikey kesim yaptınız mı?   

6. Markalama çizgisini kontrol ederek varsa fazlalıkları iskarpela ile 

aldınız mı? 
  

7. İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

8. Araç ve gereçleri yerlerine kaldırdınız mı?   

9. İş tezgâhını temizlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise "Ölçme ve Değerlendirme"ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İş tezgâhına uygun büyüklükte parça seçilmelidir. 

B) İş resmine uygun malzeme seçilmelidir. 

C) İş resmini malzemeye göre değiştirebiliriz. 

D) İş resmi iş bittikten sonra çizilir. 

E) İş resminde yazılan ölçülerin yarısı alınır. 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Markalama iş resmine uygun yapılmalıdır. 

B) Atık kısımlar işaretlenmelidir. 

C) Markalama silinebilir kalemle yapılmalıdır. 

D) Markalama çizgileri üzerine iskarpela ile iz yapılabilir. 

E) Markalama düz bir ahşap parçası ile yapılmalıdır. 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İş parçasının cumbası daima üste bakmalıdır. 

B) Önce iş parçasının maktası işaretlenir. 

C) İş parçasının uzunluğu 1m’yi geçmemelidir. 

D) Kesme işleminden önce iş parçası ıslatılmalıdır. 

E) Oyulacak kısım üste gelecek şekilde bağlanmalıdır. 

 

4. İskarpela ile oyma işlemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) İskarpela ile oyma yaparken çekiç kullanılır. 

B) İskarpela oyulacak derinliğe kadar çakılır. 

C) Oyma işlemi yontma ve alın düzeltme şeklinde yapılır. 

D) İskarpela daima dik tutulmalıdır. 

E) İskarpela, ekseni etrafında döndürülerek oyma işlemi yapılır. 

 

5. Parça boyunun uzatılmasında aşağıdaki hangisi kullanılır? 

A) Düz bindirme ek 

B) Uç uca çivileme yapmak 

C) Ortada kırlangıçkuyruğu bindirme ek 

D) Ortada düz bindirme ek 

E) Köşede düz bindirme ek 

 

 

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 faaliyete geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap işleme ve el aletleri kullanma 

yönergesi ve iş resimlerine uygun şekilde ahşap geçmelerle ilgili iş ve işlemleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ahşapta kullanılan geçmeler ile ilgili internet ortamında görselleri araştırınız. 

Çevrenizde bulunan yapıların ahşap kısımlarını inceleyiniz. 

Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. AHŞAP GEÇMELER 
 

Ahşap iskelet yapılarda dikme, payanda, kapı, alt başlık, üst başlık ve kapı-pencere üst 

başlıklarının birleştirilmesinde geçmeler kullanılır. 

 

2.1. Geçme Çeşitleri 
 

2.1.1. Kapı Pencere Üst Başlık Geçmesi 
 

Kapı ve pencere boşluklarını meydana getiren alt ve üst başlıkların birleştirilmesinde 

kullanılır. 

 

Şekil 2.1: Kapı pencere üst başlık geçmesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Ara Dikme Geçmesi 
 

İskelet duvarını meydana getiren ara dikmelerin alt ve üst başlıklara birleştirilmesinde 

kullanılır. 

 

Şekil 2.2: Ara dikme geçmesi 

2.1.3. Eğik Giymeli Payanda Geçmesi 
 

Ahşap iskelet yapının yatay kuvvetler (Deprem kuvveti, rüzgar yükü) altında ileri ve 

geri hareket etmesini önlemek için kullanılan payandaların alt ve üst başlıklara 

birleştirilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 2.3: Eğik giymeli payanda geçmesi 
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2.1.4. Köşe Dikme Geçmesi 
 

Köşelere denk gelen dikmelerin alt ve üst başlıklara tutturulmasında kullanılır. 

 

Şekil 2.4: Köşe dikme geçmesi 

2.1.5. Yarım Düz Tarak Geçmesi 
 

Kirişlerin başlıklara birleştirilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 2.5: Yarım düz tarak geçmesi 
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2.1.6. Çapraz Tarak Geçmesi 
 

Kirişlerin başlıklara birleştirilmesinde kullanılır. 

 

Şekil 2.6: Çapraz tarak geçmesi 

2.1.7. Boyunduruk Geçmesi 
 

Payanda ile ara dikme veya köşe dikmelerinin bağlanmasında kullanılır. 

 

Şekil 2.7: Boyunduruk geçmesi 
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2.1.8. Düz Göğüslü Kasnak Kiriş Geçmesi 
 

Baca ve merdiven boşluklarında yapılan kasnak kirişlerinin birleştirilmesinde 

kullanılır. 

 

Şekil 2.8: Düz göğüslü kasnak kiriş geçmesi 

2.1.9. Zıvanalı Geçme 
 

Bir parçanın diğer bir parçaya tutturulmasında kullanılır. Dikmelerle başlıkların 

tutturulmasında kullanılır. Dişi ve erkek parçadan meydana gelir. 

 

Şekil 2.9: Zıvanalı geçme 

2.2. Geçme Yapma Kuralları 
 

Geçme yapma kuralları ek yapma kurallarından herhangi bir farklılık göstermez. Bir 

önceki öğretim faaliyetinde yer alan ek yapma kurallarına bakınız. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki soruların yer aldığı afişleri hazırlayarak atölye panosuna asınız. 

 

1. Atıkların azaltılması konusunda çaba harcıyor musunuz? 

2. Enerji kullanımında tasarruflu veya tutumlu davranıyor musunuz? 

3. Evinizde oda sıcaklığını 20 0C tutuyor musunuz? 

4. Kalorifer açık iken kapı ve pencerelerinizin kapalı olmasına dikkat ediyor musunuz? 

5. Çalışılmadığı halde bilgisayarı saatlerce açık tutuyor musunuz?  

6. Suyu tasarruflu kullanıyor musunuz? 

7. Herhangi bir yerde bozuk musluklardan saatlerce, günlerce akan su sizi rahatsız 

etmiyor mu? 

8. Mümkün olduğunca alışverişlerinizde depozitolu ürünleri tercih ediyor musunuz? 

9. Satın alacağınız ürünün çevreye zararlı olup olmadığını araştırıyor musunuz?  

10. Çevreye zarar verenleri gördüğünüzde yetkililere haber veriyor musunuz? 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda iş resmi verilen köşede düz bindirme geçmeyi ahşap işleme ve el aletleri 

kullanma yönergesi, iş resimlerini, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili tedbirleri alarak 

yapınız. 

 

Köşede Düz Bindirme Geçme  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 
 Araç ve gereçlerin sağlamlığını ve 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 İş resmine uygun markalama yapınız. 

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak gönye ile 

çizim yapmalısınız. 

 İş parçasını tezgâha yatay bağlayınız. 
 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun 

kesimleri yapınız. 

 

 Atölyedeki iş sağlığı ve güvenliği 

talimatlarını okumalısınız. 

 İş önlüğü giymelisiniz. 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Parçayı mengeneye dikey bağlayınız. 
 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmamalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun dikey 

kesim yapınız. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol ederek 

kesim yapmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı 

çıkartınız. 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçanın yüzü üste gelecek şekilde 

parçayı tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 Markalama çizgisini kontrol ederek 

varsa fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına göre 

ayarlamalısınız. 

 Diğer iş parçasını da aynı işlemleri 

uygulayarak işleyiniz. 
 

 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına talaş vb atık 

parçaların girmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 
 Kullandığınız araç ve gereçleri kontrol 

ederek yerlerine kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra yerleri 

temizlemelisiniz. 
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Aşağıda iş resmi verilen boyunduruk geçmeyi ahşap işleme ve el aletleri kullanma 

yönergesi, iş resimleri, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili tedbirleri alarak yapınız. 

 

Boyunduruk Geçmesi  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 

 Araç ve gereçlerin sağlamlığını 

ve temizliğini kontrol 

etmelisiniz. 

 İş resmine uygun markalama yapınız. 

  

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak 

gönye ile çizim yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Direği oyulacak kısım üste gelecek şekilde 

tezgâha bağlayınız. 

 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 İskarpela ile oyulacak kısmın kenarlarını 

işaretleyiniz. 

 

 İskarpelanın arka yüzeyini 

markalama çizgisine 

sıfırlamalısınız. 

 İskarpela ile açılı yontma ve ardından alın 

düzeltme yaparak direği oyunuz. 

 

 İskarpelayı uygun açıda tutarak 

ahşap tokmak yardımıyla kuvvet 

uygulamalısınız. 
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 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Payandayı oyulacak kısım üste gelecek şekilde 

tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 Payandayı oyunuz. 

 

 İskarpelayı uygun açıda tutarak 

ahşap tokmak yardımıyla kuvvet 

uygulamalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Boyunduruk parçasını alınacak kısımlar üste 

gelecek şekilde tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun kesimleri 

yapınız. 

 Markalama çizgisi üzerine 

testereyi yerleştirirken testere 

diş kalınlığını hesaba katarak 

pay bırakmalısınız. 
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 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 

 

 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Boyunduruk parçasını ters çevirerek tezgâha 

bağlayınız. 

 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 Testere ile markalamaya uygun kesimleri 

yapınız. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol 

ederek kesim yapmalısınız. 

 Markalama çizgisini kontrol ederek varsa 

fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 İskarpela açısını yontma 

miktarına göre ayarlamalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 
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 Boyunduruğun diğer yüzü için kesme ve 

iskarpela ile düzeltme işlemlerini tekrarlayınız. 

 

 

 Boyunduruk uç kısmını iş resmine uygun tekrar 

markalayınız. 

 

 

 Testere ile boyunduruk uç kısmını kesiniz. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol 

ederek kesim yapmalısınız. 
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 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü kontrol 

ediniz. 

 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına 

talaş vb. atık parçaların 

girmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçleri 

kontrol ederek yerlerine 

kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra 

yerleri temizlemelisiniz. 
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Aşağıda iş resmi verilen zıvanalı geçmeyi ahşap işleme ve el aletleri kullanma 

yönergesi, iş resimleri, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili tedbirleri alarak yapınız. 

 

Zıvanalı Geçme 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç ve gereci hazırlayınız. 
 Araç ve gereçlerin sağlamlığını ve 

temizliğini kontrol etmelisiniz. 

 İş resmine uygun erkek parçayı markalayınız. 

 

 Markalama yaparken kalem 

kalınlıklarını hesaba katarak gönye 

ile çizim yapmalısınız. 

 İş parçasını tezgâha yatay bağlayınız. 
 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Testere ile markalamaya uygun enine kesim 

yapınız. 

 

 Markalama çizgisi üzerine testereyi 

yerleştirirken testere diş kalınlığını 

hesaba katarak pay bırakmalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 İş parçasının diğer yüzü üste gelecek şekilde 

tezgâha yatay bağlayarak, enine kesim işini 

tekrarlayınız. 

  

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 İş parçasını tezgâha dikey bağlayarak testere 

ile markalamaya uygun boyuna kesim 

yapınız. 

 

 Markalama çizgilerini kontrol 

ederek kesim yapmalısınız. 
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 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Parçanın yüzü üste gelecek şekilde parçayı 

tezgâha bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 Markalama çizgisini kontrol ederek varsa 

fazlalıkları iskarpela ile alınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına 

göre ayarlamalısınız. 

 Dişi iş parçasını iş resmine uygun 

markalayınız. 
 

 İş parçasını tezgâha dikey bağlayınız. 

 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 
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 Testere ile markalamaya uygun boyuna 

kesim yapınız. 
 

 Testere ile atıl kısmı belirli aralıklarla kesim 

yaparak çürütünüz. 

 

 Kesim derinliğini geçmemeye 

dikkat etmelisiniz. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 İş parçasını tezgâha cumba üste gelecek 

şekilde bağlayınız. 

 İş parçasını gereğinden fazla 

sıkmalısınız. 

 İskarpela ile zıvana alın kısmını işaretleyiniz. 

 

 İskarpelanın arka yüzeyini 

markalama çizgisine 

sıfırlamalısınız. 
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 Zıvana boşluğunu oyunuz. 

 

 İskarpelayı uygun açıda tutarak 

ahşap tokmak yardımıyla kuvvet 

uygulamalısınız. 

 Mengeneyi gevşeterek parçayı çıkartınız. 
 Parçayı tutarak mengeneyi 

gevşetmelisiniz. 

 Zıvana boşluğunun alın kısmında fazlalıklar 

var ile iskarpela ile düzeltme yapınız. 

 

 İskarpela açısını yontma miktarına 

göre ayarlamalısınız. 

 İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü 

kontrol ediniz. 

 

 Tezgâh ile iş parçası arasına talaş 

vb atık parçaların girmemesine 

dikkat etmelisiniz. 

 Araç ve gereçleri yerlerine kaldırınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçleri 

kontrol ederek yerlerine 

kaldırmalısınız. 

 İş tezgâhını temizleyiniz. 
 Önce tezgâh üzerini sonra yerleri 

temizlemelisiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

İş resmi verilen zıvanalı geçmeyi iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili tedbirleri 

alarak yapınız.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

3. İş resmine uygun erkek parçayı markaladınız mı?   

4. Testere ile markalamaya uygun enine kesim yaptınız mı?   

5. Boyuna kesim yaptınız mı?   

6. Fazlalıkları iskarpela ile aldınız mı?   

7. Dişi iş parçasını iş resmine uygun markaladınız mı?   

8. Testere ile markalamaya uygun boyuna kesim yaptınız mı?   

9. Testere ile atıl kısmı belirli aralıklarla kesim yaparak çürüttünüz mü?   

10. İskarpela ile zıvana alın kısmını işaretlediniz mi?   

11. Zıvana boşluğunu oydunuz mu?   

12. Zıvana boşluğunun alın kısmında fazlalıklar var ile iskarpela ile 

düzeltme yaptınız mı? 
  

13. İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

14. Araç ve gereçleri yerlerine kaldırdınız mı?   

15. İş tezgâhını temizlediniz mi?   
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Boyu kısa gelen parçalarda geçme kullanılır. 

B) Yapının iskelet sisteminin birleştirilmesinde geçme kullanılır. 

C) Geçme yapmak daima ekonomiktir. 

D) Zamandan tasarruf etmek için geçme yapılır. 

E) Geçme yapının yangına karşı dayanımını arttırır. 

 

2. Payanda aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Ahşap yapılarda köşe direklerdir. 

B) Ahşap yapı alt başlıklarına verilen isimdir. 

C) Yatay kuvvete karşı yapılan yapı elemanıdır. 

D) Kapı boşluklarının üst kısmına yapılır. 

E) Üst başlıkları oluşturan yapı elemanlarıdır. 

 

3. Ara Dikme Geçme aşağıdaki resimlerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A)  B) C) D)  E)  

 

4. Yarım düz tarak geçme için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yarım kalmış dikme boylarının uzatmakta kullanılır. 

B) Kirişlerin başlıklara birleştirilmesinde kullanılır. 

C) Kirişlerin uzatılmasında kullanılır. 

D) Pencere alt başlıklarında kullanılır. 

E) Kapı alt başlıklarında kullanılır. 

 

5. Zıvanalı Geçme aşağıdaki resimlerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A) B) C) D) E)  

 

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 Değerlendirmeye" geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
İş resmi verilen ortada kırlangıçkuyruğu bindirme eki iş sağlığı ve güvenliği kuralları 

ile ilgili tedbirleri alarak yapınız. 

 

KONTROL LİSESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Ek ve geçme yapmadan önce gerekli araç ve gereci hazırladınız 

mı? 
  

3. Ek ve geçmelerde iş resmine uygun markalama yaptınız mı?   

4. Birinci iş parçasından yararlanarak diğer iş parçasına markalama 

yaptınız mı? 
  

5. İş parçasını tezgâha bağladınız mı?   

6. İş parçasını tezgâhtan sökebildiniz mi?   

7. Testere ile markalamaya uygun enine kesimleri yaptınız mı?   

8. Testere ile markalamaya uygun açılı kesim yaptınız mı?   

9. Testere ile markalamaya uygun dikey kesim yaptınız mı?   

10. İskarpela ile açılı yontma yaparak, kesme derinliğine kadar 

parçayı boşalttınız mı? 
  

11. Markalama çizgisini kontrol ederek varsa fazlalıkları iskarpela ile 

aldınız mı? 
  

12. İki parçayı birleştirerek düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?   

13. Dişi iş parçasını iş resmine uygun markaladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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14. Testere ile atıl kısmı belirli aralıklarla kesim yaparak çürüttünüz 

mü? 
  

15. İskarpela ile zıvana alın kısmını işaretlediniz mi?   

16. Zıvana boşluğunu oydunuz mu?   

17. Zıvana boşluğunun alın kısmında fazlalıklar var ile iskarpela ile 

düzeltme yaptınız mı? 
  

18. Araç ve gereçleri yerlerine kaldırdınız mı?   

19. İş tezgâhını temizlediniz mi?   

 

 

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 
 

1 B 

2 E 

3 E 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 B 

5 A 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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