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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 543M00210 

ALAN Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı 

DAL/MESLEK AhĢap Doğrama Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Ara Bölme Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 
Hareketli ve sabit ara bölme yapım tekniklerinin ve bu 

iĢlemler sırasında izlenecek teknikler ile ilgili bilgilerin 

uygulamalı olarak kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir  

SÜRE 40/32   

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Ara bölme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında düzgün, ölçüsünde, kurallara 

uygun olarak hareketli ve sabit, ara bölme montajı 

yapabileceksiniz.  

Amaçlar 
1. Uygun genel iĢlem makinelerini kullanarak ahĢap 

malzemeyle tekniğine uygun olarak hareketli ara bölme 

ve montajını yapabileceksiniz. 

2. Uygun genel iĢlem makinelerini kullanarak ahĢap 

malzemeyle tekniğine uygun olarak sabit ara bölmeyi ve 

montajını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sağlıklı atölye ortamı  
Donanım: Genel makineler, el araçları, iĢe uygun kereste 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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1 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde teknolojinin geliĢmesi tüm meslek dallarında olduğu gibi Mobilya ve Ġç 

Mekân Tasarımı alanında da ciddi değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bu değiĢiklikler, ürün 

çeĢitliliğindeki geliĢmelerin yanı sıra makine ve el aletlerindeki geliĢmelerle de doğru 

orantılı olarak artmaktadır. 

 

Teknolojinin geliĢmesine paralel olarak iç mekânların düzenlemesinde de çeĢitli 

ihtiyaçlar doğmuĢtur. Daha önce geniĢ çalıĢma alanlarına ihtiyaç duyulan birçok meslekte 

kullanılan makinelerin boyutlarının küçülmesi, gereksiz ve fonksiyonel olmayan alanların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanların daha fonksiyonel hâle getirilmesi mevcut 

alanlardan daha fazla yararlanılabilme imkânı sağlamaktadır.  

 

GeniĢ alana sahip iç mekânların kullanma amacına göre farklı iki alana ayrılması 

gerekebilir. Bu amaçla ara bölme yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ara bölmelerin sökülüp 

takılabilir olması, taĢınabilir olması gibi birçok avantajları vardır. 

 

Bu modül ile iç mekânlarda ihtiyaç duyulan hareketli ve sabit ara bölmeleri tanıyacak, 

yapım tekniklerini öğrenecek ve tekniğine uygun olarak hareketli ve sabit ara bölmelerin 

montajını yapabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Öğrenme faaliyeti sonunda verilen bilgiler doğrultusunda tekniğine uygun, ölçüsünde 

ve düzgün bir Ģekilde hareketli ara bölme yapabileceksiniz.  

 

 

 

 Çevrenizde bu iĢi yapan atölyelere giderek seperatör yapımında kullanılan 

makineleri inceleyiniz. 

 Seri üretim yapan fabrikalara giderek iĢlem basamaklarını inceleyiniz. 

 Ġnceleme sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1.HAREKETLĠ ARA BÖLME YAPMA 
 

1.1.Tanıtılması ve ÇeĢitleri 
 

Odalarda, salonlarda, pastane, berber, lokanta otel ve benzeri yerlerde görünmesi 

istenmeyen bölümlerin perdelenmesi için yapılan dekoratif bölmelere hareketli ara bölme 

(seperatör) denir. 

 

Konuldukları yerde yalnız görüntü yönünden bir ayrım sağlar. Az ya da çok boĢluklu 

olabilir. Bazen dekoratif amaçla bazen de görüntüyü perdeleme amacıyla kullanılır. 

 

 
Resim 1.1: AhĢap dekupe seperatör 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Tuvalet ve  mutfak giriĢi gibi görünmesi istenmeyen bölümlerin perdelenmesinde 

yardımcı olan dekoratif bölmeler optik bir ayırım sağlar. Üretimi yapılan malzeme ve 

konstrüksiyonu değiĢtirerek farklı görüntülerde dekoratif bölmeler hazırlanabilir. Yapımında 

kullanılan gerece ve konstrüksiyona göre yapacağı görüntü perdelemesi azalır veya çoğalır. 

Seperatörün perdeleme özelliği tasarımı yapan tarafından düzenlenebilir. 

 

 
Resim 1.2: AhĢap dekupe seperatör göbeği 

 

Dekoratif bölme yapımında kafes sistemi, çerçeveli sistem, kutulu sistem aplike sistem 

ve çıtalı sistemler kullanılabilir. 

 

 
Resim 1.3: Seri olarak üretilip satılan ahĢap seperatör çeĢitleri 

 

Gereç olarak ağaç ve ağaç ürünü plakalar, dekoratif kumaĢlar, hasır ve bitkisel 

örgülerden, değiĢik metallerden, dekoratif seramik elemanlarından, renkli cam ve 

pleksiglastan yararlanılabilir. Seperatörlerin ölçüleri kullanım yeri ve mekânın özelliklerine 
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göre değiĢiklik gösterebilir. Seperatörler kullanım yerine göre yere,  tavana ya da duvara 

montajı yapılarak kullanılır.  

 

1.2. Hareketli Ara Bölme Yapım Teknikleri 
 

Seperatör yapımına geçilmeden önce seperatörün konulacağı yerde hangi amaçla 

kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir. Kullanım amacının bilinmesi, seperatörün amacına 

uygun olarak tasarlanmasında faydalı olur. Oturma, dinlenme gibi yaĢam  alanlarında  

kullanılacak seperatörlerin daha büyük boĢluklu olması, mutfak ve tuvalet giriĢlerinin 

perdelenmesinde kullanılacak seperatörlerin ise daha küçük boĢluklu olması tercih 

edilmelidir.  

 

Seperatör yüzey tasarım ve Ģekillendirilmesi iĢlemini sınırlamak hatalı olur. Bu konu, 

üreticinin yaratıcılığına göre sınırsızdır. Seperasyan yüzeylerinin Ģekillendirme iĢlemi dikey 

freze makinelerinde hazırlanacak oyma kalıplarıyla yapılmaktadır.  Yüzey bölümlemesi, 

uygulanacak alanın ölçüsüne göre ayarlanır. Piyasada standart ölçülerde hazır satılan 

seperasyon malzemesi kullanılırken tasarım ve uygulamalarda standart ölçüleri dikkate 

alınır. 

 

Seperatör paçalarının hazırlanmasına geçilmeden önce seperatörün yapılacağı alanın 

ölçülerine göre  seperatör bölümlemesi hesaplanır. 

 

    

 
Resim 1.5: Seperatör yeri ölçüsü alma 
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 Seperatör ayak parçalarının hazırlanması 

 
Seperatör ayak parçaları hazırlanırken ayak kalınlıklarının seperatör dolgu 

malzemesinin ağırlığını taĢıyabilecek kalınlıkta olmasına dikkat edilmelidir.  

 

 
Resim 1.6: AhĢap fırınlanmıĢ kereste 

 

Seçilecek ağacın düzgün elyaflı ve budaksız olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle 

ayak kalınlıkları 4x4-6x6 cm ölçülerinde yapılır. Ayak parçalarının kenarlarına uygun 

Ģekilde kordon açılır. 

 

 ĠĢ parçasının yüzeylerini rendelemek 

 

Seperatör ayakları için uygun iĢ parçası seçilerek planya makinesinde yüz cumba 

düzeltme iĢlemi yapılır. Cumba düzeltilirken parça yüzeyinin sipere tam olarak dayanması 

sağlanmalıdır. Bu iĢlem sırasında makinenin kesicilerinin bilenmiĢ olmasına dikkat 

edilmelidir.  

 

 
Resim 1.7: ĠĢ parçasına yüz-cumba açma 

 

 ĠĢ parçasının ölçüsünü çıkartmak 

 

ġerit testere makinesi siperi uygun ölçüde ayarlanır. Kesim iĢlemi yapılırken 

düzeltilen yüzeylerin sipere ve makine tablasına tam olarak dayanmasına dikkat edilerek 
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kesim iĢlemi yapılır. Kesime baĢlamadan önce testerenin gerginliği kontrol edilmeli, kesim 

sırasında iĢ parçası kesinlikle geri çekilmemelidir. 

 

 
Resim 1.8: ĠĢ parçasının kaba ölçülendirmesini yapma 

 

Kaba kesim iĢlemi biten parçalar uygun bir Ģekilde kalınlık makinesinin yanına 

istiflenir. Ġstifin düzgün Ģekilde yapılması doğabilecek iĢ kazalarını engelleyecektir. 

 

 
Resim 1.9: ĠĢ parçasını net ölçüye getirme 

 

Kaba kesim iĢlemi biten ayak parçaları kalınlık makinesinden geçirilerek net 

ölçülerine getirilir. Kalınlık ve geniĢlik olarak net ölçüye getirilen ayak parçaları, boylarının 

kesilmesi için baĢ kesme ya da daire testere makinesinin yanına getirilir. 

 

 
Resim 1.10: ĠĢ parçasının boyunu ölçüye getirme 
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BaĢ kesme makinesinde boyları kesilen ayak parçalarına kordon açma iĢlemi yatay ya 

da dikey freze makinelerinde yapılır. 

 

 
Resim 1.11: ĠĢ parçasına kenar kordonu açma 

 

Kordonları açılan iĢ parçaları kaba temizliğinin yapılması için uygun bir yere istiflenir. 

 
 Seperatör çerçeve parçalarının hazırlanması 

 
Seperatör çerçeve parçaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken husus, görüntü 

engellemesi yapılacak bölümün ölçüleridir. Ayrıca hazır seperatör malzemesinden 

yararlanılacak ise piyasada bulunan hazır gereçlerin de ölçülerinin bilinmesinde yarar vardır. 

Piyasada bulunan hazır gereçlerin genel ölçüleri 60 x 110 ya da 60 x 170 cm ebatlarındadır. 

Atölye ortamında seperatör malzemesi hazırlamak uzun ve zahmetli bir iĢ olduğu için hazır 

gereçlerin tercih edilmesi uygun olabilir. Fakat sanatkâr için önemli olan herkesin yaptığını 

yapmak değil her zaman ortaya yeni bir ürün çıkarmaktır. Bu nedenle hazır gereçleri 

kullanmak üretim süresi açısından avantaj olabildiği gibi değiĢik bir ürün ortaya çıkarmak da 

üretici kiĢi açısından bir farklılık olacaktır.  

 

 ĠĢ parçası üzerinde markalama iĢlemleri 

 

 Seperatör çerçeve parçalarını markalamak 

 

Seperatör çerçevesini oluĢturacak parçalar, kalınlık geniĢlik ve boyları kesildikten 

sonra markalama iĢlemlerinin yapılması için uygun tezgâha alınır. Daha sonra markalama 

iĢlemlerine geçilir. 

 

Çerçeve köĢe birleĢtirmeleri zıvanalı, kavelalı, 45
0
 yabancı çıtalı olarak yapılabilir. 

Kavelalı ya da yabancı çıtalı birleĢtirmelerde kullanılacak kavela ve çıta kalınlıklarının parça 

kalınlıklarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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Resim 1.12: ĠĢ parçasına erkek ve diĢi zıvana markalama 

 

DiĢi zıvana boĢluğu parça kalınlığının 1/3’ü kadar olmalıdır. Ham payı olarak 

bırakılacak kısmın parça kalınlığına ve geniĢliğine uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

Zıvana markalama iĢleminden sonra gizleme çıtalarının içine konulacağı lambaların da 

markaları yapılır. Tüm markalama iĢlemleri bittikten sonra iĢ parçaları zıvana deliklerinin 

açılması için uygun makine yanına istiflenir. 

 

 DiĢi zıvana açmak 

 

Erkek zıvana kalınlığına göre matkap ucu bulmak her zaman mümkün 

olamayacağından önce diĢi zıvana açılmalıdır. Ham paylı zıvanalarda zıvana deliği parça 

baĢından görünmeyeceği için delik delme iĢlemi yatay delik makinesinde ya da zincirli delik 

makinesinde yapılmalıdır.  

 

 
Resim 1.13: ĠĢ parçasına zincirli delik makinesinde diĢi zıvana açma 
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Zincirli delik makinesinde diĢi zıvana deliği açmak daha iyi sonuç vereceğinden tercih 

edilmelidir. Ancak atölyede böyle bir imkân yok ise yatay delik makinesinde tarama iĢlemini 

kademeli olarak yapmak deliğin daha düzgün olmasını sağlayacaktır. 

 

 
Resim 1.14: ĠĢ parçasına yatay delik makinesinde diĢi zıvana açma 

 

 Erkek zıvana açmak 

 
Erkek zıvana açma iĢlemi zıvana makinesinde, daire testere makinesinde ya da Ģerit 

testere makinesinde yapılır. Erkek zıvana açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 

zıvana kalınlığının diĢi zıvana boĢluğundan ölçülerek alınmasıdır. Unutulmamalıdır ki diĢi 

zıvana deliğine girecek olan erkek zıvananın ince olması, sağlamlık açısından bekleneni 

vermemesine; kalın olması ise montaj sırasında iĢ parçasının çatlamasına neden olacaktır. Bu 

olumsuzlukların olmaması için erkek zıvananın diĢi zıvana deliğine “tatlı sıkı” diye tabir 

edilen Ģekilde girmesi gerekmektedir. 

 

 
Resim 1.15: ĠĢ parçasına erkek zıvana açma 
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 ĠĢ parçasına kordon açmak 

 

Seperatör parçalarına kordon açma iĢlemi yatay ya da dikey freze makinelerinde 

yapılır. Öncelikle iĢe uygun kordon bıçağı seçilmelidir. Kordon bıçağı uygun Ģekilde 

makineye bağlandıktan sonra gerekli ayarlar yapılarak iĢ parçalarına kordon açılır. Kordon 

açma esnasında elleri bıçaklardan güvenli mesafede tutmaya özen gösterilmelidir. 

 

 
Resim 1.16: ĠĢ parçasına kordon açma 

 

 ĠĢ parçasına lamba açmak 

 

ĠĢ parçasına lamba açma iĢlemi yatay freze, dikey freze ya da daire testere 

makinelerinin birinde açılır. Lamba açma iĢlemi esnasında markalama çizgilerine dikkat 

edilmelidir.  

 

    
Resim 1.17: ĠĢ parçasına lamba açma 

 

Makine ayarları yapıldıktan sonra deneme parçası üzerinde ayarlar kontrol edilmeli 

eğer ölçüler uygun ise lamba açma iĢlemine gerçek iĢ parçaları üzerinde devam edilmelidir.  
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Resim 1.18: ĠĢ parçasına lamba açma 

 

Lamba açma iĢlemi sırasında parça sipere sıkıca bastırılmalı, eller kesici bıçaklardan 

güvenli mesafede tutulmalıdır. 

 

 Seperatör çerçevesi oluĢturmak 

 
Seperatör çerçevesini oluĢturmak için iĢ parçaları uygun bir tezgâh üzerine alınır. 

Öncelikle iĢ parçaları tutkalsız olarak birleĢtirilerek herhangi bir hata olup olmadığı kontrol 

edilir. Hata yok ise iĢin yapımında hangi köĢe birleĢtirme Ģekli kullanıldıysa uygun Ģekilde 

birleĢtirmelere tutkal sürülür. 

 

 
Resim 1.19: Seperatör çerçevesi tutkallamak 

 

Tutkal miktarının yeteri kadar olması daha sonra tutkal fazlasının olmasını 

engelleyecektir. Tutkal sürülen parçalar uygun Ģekilde birleĢtirilerek iĢkenceler yardımı ile 

sıkılır.  

 

 
Resim 1.20: Seperatör çerçevesi oluĢturma 
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Sıkma iĢlemi sonrasında çerçevenin gönyesinin düzgünlüğü kontrol edilir. Gönyesi 

kontrol edilen çerçeve parçası kurumaya bırakılır. Çerçeve parçası kuruduktan sonra 

sökülerek tezgâh üstüne alınır. 

 

  
Resim 1.21: Seperatör çerçevesinden göbek ölçüsü alma 

 

Lambaların iç kenarlarından göbek parçasının geniĢlik ve boy ölçüleri alınır. 

Seperasyon malzemesi daire testere makinesinde gerekli ölçüye getirilir. 

 

  
Resim 1.22: Seperatör göbeği ölçülendirme iĢlemi 

 

Ölçülendirilen seperasyon malzemesi çerçeve içine oturtularak lamba çıtaları ile 

sabitlenir. Sabitleme sırasında baĢsız çivi kullanılır. Çivi baĢlarının gömülmesine özen 

gösterilir. 

 

  
Resim 1.23: Seperasyon malzemesinin montajı 
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Resim 1.24: Montajı bitmiĢ seperatör çerçevesi 

 

1.3. Hareketli Ara Bölme Perdahı ve Üst Yüzey ĠĢlemleri Yapılması 
 

Seperatör parçalarının kaba perdahı montaj iĢleminden önce yapılmalıdır. Montajı 

yapılmıĢ parçaların köĢelerinin zımpara makinesiyle temizliği sırasında birleĢme yerlerinde 

elyafların zımpara tanecikleri tarafından kesilmesi boyalı iĢlerde olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır. Bunun için iĢ parçaları uygun tezgâh üzerine alınır.  

 

 
Resim 1.25: Seperatör parçalarını perdah etme 

 

Tüm markalama çizgileri ve parça yüzeylerinde oluĢan çizikler giderilinceye kadar 

sistireleme ve kaba zımparalama yapılır. Kaba zımparalama 80 numara zımpara ile 

yapılmalıdır. Kaba zımparalama esnasında zımparanın elyaf yönünde sürülmesine özen 

gösterilmelidir. AhĢap renklendiriciler ile renklendirilecek seperatörlerde tutkal kalıntılarının 

temizlenmesine azami özen gösterilmelidir (Aksi takdirde renklendirme esnasında yüzeyde 

kalan tutkal artıkları boya altından görünerek çirkin bir görüntü oluĢturacaktır.). 
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Resim 1.26: Seperatör parçalarının kaba zımparasını yapma 

 

Kaba perdahı biten iĢ parçaları üzerinde oluĢan zımpara izlerinin giderilmesi için ince 

perdah iĢlemi yapılmalıdır. Ġnce perdah iĢlemi 180–220 numara zımparalar kullanılarak 

yapılır. Ġnce perdahta amaç kalın zımpara izlerinin giderilmesi yanında kalkık liflerin de yok 

edilmesidir. Ġnce perdah sırasında da dikkat edilmesi gereken en önemli husus zımparanın 

elyaf yönünde sürülmesidir. 

 

 
Resim 1.27: Seperatör parçalarının ince zımparasını yapma 

 

Kaba ve ince perdahı biten iĢ parçaları üst yüzey iĢlemleri için hazır hâle getirilmiĢ 

olur. Üst yüzey iĢlemlerine geçilmeden önce iĢin kendi renginde mi kalacağına yoksa ahĢap 

renklendiriciler ile mi renklendirileceğine karar verilmelidir. AhĢap renklendiriciler ile 

renklendirilecek iĢler, dolgu verniği uygulamasından önce renklendirilmelidir. AhĢap 

renklendirici sürüldükten sonra iyice kurutulan iĢ parçalarına dolgu verniği uygulanmadan 

önce kabaran liflerin alınması unutulmamalıdır. 

 

Dolgu verniği iĢ parçası üzerine fırça, rulo ya da vernik tabancası ile uygulanır. 

Uygulama sırasında vernik katmanının yüzeylere eĢit olarak dağılmasına özen 



 

16 

gösterilmelidir. Dolgu verniği katmanı yüzeylere iki kat olarak uygulanmalı ve katlar 

arasında mutlaka vernik katmanının zımparalanmasına özen gösterilmelidir. Son kat dolgu 

verniği uygulamasından sonra verniğin yeteri kadar kuruması beklenir ve zımparalama 

iĢlemi yapılır. Zımparalama iĢleminden sonra zımpara tozları temizlenerek iĢ parçaları son 

kat verniğe uygun hâle getirilir. 

 

Son kat vernik uygulaması tozdan arındırılmıĢ ortamlarda ve tercihen vernik tabancası 

ile yapılmalıdır. Uygulama esnasında verniğin akmamasına özen gösterilmelidir. Bunun 

yanında seperatör ızgarasının her yerine son kat verniğin uygulanmasına özen 

gösterilmelidir.  

 

1.4. Hareketli Ara Bölme Montajı Yapmak 
 

Seperatörlerin montajı yapılırken ileride mekânlarda olabilecek değiĢiklikler de 

hesaplanır. Bunun için seperatörler yapıya tutturulurken kolaylıkla tekrar sökülebilecek 

Ģekilde konstrüksiyon çözümlemeleri getirilmelidir.  

 

 
Resim 1.28: Seperatör ayak parçalarının montaj elemanları 

 

Genellikle seperatörler zemin ile tavan arasına sıkıĢtırılmak sureti ile monte edilir. Bu 

montaj iĢleminde özel vidalı seperatör ayakları yanı sıra dolap ayaklarından da 

faydalanılabilir. 

 

 Seperatör ayaklarının çerçeveye montajını yapmak 

 

Seperatör ayaklarının çerçeveye montajına baĢlamadan önce ayak parçalarına montaj 

elemanlarının bağlanması gerekir. Bunun için seperatör ayak parçalarının her iki ucuna yatay 

delik makinesinde uygun çapta ayak cıvata delikleri açılır. 
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Resim 1.29: Ayak parçalarına montaj deliği delme 

 

Açılan bu deliklere ayak somunları monte edilir. Bu somunlar vidalı olarak monte 

edilebildiği gibi çakılarak da monte edilebilmektedir. Çakılan somunlara vidalı ayaklar 

monte edilerek ayak parçaları çerçeveye montaja hazır hâle getirilir. 

 

 
Resim 1.30: Seperatör ayak parçalarına montaj elemanları takılması 

 

Çerçevenin ayaklara montajından önce markalanarak uygun deliklerin delinmesi 

gerekir. Bunun için seperatör ayak parçaları çerçeve parçaları ile yan yana getirilerek gönye 

yardımı ile markalamalar yapılır. 

 

 
Resim 1.31: Seperatör ayak parçalarına vida deliği markalanması 
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Markalanan yerlerden uygun çaptaki matkap ile vida delikleri delinir. 

 

 
Resim 1.32: Seperatör ayak parçalarına vida deliği delinmesi 

 

Vida delikleri delinen ayak parçaları çerçeve parçası ile birlikte uygun tezgâha alınır. 

Burada ölçülere uygun bir Ģekilde ayak parçaları ağaç vidaları ile çerçeveye sabitlenir. 

 

 
Resim 1.33: Seperatör ayak parçalarının çerçeveye montajının yapılması 

 

 Seperatör montajı yapmak 

 

Seperatör ayakları ile birleĢtirilen seperatör çerçevesi, montajı yapılacak alana getirilir. 

AhĢap ayaklar üzerine takılan vidalı ayaklar sıkılarak seperatörün kaplayacağı boĢluğa 

kolayca girmesi sağlanır.  

 
Resim 1.34: Seperatörün teraziye alınması 
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Alt ayak vidaları su terazisi yardımıyla yavaĢ yavaĢ açılarak seperatör dikliği 

ayarlanır. 

 

 
Resim 1.35: Seperatörün su terazisi ile diklik kontrolü 

 

Zemine göre teraziye getirilen seperatörün sabitlenmesi üst ayak vidalarının 

gevĢetilerek aradaki boĢluğa sıkıĢmasıyla sağlanır. 

 

  
Resim 1.36: Seperatörün üst ayaklar ile sıkıĢtırılması ve vida tapalarının takılması 
 

SıkıĢma miktarı kontrol edildikten sonra vida tapaları kapatılarak montaj iĢlemi 

bitirilir.  
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Resim 1.37: Montajı bitmiĢ seperatör 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Seperatör yapma uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ĠĢ parçalarını tezgâh üzerine getiriniz.  

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢin özelliğine uygun iĢ parçası 

seçiniz. 

 Çerçeve ve ayak parçalarını uygun ölçüde 

kesiniz. 

 
 

 Makinenin açılarını kontrol ediniz.  

 Makinede çalıĢma güvenliği 

kurallarını unutmayınız. 

 Seperatör göbek parçalarını uygun ölçüde 

kesiniz. 

 
 

 Makinede çalıĢırken çalıĢma 

güvenliği kurallarını unutmayarak 

uygulayınız. 

 Makinenin kesicilerinin 

keskinliğini kontrol ediniz. 

 Seperatör çerçevesini oluĢturunuz. 

 
 

 KöĢelerin birleĢmelerini kontrol 

ediniz. 

 Tutkal fazlalıklarını temizleyiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Seperatör ayak parçalarına sıkıĢtırma 

vidalarını bağlayınız. 

 
 

 Seperatör ayak parçalarına 

sıkıĢtırma vidalarını bağlarken 

vidaların yalama olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Seperatör çerçevesini ayaklar arasına montaj 

ediniz. 

 
 

 Seperatör çerçevesinin yüksekliğini 

kontrol ediniz. 

 Ayakların çerçeveye montajının 

sağlamlığını kontrol ediniz. 

 Seperatör ayaklarını uygun yerlere montaj 

ediniz. 

 
 

 Ayakların montajı sırasında su 

terazisi ile diklik kontrolü yapmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢe uygun iĢ parçası seçtiniz mi?   

2. ĠĢe uygun çalıĢma kıyafetinizi giydiniz mi?   
3. ĠĢ parçasına kaba ölçülendirmeden önce yüz cumba iĢlemi 

yaptınız mı? 
  

4. Kaba kesimden önce Ģerit testere lamasının uygunluğunu kontrol 

ettiniz mi? 
  

5. Seperatör parçalarının kalınlık ve geniĢliklerini net ölçüye 

getirdiniz mi? 
  

6. DiĢi ve erkek zıvana markalama iĢlemlerini gönye ile hassas 

olarak yaptınız mı? 
  

7. DiĢi ve erkek zıvanaları kurallara uygun olarak açtınız mı?   

8. Seperatör göbek parçasını çerçeve içine aldınız mı?   

9. Seperatör ayaklarını uygun yerlere sabitlediniz mi?   

10. Seperatör çerçevesini ayaklar arasına sabitlediniz mi?   
11. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız yeri 

temizlediniz mi?  
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden  hangisi seperatörlerin yapılıĢ amaçlarından değildir? 

A) Görüntüyü engelleme amacıyla 

B) GeçiĢi engelleme amacıyla 

C) Dekoratif amaçla 

D) Ucuz olduğu için 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi seperatör yapımında kullanılan panellerden değildir? 

A) Kontrplak 

B) Laminat kaplı gereçler 

C) Hasır örgüler 

D) Teneke 

 

3. Mutfak ve tuvalet giriĢlerinin perdelenmesinde kullanılacak seperatörlerin boĢlukları 

nasıl olmalıdır? 

A) Küçük boĢluklu 

B) ġeffaf 

C) Büyük boĢluklu 

D) Hiçbiri 

 

4. Seperatörlerin yerine tutturulmasında kullanılan yöntem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Seperatör bağlantı elemanı 

B) MenteĢe 

C) Çıtçıt 

D) Tutkal 

 

5. Seperatör çerçevesine açılan diĢi zıvana parça kalınlığının ne kadarı olmalıdır? 

A) 2/3 

B) 1/2 

C) 1/3 

D) 1/4 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün ölçü ve gönyesinde, tekniğine 

uygun olarak ara bölme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Çevrenizde yapılmıĢ ara bölme çeĢitlerini inceleyiniz. 

 Ara bölme yapımında kullanılan birleĢtirme çeĢitlerini araĢtırınız.  

 Ġnceleme ve araĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. SABĠT ARA BÖLME YAPMA 
 

2.1. Tanıtılması ve ÇeĢitleri 
 

Bölmeler büyük yaĢam alanlarını daha küçük bölümlere ayırmak, ayrı oturma veya 

çalıĢma birimleri oluĢturmak amacı ile yapılır.  

 

 
Resim 2.1: Camlı ara bölme 

 

Bölmeler dekoratif eleman olarak da değerlendirilebilir. Odalarda, salonlarda, pastane, 

berber, lokanta, otel ve benzeri yerlerde görünmesi istenmeyen bölümlerin gizlenmesi ya da 

ayrı çalıĢma alanları oluĢturmak amacıyla yapılır. Bölmelerin yapımında değiĢik gereçler 

kullanılabilir. Kullanılan gereçlerin türü yapılmak istenen bölmenin özelliklerine göre 

çeĢitlilik gösterir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bölmeler iki ana grup içerisinde incelenebilir. 

 

 Konstrüksiyon yönünden bölmeler 

 

Konstrüksiyon yönünden bölmeler yapıldıkları yerdeki konumlarına göre dört gruba 

ayrılır. 

 Sabit bölmeler (iskeletli bölmeler) 

 
Sabit bölmelerin iskeleti köĢeli inĢaat kerestesi ya da demir profiller ile hazırlanır. 

AhĢap, yonga levha, alçılı karton plaka (alçıpan) veya çimentolu asbest plakalar ile kaplanır. 

Kaplama tek taraflı ya da iki taraflı olarak yapılır. Plakaların iskelete tutturulması 

vidalanarak, çivilenerek ya da özel bağlantı elemanları ile yapılır. 

 

AhĢaptan yapılan iskelet tavan kayıtı, duvar kayıtı, dikmeler ve ara kayıtlardan 

oluĢur. Bölmelerde biçim bozulması olmaması için dikmelerin 6 cm’den ince yapılmaması 

gerekir. Genellikle yatay yönde yapılan ara kayıtlar bölme kaplama plakalarının sağlamca 

tutturulmasına yarar. Ara kayıtların iskelete konuluĢ açıklıkları plakaların kalınlıklarına göre 

60-80 cm arasında değiĢir. Ġskeletteki yer kayıtı uzun olmalı, dikey kayıtlar bunun üzerine 

basmalıdır. Kaplama plakalarının ek yerleri bitiĢik ya da fugalı olarak yapılabilir. BirleĢme 

yerlerindeki çirkin görüntü dekoratif çıtalar ile de giderilebilir. 

 

 Sökülebilir bölmeler (panolu bölmeler) 

 
Sökülebilir bölmeler seri olarak üretilmiĢ panolar ile hazırlanabilen bölmelerdir. Bu 

özelliği nedeniyle konstrüksiyonunun basit olması gerekir. Kolay sökülüp takılabilir olmalı, 

aynı zamanda taĢınması da kolay olmalıdır. BirleĢme yerleri yabancı çıtalı ya da metal 

aksamlı olabilir. Bölmelerin geniĢlik ölçüleri genellikle 500-625-750-875-1000 mm olarak 

yapılabilir. Sökülebilir bölmelerde camlı elemanlar, dolu elemanlar ve kapılı elemanlar 

kullanılabilir. 

 
Resim 2.2: Panolu yarım boy ara bölme 

 

Ġyi düzenlenmiĢ bölmelerde, camlı eleman, dolu elemanla veya kapılı eleman ile 

uyuĢmalı ve gerektiğinde yerleri kolayca değiĢtirilebilmelidir. Bölme elemanları aynı 

doğrultuda yan yana eklenebilmelidir. GeniĢleme L ve T biçiminde kolayca 

sağlanabilmelidir. 
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 Hareketli bölmeler 

 

 
Resim 2.3: Hareketli ara bölme ( kapalı durum) 

 

Hareketli bölmeler üzerindeki eklenti ve özel mekanizmalar yardımı ile açılıp 

kapanabilen bölmelerdir.  

 

ÇalıĢma Ģekilleri akordeonun çalıĢma sistemine benzer.  

 

 
Resim 2.4: Hareketli ara bölme (açık durum) 

 

Hareketli bölmelerde aranan en belirgin özellik camlı bölme elemanlarının, dolu 

bölme elemanlarının ve kapı modüllerinin istenildiğinde ihtiyaca cevap verebilecek Ģekilde 

yer değiĢtirmelerinde sorun yaĢanmamasıdır. 

 

 
Resim 2.5: Kayar tip hareketli bölme 
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 Teknik özelliklerine göre bölmeler 
 

 Ses yalıtımlı bölmeler 

 

Yapılarda sonradan yapılan bölmelerin ses yalıtımlı olması istenir. Ses geçirmez 

bölmelerin en belirgin özelliği iki katlı olmasıdır. Gereç olarak yonga levhası, kontrplak, 

alçıpan, çimentolu asbest plaka vb. gereçler kullanılabilir. Plakaların doğrudan bölmeye 

tutturulması ses yalıtım özelliğini azaltır. Bu nedenle dolgu plakaları ile bölme çerçevesi 

arasına lastik conta ya da sünger profil konulmalıdır. Bölmenin iki tarafındaki kaplama 

malzemesinin arasındaki boĢluğa da izocam ya da plaka köpük konulmalıdır. 

 

Bölmelerde camlı olarak yapılacak kısımların ise çift cam olarak düĢünülmesi gerekir. 

Bölme çerçevelerinin de yapıya tutturulduğu kısımlarda lastik contaların kullanılması 

gerekir. 

 

 AteĢe dayanıklı bölmeler 

 

AteĢe ve yangına dayanıklı bölme yapmak sık karĢılaĢılan bir durum değildir. 

Bölmenin yapımında kullanılacak gereçler ve konstrüksiyon Ģu özellikleri taĢımalıdır: 

 

Bölmenin çatkısını oluĢturacak ahĢap elemanlar ateĢe dayanıklı gereçler ile 

örtülmelidir. Alçılı karton plakalar ve çimentolu asbest plakalar bu amaçla kullanılabilir. 

Ancak en doğrusu ateĢe dayanıklı bölme yapımında iskeletin çelik profillerden yapılmasıdır. 

 

2.2. Sabit Ara Bölme Yapım Teknikleri 
 

 Ara bölme iskelet parçalarının hazırlanması 

 

 ĠĢ parçasının yüzeylerini rendelemek 

 

Ara bölme iskelet parçaları için uygun iĢ parçası seçilerek planya makinesinde yüz 

cumba düzeltme iĢlemi yapılır. Cumba düzeltilirken parça yüzeyinin sipere tam olarak 

dayanması sağlanmalıdır. Bu iĢlem sırasında makinenin kesicilerine dikkat edilmelidir. 

 

 
Resim 2.6: ĠĢ parçasına yüz-cumba açmak 
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 ĠĢ parçasının ölçüsünü çıkartmak 

 

ġerit testere makinesi siperi, uygun ölçüde ayarlanır. Kesim iĢlemi yapılırken 

düzeltilen yüzeylerin sipere ve makine tablasına tam olarak dayanmasına dikkat edilerek 

kesim iĢlemi yapılır. 

 

 
Resim 2.7: ĠĢ parçasını kaba ölçüye getirme 

 
Kaba kesim iĢlemi biten iskelet parçaları kalınlık makinesinden geçirilerek net 

ölçülerine getirilir. Kalınlık ve geniĢlik olarak net ölçüye getirilen iskelet parçaları boylarının 

kesilmesi için baĢ kesme ya da daire testere makinesinin yanına getirilir. 

 
Daire testere makinesinde boyları kesilen iskelet parçaları zıvana ya da kertme 

birleĢtirme markalarının yapılması için uygun tezgâha istiflenir. 

 

 ĠĢ parçası üzerinde markalama iĢlemleri 

 

 Ara bölme iskelet parçalarını markalamak 

 

Ara bölme iskelet parçaları markalanırken yer kayıtına ve tavan kayıtına yüklerin 

bineceği düĢünülerek bu parçaların duvar kayıtları ile birleĢmeleri açık zıvanalı olarak 

düĢünülmelidir. Ara dikmelerde ise kertme birleĢtirmelerden faydalanılabilir. DiĢi ve erkek 

zıvanalar markalanırken zıvana kalınlıklarının 1/3 olmasına dikkat edilmelidir. Aralara 

konulacak yatay ve dikey kayıtlarda uygulanacak kertme birleĢtirmelerin markalarında da 

birleĢtirme gerçekleĢtirildikten sonra yüzeyler arasında seviye farkının olmamasına dikkat 

edilmelidir. 
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Resim 2.8: Ara bölme iskelet parçalarının provasının yapılması 

 

DiĢi ve erkek zıvanalar markalanırken zıvana kalınlıklarının 1/3 olmasına dikkat 

edilmelidir. Aralara konulacak yatay ve dikey kayıtlarda uygulanacak kertme birleĢtirmelerin 

markalarında da birleĢtirme gerçekleĢtirildikten sonra yüzeyler arasında seviye farkının 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 DiĢi ve erkek zıvana açmak 

 

Erkek zıvana ölçüsünün alınabilmesi için öncelikle diĢi zıvananın açılması 

gerekmektedir. DiĢi zıvana açma iĢlemi yatay delik makinesinde yapılabilir. Dikkat edilmesi 

gereken husus boĢaltmada tarama iĢlemi yapılırken diĢi zıvana yüzeylerinin bozulmamasıdır. 

 

 
Resim 2.9: ĠĢ parçasına diĢi zıvana açma 

 

Erkek zıvanalar daire testere makinesinde, Ģerit testere makinesinde ya da zıvana 

makinesinde açılabilir. Erkek zıvana açılırken ölçünün dikkatli alınarak birleĢtirmenin bol 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 
Resim 2.10: ĠĢ parçasına kertme yuvası açma 
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Kertme birleĢtirmeler yapılırken daire testere makinesinden ya da dikey freze 

makinesinden yararlanılabilir.  

 

2.3. Sabit Ara Bölme Parçalarının Perdahını Yapma 
 

Ara bölme yapımında kullanılacak iskelet parçaları montaja gitmeden önce atölye 

içerisinde kurularak prova edilmelidir. Bu prova esnasında zıvanaların ve kertme geçmelerin 

yüzeylerinde oluĢan herhangi bir fazlalık var ise bunlar rendelenerek giderilmelidir. Ġskelet 

parçaları montajdan sonra görünmeyeceği için herhangi bir zımparalama iĢlemine tabi 

tutulmasına gerek yoktur. 

 

Yüzey kaplama malzemesi olarak tahta, lambri, ya da ahĢap plakalar kullanılacak ise 

bu gereçlerin üst yüzey iĢlemlerine hazırlık aĢamalarının belirtilen modüldeki gibi yapılması 

gerekir. Montaja giden yüzey kaplama malzemelerinin üst yüzey iĢlemlerinin bitmiĢ olması 

gerekir. 

 

2.4. Sabit Ara Bölme Montajı Yapma 
 

Ara bölme montajı yerin durumuna ve ileride olabilecek bölümleme değiĢikliklerine 

göre sabit ya da hareketli olarak yapılabilir. Eğer bölme yapılacak yerde ileride bir değiĢiklik 

yapılması düĢünülmüyor ise sabit olarak yapılmasında fayda vardır. Aksi takdirde ara bölme 

ve bölme iskeletinin sökülmesi yapıda ciddi zararlara yol açabilir. Bunun için ileride 

sökülme ihtimali olan bölmeler yapıdaki sıva iĢçiliğinin bitmesinden sonra alınacak ölçülere 

göre yapılmalıdır. 

 

 
Resim 2.11: Ara bölme iskeletinin yan duvara sabitlenmesi 

 

Sabit bölmelerde alt konstrüksiyon masif ağaçtan hazırlanacak ise mutlaka zemine ve 

tavana dübelli vidalar ile sabitlenmelidir. Dikey ve yatay karkas aralıkları yüzey 

kaplamasında kullanılacak malzemenin ölçülerine uygun olmalıdır. Karkas parçaları zemin 

ve tavan parçalarına kertme geçme olarak birleĢtirilebilir. 
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Resim 2.12: Ara bölme iskeletinin terazisine bakılması 

 

Montajı yapılacak bölmeler (sökülebilir bölmeler) seri olarak üretilmiĢ panolar ile 

hazırlanabilen bölmelerdir. Sökülebilir bölmelerin montajında tavana ve yere bağlantılarının 

sağlam olmasına özen gösterilmelidir. Bağlantıların basit ve kolay bir Ģekilde uygulanması 

yer değiĢikliklerinde fayda sağlayacaktır. Bölme panoları kendi aralarında özel birleĢtirme 

elemanları ile monte edilebilir. Tüm montaj aĢamalarında su terazisi ile bölmenin düĢeyliği 

kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Ara bölme iskeleti hazırlama uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ĠĢe uygun parça seçiniz. 

 

 
 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Makinelerin ayarlarını kontrol ediniz. 

 ġerit testere makinesinde kaba kesim 

yapınız. 

 

 
 

 ġerit testere lamasını ara sıra mazot 

ile temizlemeyi unutmayınız. 

 Kaba kesimi yapılan parçalara yüz-cumba 

iĢlemi yapınız. 

 

 
 

 Planya makinesinin kesicilerini 

kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢ parçasını kalınlık ölçüsüne getiriniz. 

 

 
 

 Kalınlık makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz.  

 ĠĢ parçasının geniĢlik ölçüsünü çıkarınız. 

 

 
 

 Daire testere makinesinde çalıĢma 

güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Parça boylarını net ölçüde kesiniz. 

 

 
 

 BaĢ kesme makinesinde çalıĢma 

kurallarına uyunuz. 

 Zıvana parçalarını birbirine takınız. 

 

 

 Takma iĢleminde parçaların 

zedelenmemesine özen gösteriniz. 
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 Çatılan parçaları uygun yerlerinden 

sabitleyiniz. 

 
 

 Sabitleme iĢleminden sonra 

yüzeylerde fazlalık olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Sabitlenen parçaların terazisine bakınız. 

 

 Terazi kontrolü yaparken su 

terazisinin yüzeye tam olarak 

çakıĢmasına dikkat ediniz. 

 Çerçeve parçasını yan yüzeye, dübelli vida 

ile duvara bağlayınız. 

 

 Matkap ucu kalınlığını, dübel ve vida 

ölçülerinin uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Bölme çerçevesi üzerine yüzey gerecini 

bağlayınız. 

 
 

 Yüzey gerecini bağlarken diklik 

kontrolünü su terazisi ile yapmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢe uygun iĢ tezgâhı seçtiniz mi?   

2. ĠĢe uygun makineler ile çalıĢtınız mı?   
3. ĠĢ parçalarını net ölçüye getirirken çalıĢma kurallarına uydunuz 

mu? 
  

4. Parçalar üzerindeki darbe izlerini ve markalama çizgilerini 

temizlediniz mi? 
  

5. ĠĢin yapımında uygun birleĢtirme Ģekillerini kullandınız mı?   

6. ĠĢi montaj alanına götürmeden önce kuru olarak çattınız mı?   

7. Kayıtlar arasındaki kalınlık farkını uygun Ģekilde giderdiniz mi?   

8. ĠĢin gönye ve peĢ kontrolünü yaptınız mı?   
9. Ġskelet parçalarını tavan, taban ve yanlara dübelli vidalar ile 

sabitlediniz mi? 
  

10. Yüzey kaplama gereçlerini kurallara uygun Ģekilde karkaslara 

monte ettiniz mi? 
  

11. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız yeri 

temizlediniz mi?  
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bölme çerçevesi yaparken dikmeler alt parçaya bindirilir. 

 

2. (   ) Yan ve alt parça birleĢtirmeleri zıvanalı olarak yapılmalıdır. 

 

3. (   ) BirleĢme yerlerindeki fazlalıkların bir önemi yoktur. 

 

4. (   ) Dikey kayıtlar kertme birleĢtirme olarak yapılmamalıdır. 

 

5. (   ) Kayıtların tutkallama iĢlemi atölyede yapılmalıdır. 

 

6. (   ) Yatay kayıt araları 60-80 cm olmalıdır. 

 

7. (   ) AhĢap bölme çerçevesinin gönye ve peĢ kontrolüne gerek yoktur. 

 

8. (   ) AhĢap bölme yapımında kullanılan ağacın cinsinin önemi yoktur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Faaliyet Ön Hazırlığıyla Ġlgili Ölçütler   

1. ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?   

2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?   

3. Kullanılacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

ĠĢ Güvenliğiyle Ġlgili Ölçütler   

4. ÇalıĢma ortamında yeterli iĢ güvenliği aldınız mı?   

5. AhĢap bölme yapımı esnasında olabilecek yaralanmalara karĢı 

önlemlerinizi aldınız mı? 
  

6. Uygulama esnasında havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?   

7. Kullanılan araç gereçleri uygun yerlerine temizlenmiĢ ve 

bilenmiĢ olarak kaldırdınız mı? 
  

8. ĠĢ bitiminde çalıĢtığınız ortamı temizlediniz mi?   

Seperatör Yapımıyla Ġlgili Ölçütler   

9. ĠĢe uygun kıyafet giydiniz mi?   

10. ĠĢe uygun iĢ parçası seçtiniz mi?   

11. ĠĢ parçasına kaba ölçülendirmeden önce yüz cumba iĢlemi 

yaptınız mı? 
  

12. Seperatör çerçeve parçalarını gönye kesme makinesinde 

kestiniz mi? 
  

13. Seperatör çerçeve parçalarının içine göbek parçasını koydunuz 

mu? 
  

14. Seperatör çerçeve parçasını oluĢturdunuz mu?   

15. Çerçeve parçasını ayaklar ile birleĢtirdiniz mi?   

16. Ayak parçaları üzerine gerekli bağlantı parçalarını bağladınız 

mı? 
  

17. Seperatörü tavan ile yer arasına sabitlediniz mi?   

18. Su terazisi ile gönye kontrolü yaptınız mı?   

19. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız yeri 

temizlediniz mi? 
  

Ara Bölme Yapımıyla Ġlgili Ölçütler   

20. ĠĢe uygun kıyafet giydiniz mi?   

21. ĠĢe uygun iĢ parçası seçtiniz mi?   

22. ĠĢ parçasına kaba ölçülendirmeden önce yüz cumba iĢlemi 

yaptınız mı? 
  

23. Kaba kesimden önce Ģerit testere lamasının uygunluğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

24. DiĢi ve erkek zıvana markalama iĢlemlerini gönye ile hassas 

olarak yaptınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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25. DiĢi ve erkek zıvanaları kurallara uygun olarak açtınız mı?   

26. Kertme birleĢtirmeleri kurallara uygun yaptınız mı?   

27. Ara bölmenin zemine ve duvarlara sabitlemesini yaptınız mı?   

28. Ara parçaları iskelet çerçevesine uygun ölçülerde bağladınız 

mı? 
  

29. Gönye ve peĢ kontrolü yaptınız mı?   

30. Ara bölme yüzey kaplama gerecinin montajını yaptınız mı?   

31. ĠĢiniz bittiğinde çalıĢtığınız aletleri kaldırarak çalıĢtığınız yeri 

temizlediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 
2 A 
3 B 
4 A 
5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 
2 YanlıĢ 
3 YanlıĢ 
4 Doğru 
5 YanlıĢ 
6 Doğru 
7 Doğru 
8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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