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AÇIKLAMALAR 
ALAN ĠnĢaat Teknolojisi/Teknolojileri  

DAL/MESLEK 
Betonarme Yapı Sistemleri (4.Seviye)/ Betonarme Yapı 

Sistemleri 

MODÜLÜN ADI TaĢ Duvarlar 

MODÜLÜN TANIMI 
TaĢ örgü sistemleri ile duvar örme iĢlemlerinin anlatıldığı 

bir öğrenme materyalidir. 
SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama Tekrarı yapmalı) 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK TaĢ duvar yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak taĢ 

duvar yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. TaĢ duvar örgüsünü kuralına uygun yapabileceksiniz. 

2. Yonu taĢ duvar örgüsünü kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

3. TaĢ ile kemerli duvar örgüsünü kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Çimento harcı, harç teknesi, taĢ, mala, çekiç, 

ip, duvarcı gönyesi, mastar, Ģakul, çivi, su kovası, baret, 

derz malası, plastik tokmak, gözlük, iskele ve su terazisi, 

balyoz, madırga hazır bulundurulmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Çevremizdeki  yapılarda gözümüze hoĢ gelen,  tarihi eser değeri kazanmıĢ yapılar taĢ 

duvar ile yapılmıĢ binalardır. Günümüzde taĢ duvarlar istinat duvarları, bahçe duvarları, 

tarihi eserlerin çok olduğu bölgelerde restorasyon çalıĢmaları aykırı gözükmemesi için o 

bölgede yeni yapılan binalarda ve bahçe duvarları v.b. yerlerde kullanılırlar. 

 

Bu modülle; taĢ duvar örgüsünü, ince ve kaba yonu taĢ duvar örgüsünü ve taĢ ile 

kemer örmede bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, taĢ 

duvarların örgüsünü projesine uygun yapabilecektir. 

 

 

 

 

 TaĢ duvarların çevrenizde nerelerde kullanıldığını araĢtırınız.. 

 TaĢ duvarlarının yapılıĢ Ģekillerini ve görünüĢ Ģekillerini inceleyiniz.  

 Topladığınız bilgileri bir araya getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. TAġ DUVAR ÖRGÜSÜ 
 

1.1. TaĢlar 
 

Yer kabuğu kütlesinden kopan veya koparılan, çeĢitli iĢlerde kullanılan katı ve sert 

maddelerdir. Doğada kendiliğinden yağmur, kar, rüzgar, yanardağ patlamaları ve 

sayabileceğimiz bütün doğa olaylarıyla oluĢan doğal yapı malzemeleridir. 

 

1.1.1. Tanımı  
 

Doğadan, taĢ ocaklarından çıkartılan taĢların kurallarına göre örülmesiyle oluĢturulan 

yapı elemanlarına taĢ duvarlar denir. 

 

Resim 1.1: TaĢ duvar örneği 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.2. ÇeĢitleri 
 

TaĢ duvar çeĢitleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 Moloz taĢ duvarlar. 

 Kaba yonu taĢ duvarlar. 

 Ġnce yonu taĢ duvarlar. 

 Kesme taĢ duvarlar. 

 

1.1.2.1. Moloz TaĢ Duvarlar 
 

TaĢ ocağından çıkartılan taĢların hiçbir iĢlem yapılmadan yada çaplandıktan sonra  

oluĢturulan duvar türüdür.  Moloz taĢlar iki Ģekilde yapılır; 

 

 Kuru (harçsız) olarak 

 Harçlı olarak 

 

Resim 1.2: Moloz taĢ duvar 

1.1.2.2. Kaba Yonu TaĢ Duvarlar 
 

Yatak ya da yan yüzleri görünen yüzeyine dik, en az 15 cm olmak üzere murç ya da 

tarak ile düzeltilmiĢ, dikdörtgen veya çok kenarlı yüzeyli, düzgün biçimlendirilmiĢ taĢlardır. 

TaĢ duvar yapılırken, taĢların yan ve alın yüzeyleri düzeltilir. Kenar düzeltilme Ģekline göre 

çerçeveli ve çerçevesiz kaba yonu taĢlar olmak üzere iki Ģekilde yapılır.  

 

Çerçeveli kaba yonu taĢlarda, taĢın alın yüzeyi düzeltildikten sonra, alın yüzeyin 

kenarlarında 2-3 cm geniĢliğinde çerçeve açılır. Buna “su yolu” adı verilir. Açılan bu 

çerçevenin içi iĢlenir, yan yüzler ise alın yüzeyine dik olacak Ģekilde kabaca yontulur.  
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Resim 1.3: Kaba yonu taĢ duvar 

1.1.2.3. Ġnce Yonu TaĢ Duvarlar 
 

Görünen yüzleri tamamen, yatak ve yan yüzleri ise 15 cm derinlikte gönyesinde, 

düzgün ve keskin köĢeler teĢkil edecek Ģekilde iĢlenmiĢ taĢlardır. TaĢın en küçük ölçüsü 20 

cm olmalıdır. 

 

Resim 1.4: Ġnce yonu taĢ duvar 

1.1.2.3. Kesme TaĢ Duvarlar 
 

Bütün yüzeyleri düzgün geometrik Ģekilde yontularak hazırlanmıĢ taĢlardır. Bu tür 

taĢlar, taĢ kesme makinelerinde hazırlanır. Yığma ve iskelet yapılarda duvarlar kaplamak için 

kesilerek plaklar haline getirilmiĢ ve hatta cilalanmıĢ taĢlar kullanılır. Bu taĢlara, estetik ve 

koruyuculuk özellikleri nedeniyle taĢıyıcılık görevi verilmez. Traverten, mermer gibi 

taĢlardan kesilerek elde edilen plak taĢların kalınlıkları 2-4 cm’dir. 
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Resim 1.5: Kesme taĢ duvar 

1.1.3. Kullanıldığı Yerler 
 

TaĢ duvarların kullanıldığı yerler aĢağıdaki gibidir. 

 

 Moloz taĢ duvarlar. 

 

Harçsız moloz taĢ duvarlar 

 

 Yük taĢımayan bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları. 

 Fosseptik çukuru.  

 Su kuyusu duvarları. 

 Ağırlık duvarları. 

 

Harçlı moloz taĢ duvarlar 

 

 Temel duvarları. 

 Bodrum ve normal kat duvarları.  

 Çevre ve istinat duvarları. 

 

 Kaba yonu taĢ duvarlar. 

 

 Binanın yüzeyi sıvanmayacak cephe duvarlarında. 

 Çevre ve istinat duvarları. 

 

 Ġnce yonu taĢ duvarlar. 

 

 Anıt. 

 Mabet.  

 Binanın yüzeyi sıvanmayacak cephe duvarlarında. 

 

 Kesme taĢ duvarlar. 

 Cephe kaplamaları. 

 YürüyüĢ yolu ve yer düzenlemeleri.  

 Çevre ve istinat duvarları kaplamaları. 
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  ġekil 1.1: Yatay derzli moloz taĢ duvar      ġekil 1.4: Yatay derzli kaba yonu taĢ duvar 

     

  ġekil 1.2: KarıĢık derzli moloz taĢ duvar     ġekil 1.5: KarıĢık derzli kaba yonu taĢ duvar 

       

  ġekil 1.3: Mozaik görünümlü moloz taĢ duvar      ġekil 1.6: Silop kaba yonu taĢ duvar 

   
 

   ġekil 1.7 Ġnce yonu taĢ duvar              ġekil 1.8 Kesme taĢ duvar 

 

1.2. TaĢ Duvar Örme Kuralları 
 

TaĢ duvar örme kuralları aĢağıdaki gibidir. 

 

Moloz taĢ duvar örme kuralları; 

 

 1 m² duvar yüzeyinde 15 den fazla taĢ bulunmamalı. 

 1 m² de en az iki bağlantı (kenet) taĢı olmalıdır. 

 TaĢ kalınlıkları 15 cm’ den büyük olmamalıdır. 
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 TaĢ sıralarının üzerleri taĢla tesviye edilerek düzeltilmelidir. 

 TaĢların duvar içinde kalan tüm yüzeyleri harçla sarılmıĢ olmalı. 

 Duvar yüzü sıvanacaksa köĢeler ve kapı-pencere yanları tuğlayla örülmelidir. 

(ġekil 1.10) 

 Derz kalınlığı en fazla 4.00 cm olmalıdır.  

 Oturtulan taĢlar yerinden oynatılmamalıdır. OynatılmıĢ ise harcı temizlenip taĢ 

ıslatılarak yeniden harçlanarak yerine oturtulmalıdır. 

 TaĢ yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine dik ve görünen yüzeye dik 5.00 cm’ 

lik kısmı düzeltilmiĢ olmalıdır. (ġekil 1.11) 

 Ġç yüzeylerde derz kalınlığı 3.00 cm’ yi geçmemelidir. 

 

 

ġekil 1.9: Kenet taĢı 

 

ġekil 1.10: KöĢesi tuğlalı moloz taĢ duvar 
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ġekil 1.11: Moloz taĢ duvar köĢe birleĢimi 

 

1.3. TaĢ Duvar Örülmesi 
 

TaĢ duvar örme yerini hazırlama iĢlemi için gerekli malzemeler aĢağıdadır; 

 

 Kürek  

 Su düzeci 

 Duvarcı ipi 

 Metre  

 

TaĢ duvar örme yerini hazırlama iĢlem basamakları aĢağıdadır; 

 

 Duvar zemininin projesine uygunluğunu kontrol ediniz.  

 Duvar zeminin yataylığını su düzeci ile kontrol ediniz. 

 Duvar zeminini temizleyiniz. 

 

1.3.1. Harçsız TaĢ Duvar Örülmesi 
 

Harçsız taĢ duvar örmek için gerekli malzemeler aĢağıdadır; 

 

 Duvar projesi. 

 Moloz taĢ. 

 Metre 

 Ġp 

 Madırga 

 Balyoz 

 Gönye 

 ġakul 

 Su düzeci 

 

Harçsız taĢ duvar örme iĢlem basamakları; 

 

 HazırlanmıĢ taĢları çalıĢmayı engel olmayacak Ģekilde iĢ yerine yaklaĢtırınız. 

 Duvar temeli üzerinde duvar köĢelerini ve bölme duvarların yerlerini 

iĢaretleyiniz. 
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 Projesine uygun olarak köĢe taĢlarını harçsız olarak yerleĢtiriniz. 

 KöĢe taĢlarından iki yüzlü olmak üzere ipleri çekiniz. 

 Ġplere uyarak ara duvar taĢlarını yerleĢtiriniz. 

 1.00-1.50 m de bir duvarın üst seviyesini tesviye ediniz. 

 

1.3.2. Harçlı TaĢ Duvar Örülmesi 
 

Harçlı taĢ duvar örmek için gerekli malzemeler aĢağıdadır; 

 

 Duvar projesi. 

 Moloz taĢ 

 Metre  

 Ġp 

 Madırga 

 Balyoz 

 Mala 

 Gönye  

 Çekül 

 Su düzeci 

 Su  

 Harç 

 Harç teknesi 

 

Harçlı taĢ duvar örme iĢlem basamakları aĢağıdaki gibidir; 

 

 HazırlanmıĢ taĢları çalıĢmayı engel olmayacak Ģekilde iĢyerine yaklaĢtırınız. 

 Duvar temeli üzerinde duvar köĢelerini ve bölme duvarların yerlerini 

iĢaretleyiniz. 

 Harcı tekneye koyarak alıĢtırınız. 

 Duvar zeminini ve moloz taĢları ıslatınız. 

 Projesine uygun olarak köĢe taĢlarını harçlı olarak yerleĢtiriniz. 

 KöĢelerin dikliğini gönye yardımı ile kontrol ediniz. 

 KöĢe taĢlarından iki yüzlü olmak üzere ipleri çekiniz. 

 Ġplere uyarak ara duvar taĢlarını harçlı olarak yerleĢtiniz. 

 1.00-1.50 m de bir duvarın üst seviyesini tesviye ediniz. 

 Normal derzleri harçla geniĢ derzleri küçük taĢ parçaları ve harçla doldurunuz. 

 Üst sıra köĢe taĢlarını koydukça düĢeyliği Ģakul ile kontrol ediniz. 

 Gerektiğinde iri taĢları balyoz ile Ģekillendiriniz. 

 

1.3.3. TaĢ Duvar Tesviye Yapmak 
 

TaĢ duvar tesviye yapma iĢleminde kullanılan malzemeler aĢağıdadır; 

 
 Duvar projesi 

 Metre 
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 Hortumlu su düzeci 

 Duvarcı ipi 

 Mala 

 Madırga 

 Balyoz 

 Düzgün moloz taĢ 

 Su  

 Harç 

 Harç teknesi 

 

TaĢ duvar tesviye yapma iĢlem basamakları aĢağıdaki gibidir; 

 

 Duvarın tesviye yüksekliğini projeye göre kontrol ediniz. 

 Tesviye yüksekliğini duvarın bir köĢesinde iĢaretleyiniz. 

 ĠĢaretlene noktayı hortumlu su düzeci ile duvarın diğer köĢelerine taĢıyınız. 

 Duvarın köĢelerini düzgünce moloz taĢlar ile tesviye yüksekliğinde örünüz. 

 KöĢe taĢlarından iki yüzlü olmak üzere ipleri çekiniz. 

 Ġp seviyesine uyarak ara taĢları duvara yerleĢtiniz. 

 

 

ġekil 1.12: TaĢ duvar projesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Öğretmeniniz göstereceği bir uygulama alanında taĢ duvar örme iĢlemini uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örülecek duvarın iĢ resmini çiziniz. 

 Kullanılacak araç ve gereçleri temin 

ediniz. 

 Kullanılacak taĢları temin ediniz. 

 Harcınızı hazırlayınız. 

 Ġpinizi düzgün çekiniz. 

 ġakul noktalarını atlamadan bakınız. 

 Öğretmeniniz vereceği direktifleri tam 

olarak yerine getiriniz. 

 ÇalıĢma yerinizi temizleyiniz. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ kazalarına karĢı önlemleriniz alınız. 

 Duvar köĢelerini belirleyiniz. 

 ĠĢ resmine dikkat ediniz. 

 Bir sonraki kullanım için araç ve 

gereçlerinizi temiz bırakınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ resmini çizdiniz mi?   

2. Kullanacağınız taĢları belirledinzi mi?   

3. TaĢ duvar örme yerini tesviyelediniz mi?   

4. Ġpini düzgün çektiniz mi?   

5. Uygulamanızı iĢ resmine uygun yaptınız mı?   

 

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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi taĢ duvar çeĢitlerinden değildir? 

A) Moloz taĢ duvar 

B) Kaba moloz taĢ duvar 

C) Kaba yonu taĢ duvar 

D) Ġnce yonu taĢ duvar 

 

2. TaĢ ocağından çıkartılarak hiçbir iĢlem yapılmadan duvar örülen taĢ duvara ne denir? 

A) Moloz taĢ duvar 

B) Kaba yonu taĢ duvar 

C) Ġnce Yonu taĢ duvar 

D) Kesme taĢ duvar 

 

3. Moloz taĢ duvar örülürken taĢ kalınlıkları en fazla kaç cm olmalıdır? 

A) 5 cm 

B) 10 cm 

C) 15 cm 

D) 20 cm 

 

4. Moloz taĢ duvar örülürken derz kalınlığı en fazla kaç cm olmalıdır? 

A) 1 cm 

B) 2 cm 

C) 3 cm 

D) 4 cm 

 

5. Moloz taĢ duvar örülürken iç yüzeylerde derz kalınlığı en fazla kaç cm olmalıdır? 

A) 1 cm 

B) 2 cm 

C) 3 cm 

D) 4 cm 

 

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 verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, ince ve 

kaba yonu taĢ duvar örgüsünü kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde gördüğünüz taĢ duvarları inceleyerek çeĢidine karar veriniz.  

 Çevrenizde yeni yapılan taĢ duvar varsa inceleyiniz. 

 AraĢtırma ve gözlemlerinizi rapor haline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sınıfta tartıĢınız. 

 

2. ĠNCE VE KABA YONU TAġ 

DUVAR ÖRGÜSÜ 
 

2.1. Ġnce Yonu TaĢlar 
 

2.1.1. Tanımı 
 

Ġnce yonu taĢ duvarlar iĢçilik maliyeti taĢların tek tek iĢlenmesi ve çok özen 

gösterilmesi gerektiğinden pahalı bir taĢ duvar çeĢitidir.  

 

Resim 2.1: Ġnce yonu taĢ duvar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.2. ÇeĢitleri 
 

Ġnce yonu taĢ duvarlarda çeĢitleri aĢağıdaki gibidir. 

 
 Ġnce yonu taĢ duvarlar 

 Sıklop ince yonu taĢ duvarlar 

 

2.1.3. Kullanıldığı Yerler 
 

Ġnce yonu taĢ duvarların kullanıldığı yerler aĢağıdadır. 

 

 Anıt binalarında 

 Mabet binalarında 

 Tarihi eserlerin restorasyonunda 

 Mimari özellik olarak göze hitap eden binalarda 

 

2.2. Kaba Yonu TaĢlar 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Kaba yonu taĢ duvarlar genellikle dıĢ yüzeyine iĢlem yapılmayacak duvarlarda 

kullanılmaktadır.  

 

Resim 2.2: Kaba yonu taĢ duvar 

2.2.2. ÇeĢitleri 
 

Kaba yonu taĢ duvar çeĢitleri aĢağıdaki gibidir; 

 

 KarıĢık derzli kaba yonu taĢ duvarlar. 

 Sıklop kaba yonu taĢ duvarlar. 
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2.2.3. Kullanıldığı Yerler 
 

Kaba yonu taĢ duvarların kullanıldığı yerler aĢağıdadır. 

 

 Binanın, yüzeyinin sıvanmayacak cephe duvarlarında. 

 Çevre ve istinat duvarlarında. 

 Tarihi eserlerin restorasyonunda 

 

2.3. Yonu TaĢ Duvar Örme Kuralları 
 

Yonu taĢ duvar örme kurallarını ince yonu taĢ duvar örme kuralları ve kaba yonu taĢ 

duvar örme kuralları olarak ikiye ayırırız. 

 

Ġnce yonu taĢ duvar örme kuralları aĢağıdaki gibidir; 

 

 TaĢların görünen yüzeyleri tamamen, yatak ve yan yüzeyleri 15 cm derinliğe 

kadar gönyesinde ve düzlem olarak, kenarları düzgün ve keskin doğrular 

oluĢturacak Ģekil de düz kalemle, geri kalan kısımları da murç ya da ince tarakla 

tesviye dilmelidir. 

 Görünen yüzeylerde, kenarların oluĢturduğu düzlemden daha aĢağıda çukurluk 

olmamalıdır. Ancak kalemle açılan çerçeve içerisi, çerçeveyle aynı düzlemde 

olabileceği gibi, bu düzlemden 2 cm kadar çıkıntılı (sıklop duvar) da yapılabilir. 

 TaĢların yatak ve yan yüzeylerinde, 15 cm derinliğe kadar hiçbir kesit daralması 

olmamalıdır. Bu derinlikten sonra yüzeylerde, 2 cm den fazla olmamak 

koĢuluyla bir kesit daralması olabilir. 

 TaĢların en küçük kenarı 20 cm den az olmamalıdır. 

 TaĢların, duvarla iyi bağlantı yapmaları sağlanmalı ve duvar yüzeyine konan bir 

sıra taĢın arkası, bütün duvar kalınlığınca tamamlandıktan sonra, üst sıranın 

örülmesi geçilmelidir. 

 Derzler, bütün duvar yüzeyinde aynı ve en çok 1.5 cm kalınlıkta olmalıdır. 

 Art arda gelen iki taĢ sırası yükseklikleri arasındaki fark, en çok 2 cm olmalıdır. 

Ayrıca, bir yüzeydeki en kalın sıra ile en ince sıra arasındaki fark da 4 cm yi 

geçmemelidir. 

 Üst üste gelen dikey derzler arasındaki uzaklık en az 10 cm olmalıdır. 

 

Kaba yonu taĢ duvar örme kuralları aĢağıdaki gibidir; 

 

 TaĢların yatak ve yan yüzeyleri görünen yüzeyine dik ve en az 15 cm olarak 

murç ya da tarakla düzeltilmelidir. 

 TaĢların görünen yüzey kenarları aynı düzlemde olmalıdır. Ġstendiğinde taĢın 

görüne yüzey çevresinde yaklaĢık 2 cm eninde düz kalemle ince tesviyeli 

çerçeve açılabilir. 

 Cephe taĢlarının görüne yüzeylerindeki kabarıklık 3 cm yi geçmemeli ve taĢ 

yüzeylerinde kenarlarından daha çukur kısımlar bulunmamalıdır. 
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 Dikdörtgen yüzeyli taĢların yüksekliği en az 20 cm geniĢliği 30 cm ve derinliği 

de 25 cm olmalıdır. 

 TaĢların duvara giren kısmı (derinliği) 25 cm de az olmamalıdır. 

 TaĢların yatak ve yan yüzeylerinde 15 cm derinliğe kadar hiçbir kesit daralması 

olmamalıdır. Bunun gerisinde her kenardan itibaren 2 cm den çok olmamak 

Ģartıyla bir kesit daralması olabilir. 

 Derzlerin kalınlığı en çok 2 cm olmalıdır. 

 TaĢlar yerine konduktan sonra kalemle hiçbir düzeltme yapılmamalıdır. 

 TaĢlar sıralar halinde örüldüğünde aralarındaki yükseklik farkı 1/5’ini 

geçmeyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 

 Birinci sıra ile ondan sonra gelen sırada birbirine en yakın olan derzlerin 

aralarındaki uzaklık 10 cm den az olmamalıdır. 

 Kaba yonu taĢlar yatay ya da karıĢık derzli olarak yapılabilirler. TaĢın görünen 

yüzey kenarlarına açılan 2 cm kadar geniĢlikteki çerçevenin (suyun) içerisi 

düzeltilmeyip kabarık olarak bırakılabilir. 

 Böyle hazırlanan taĢlarla yapılan duvarlara sıklop duvar denir. Ayrıca çok 

kenarlı taĢlar hazırlamak suretiyle mozaik görünümlü kaba yonu taĢ duvarlar da 

yapılabilir. 

 

2.3. Yonu TaĢ Örülmesi 
 

TaĢ duvar örme yerini hazırlama iĢlemi için gerekli malzemeler aĢağıdadır; 

 

 Kürek 

 Su düzeci 

 Duvarcı ipi 

 Metre  

 

TaĢ duvar örme yerini hazırlama iĢlem basamakları aĢağıdadır; 

 

 Duvar zemininin projesine uygunluğunu kontrol ediniz.  

 Duvar zeminin yataylığını su düzeci ile kontrol ediniz. 

 Duvar zeminini temizleyiniz. 

 

Yonu taĢ duvar örme iĢlem basamakları aĢağıdaki gibidir. 

 

 HazırlanmıĢ taĢları çalıĢmayı engel olmayacak Ģekilde iĢyerine yaklaĢtırınız. 

 Duvar temeli üzerinde duvar köĢelerini ve bölme duvarların yerlerini 

iĢaretleyiniz. 

 Harcı tekneye koyarak alıĢtırınız. 

 Duvar zeminini ve taĢları ıslatınız. 

 Projesine uygun olarak köĢe taĢlarını harçlı olarak yerleĢtiriniz. 

 KöĢelerin dikliğini gönye yardımı ile kontrol ediniz. 

 KöĢe taĢlarından iki yüzlü olmak üzere ipleri çekiniz. 

 Ġplere uyarak ara duvar taĢlarını harçlı olarak yerleĢtiniz. 
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 1.00-1.50 m de bir duvarın üst seviyesini tesviye ediniz. 

 Normal derzleri harçla geniĢ derzleri küçük taĢ parçaları ve harçla doldurunuz. 

 Üst sıra köĢe taĢlarını koydukça düĢeyliği Ģakul ile kontrol ediniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Öğretmeninizin göstereceği  uygun bir yere yonu taĢ duvar örmek için hazırlığınızı 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örülecek taĢ duvarın iĢ resmini çiziniz. 

 Kullanılacak araç ve gereçleri temin 

ediniz. 

 Kullanılacak ince yonu ve kaba yonu 

taĢları hazırlayınız ediniz. 

 Harcınızı hazırlayınız. 

 Öğretmeniniz vereceği direktifleri tam 

olarak yerine getiriniz. 

 ÇalıĢma yerinizi temizleyiniz. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ kazalarına karĢı önlemleriniz alınız. 

 Derz aralıklarına dikkat ediniz. 

 ĠĢ resmine dikkat ediniz. 

 Bir sonraki kullanım için araç ve 

gereçlerinizi temiz bırakınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ĠĢ resmini çizdiniz mi?   

2. Kullanacağınız  taĢları hazırladınız mı?   

3. Kullanacağınız çalıĢma yerinizi temizlediniz mi?   

4. Uygulamanızı iĢ resmine uygun yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yonu taĢ için söylenemez ? 

A) TaĢ ocağından direk alınıp kullanılır. 

B) Madırga ile düzeltme yapılır. 

C) Ġnce yonu bir çeĢitidir. 

D) Kaba Yonu bir çeĢitidir. 

 

2. Kaba yonu taĢ duvarda dikdörtgen yüzeyli taĢların yüksekliği en az kaç cm olmalıdır? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

3. Kaba yonu taĢlarda örüm esnasında birbirine yakın olan derzlerin iki üst sıra 

arasındaki mesafeleri en az ne olmalıdır? 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

 

4. TaĢ yüzeylerinin görünen tarafları 2 cm ye kadar çıkıntılı olan duvarlara nasıl duvar 

denir? 

A) Sıklop duvar 

B) Moloz taĢ duvar 

C) Ġnce yonu taĢ duvar 

D) Kesme taĢ duvar 

 

5. Ġnce Yonu taĢ duvarda taĢların en küçük kenarı kaç cm olmalıdır? 

A) 15 

B) 20 

C) 25 

D) 30 

 

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-3 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, taĢ ile 

kemerli duvarı kurallarına uygun yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yapılarda kullanılan kemer çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Yapılarda kullanılan taĢ ile kemerli duvar hakkında bilgi toplayınız. 

 Ġnternetten taĢ ile kemerli duvar resimlerini edinerek sınıfta arkadaĢlarınız ile 

paylaĢınız. 

 

3. TAġ ĠLE KEMERLĠ DUVAR 

 

3.1. TaĢ Duvar Kemer Kalıpları 
 

TaĢ duvar ile kemer kalıpları kemer yapımı esnasında örülen taĢların harcının donma 

süresi içinde taĢların alttan desteklenerek kemerin çökmemesi için yapılan kalıplardır. 

 

TaĢ duvar kemer kalıpları yapıldıkları malzemeye göre ayrılır. Bunlar aĢağıdaki 

gibidir. 

 

 Kemer kalıp çeĢitleri. 

 

 AhĢap malzemeden yapılan kalıplar. 

 Çelik malzemeden yapılan kalıplar. 

 

AhĢap malzemeden yapılan kalıplar genellikle bir veya iki kullanımlık kalıplardır. 

Teknoloji ve ahĢap ürünlerinin son yıllarda geliĢmesi ve çeĢitlenmesi sonucu malzemenin 

kullanım kolaylığı ve imalatı göz önünde bulundurularak daha çok tercik edilmektedir. 

Kontrplak, ince suntalam ve mdf türü malzemeler büküm kolaylığı ve bulunabilirliği 

iĢlenmesi yönünden ve malzemenin yüzeyinin temiz olmasından dolayı son zamanlarda 

tercih nedenidir. 

 

Çelik malzemeden yapılan kemer kalıpları ise genellikle imalatının zaman alması ve 

maliyet açısından ahĢaba göre pahalı olması nedeniyle, seri olarak yapılacak olan kemerlerde 

kullanılır. DıĢ cephe pencere üstleri, çok katlı bloklarda her dairede yapılacak Ģömine ve vb. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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iĢlerde kullanılır. Çeliğin dayanıklı olması ve kolay kolay deforme almamsından dolayı seri 

iĢlerde iĢçiliği azalttığı için tercih nedenidir. 

 

3.2. Kemer Kalıbı Yapım Kuralları 
 

TaĢ duvar ahĢap kemer kalıpları yapımı kuralları aĢağıdaki gibidir; 

 

 Yapılacak  olan kemerin kalıbı, projesindeki Ģekle uygun olarak kalıp kanatları 

ve yükünü taĢıyan kalıp iskelesinden meydana gelir. 

 Kalıp kanatları,  açıklığı fazla olamayan kemerlerde 2–3 cm kalınlığındaki 

tahtalarla yapılır.  

 Kemer Ģekli gerçek büyüklüğünde, düzgün bir yerde, kanat tahtası üzerinde 

çizilir ve çizgi üzerinden kesilerek kemer kavisini verecek kanatlar hazırlanır.  

 Kemer geniĢliğine göre ön ve arka yüzeyleri oluĢturmak için karĢı karĢıya 

getirilen kanatların açılmaması için üst ve alttan bağlayıcı çıtalar çakılır.  

 Kemer geniĢliği bir tuğla veya daha az ise kanatların açılmaması için kanatlar 

üzerine 2x3 cm’ lik çıtalar 1 cm aralıklarla çakılır. 

 Kemer kalıp iskelesi, kanatları ve üzerlerine gelen yükleri taĢıyan baĢlık, dikme, 

çapraz ve kamalardan meydana gelir.  

 Kemer yapıldıktan sonra kalıp 3–8 gün arasında sökülebilir.  

 Düz kemerlerde, kemer yapılıp kalıp söküldükten sonra oturmalar dikkate 

alınarak diĢli yapılır. 

 

ġekil 3.1: Tuğla duvar kemer ahĢap kalıp 

TaĢ duvar çelik kemer kalıpları yapımı kuralları aĢağıdaki gibidir; 

 

 Yapılacak  olan kemerin kalıbı, projesindeki Ģekle uygun olarak kalıp kanatları 

ve yükünü taĢıyan kalıp iskelesinden meydana gelir. 

 Kalıp kanatları,   5 mm kalınlığındaki saclardan yapılır.  
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 Kemer Ģekli gerçek büyüklüğünde, düzgün bir yerde, sac üzerine çizilir  ve çizgi 

üzerinden kesilerek kemer kavisini verecek kanatlar hazırlanır.  

 Kemer geniĢliğine göre ön ve arka yüzeyleri oluĢturmak için karĢı karĢıya 

getirilen kanatların açılmaması için üst ve alttan bağlayıcı profiller kaynaklanır. 

 Kemer kalıp iskelesi, kanatları ve üzerlerine gelen yükleri taĢıyan baĢlık, dikme, 

çapraz ve kamalardan meydana gelir.  

 Kemer yapıldıktan sonra kalıp 3–8 gün arasında sökülebilir. 

 Düz kemerlerde, kemer yapılıp kalıp söküldükten sonra oturmalar dikkate 

alınarak diĢli yapılır. 

 

3.3. TaĢ Kemerli Duvar 
 

3.3.1. Tanımı 
 

Duvarın belirli bir noktasında kemer bulunan duvarlara kemerli duvar denir. Kemerli 

duvarlar özellik olarak kemer Ģeklinin ovalliğinden direkt göze hitap eden ve fark edilen 

duvarlardır. 

 

TaĢ kemerli duvarlar taĢ duvar çeĢitlerinden kaba yonu veya ince yonu taĢ duvar 

çeĢitlerinden biriyle yapılır. Genellikle daha düzgün iĢlenmiĢ ince yonu taĢ duvar örme 

metoduyla uygulanır. Moloz taĢ duvarlar taĢ ocağından temin edilen ve iĢlenmemiĢ taĢ 

olduğu için yapımı çok zordur. 

 

3.3.2. ÇeĢitleri 
 

Kemerli taĢ duvarlar birçok Ģekilde çeĢitlendirilirler. Yapıldıkları yere göre, yapılıĢına 

göre ve yapım açıklığına göre. Bunlar aĢağıdaki gibidir. 

 

 Yapıldığı yere göre kemerler. 

 Ġç mekanda yapılan kemerler.  

 DıĢ mekanda yapılan kemerler. 

 

 YapılıĢ özeliğine göre kemerler. 

 TaĢıyıcı kemerler. 

 Dekoratif kemerler. 

 

 Yapım açıklığına göre kemerler. 

 Dar açıklıklı kemerler. 

 GeniĢ açıklı kemerler. 
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Resim 3.1: Ġç mekan taĢ kemer                     Resim 3.2:  DıĢ mekan taĢ kemer 

    

Resim 3.3: TaĢıyıcı taĢ kemer                           Resim 3.4: Dekoratif taĢ kemer 

      

Resim 3.5: Dar açıklıklı taĢ kemer  Resim 3.6: GeniĢ açıklıklı taĢ kemer 

 

3.4. TaĢ Kemerli Duvar Örme Kuralları 
 

TaĢ kemerli duvar örme kuralları konu 2.3. de bulunan ince yonu taĢ duvar örme ve 

kaba yonu taĢ duvar örme kuralları ile aynıdır. Örülecek olan kemerin özelliğine göre ince 

yonu ve kaba yonu taĢ duvar örme kuralları uygulanır. 
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3.5. TaĢ Kemerli Duvar Örülmesi 
 

Kemer yapımında kullanılan araç ve gereçler aĢağıda sıralanmıĢtır. ĠĢe baĢlamadan 

önce araç ve gereçlerinizi temin ediniz. 

 

 ĠĢ resmi 

 Duvarcı malası 

 Duvarcı çekici 

 Duvarcı ipi 

 Çekül 

 Metre 

 Harç teknesi 

 Kürek 

 Ġnce yonu taĢ veya kaba yonu taĢ 

 Kemer kalıbı 

 Çivi  

 Kireç harcı 

 Su 

 Su kovası 

 Duvarcı gönyesi. 

 

Yukarıdaki araç ve gereçleri temin ettikten sonra aĢağıdaki iĢ sırasına göre iĢinizi 

yapınız. 

 

 ĠĢ yerini temizleyiniz. 

 TaĢları iĢ yerine yaklaĢtırınız. 

 ĠĢ resmine göre kemer ayaklarının geleceği yeri tespit ediniz. 

 ĠĢ resmine göre kemer ayakları için gerekli kenet taĢlarını temin ediniz eksik 

kalanlar var ise keserek hazırlayınız. 

 Kemer ayaklarının geleceği zemini ıslatınız. 

 Harcı tekneye alarak alıĢtırınız. 

 TaĢları ıslatınız. 

 Kemer ayaklarını iĢ resmine göre ve kurallarına uyarak örünüz. 

 Önceden hazırladığınız kemer kalıbının yerine uygun olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Kemer kalıbını, kemer ayakları arasına, düzecinde yerleĢtiriniz. 

 Kemer kalıbındaki merkezlere çivi çakarak, merkez iplerini bağlayınız. 

 ĠĢ resmine göre, kemer kalıbı üzerine taĢ ve derz taksimatını yapınız. 

 Kemerin basacağı ayakları diğer bir değiĢme üzengi yataklarını (Gerektiğinde 

taĢları madırga ve çekiç ile keserek) yerleĢtiriniz. 

 ĠĢ resmine göre kemer taĢlarını (Gerektiğinde madırga ve çekiç ile keserek) 

merkez ipi ile kontrol edip, yerlerine alıĢtırınız. 

 Kemer tuğlalarını, merkez ipi ile kontrol edip, kemer üzerine çizdiğiniz taĢ ve 

derz taksimatına uyarak harçlı olarak yerleĢtiriniz. 
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 Kemer taĢlarını her iki kemer ayağından baĢlayıp, eĢit adette taĢ koyarak 

geliniz. 

 Kemer takkesi (Üst noktası)taĢını (Kilit olarak) yerleĢtiriniz. 

 Kemer yüzeyinin düzgünlüğünü, mastar tutarak kontrol ediniz. 

 Kemer yan duvarlarını kurallarına göre örünüz.  

 Duvar köĢelerinin, duvar ve kenar yüzeyin düzgünlüğünü Ģakul ile kontrol 

ediniz. 

 Derzleri sıvamada, malanın kenarı ile iyice doldurunuz. 

 TaĢ sıralarının aynı yükseklikte ve kalınlıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Kemer kalıbını önce, kalıp ayaklarının altındaki kamaları alarak, dikkatlice 

sökünüz. 

 Yaptığınız iĢin, iĢ resmine ve kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. 

 ĠĢin bitiminde, iĢ yerini ve kullandığınız araç ve gereçleri iyice temizleyip 

yerine kaldırınız. 

 

ġekil 3.2 Kesme taĢ ile kemer örme projesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Öğretmeniniz göstereceği bir uygulama alanında kemer uygulamasını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Örülecek kemerin iĢ resmini çiziniz. 

 Kullanılacak araç ve gereçleri temin 

ediniz. 

 Kullanılacak taĢları temin ediniz. 

 Kemer kalıbını yapınız. 

 Harcınızı hazırlayınız. 

 Ġpinizi düzgün çekiniz. 

 ġakul noktalarını atlamadan bakınız. 

 Öğretmeniniz vereceği direktifleri tam 

olarak yerine getiriniz. 

 ÇalıĢma yerinizi temizleyiniz. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ kazalarına karĢı önlemleriniz alınız. 

 Kemer ayaklarını belirleyiniz. 

 Kemer kalını düzgün ve terazisinde 

yerleĢtiriniz. 

 Kemer kalıbını dikkatli sökünüz. 

 ĠĢ resmine dikkat ediniz. 

 Bir sonraki kullanım için araç ve 

gereçlerinizi temiz bırakınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ resmini çizdiniz mi?   

2. Kullanacağınız taĢları hazırladınız mı?   

3. Kullanacağınız kenet taĢlarını hazırladınız mı?   

4. Kemer kalıbını hazırladınız mı?   

5. Kullannacağınız araç ve gereçleri tam olarak hazırladınız mı?   

6. Uygulamanızı iĢ resmine uygun yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kemer kalıp çeĢitleri ahĢap , çelik, beton ve tuğladır.  

 

2. (   ) Yapıldığı yere göre kemerler iç mekan ve dıĢ mekan kemerlerdir.   

 

3. (   ) Yapım açıklığına göre kemerler çok geniĢ, az geniĢ, normal geniĢ ve biraz geniĢ 

kemerlerdir. 

 

4. (   ) Kemerli duvar örülürken bilgisayar gereklidir.  

 

5. (   ) Yapılan iĢ resmi mutlaka bilgisayar çıktısı olmalıdır. 

 

6. (   ) ĠĢ yerini temizleyip iĢ baĢlamalıyız.  

 

7. (   ) Kemer kalıbı kemer bittikten sonra hazırlanır.  

 

8. (   ) Kemer yan duvarlarını kuralına uymadan geliĢi güzel doldurmalıyız.  

 

9. (   ) Kemer kalıbını önce kemer  ayaklarının altındaki kamalardan baĢlayarak 

sökmeliyiz.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki uygulamaları öğretmeninizin gözetiminde yapınız 

 

 Duvar dik köĢe birleĢimlerinde derzlerin üst üste binmesini kontrol ediniz. 

Aksaklıklar varsa düzeltiniz. 

 Dilatasyon derzlerinin arasını düzgün doldurunuz. BoĢluklar var ise tekrar 

gözden geçiriniz. 

 Kemer kalıbını iĢ resmine uygun yaptınız mı? Uygulamaya geçmeden ölçüleri 

kontrol ediniz. 

 

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. TaĢların tanımını yapabildiniz mi?   

2. TaĢ çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

3. TaĢ duvarların kullanıldığı yerleri sıralayabildiniz mi?   

4. ĠĢ resmini çizebildiniz mi?   

5. TaĢ çeĢitlerini ayırabildiniz mi?   

6. Kullanacağınız taĢları ebatlarına uygun seçebildiniz mi?   

7. Derzlerin üst üste gelmemesini sağladınız mı?   

8. Ġnce yonu taĢları araĢtırdınız mı?   

9. Ġnce yonu taĢların tanımını öğrendiniz mi?   

10. Ġnce yonu taĢların kullanıldığı yerleri öğrenebildiniz mi?   

11. Kaba yonu taĢları araĢtırdınız mı?   

12. Kaba yonu taĢların tanımını öğrendiniz mi?   

13. Kaba yonu taĢların kullanıldığı yerleri öğrenebildiniz mi?   

14. ĠĢ resmini çizebildiniz mi?   

15. Yonu taĢ duvar iĢlemini yapabildiniz mi?   

16. Yapılarda kullanılan taĢ kemer çeĢitlerini araĢtırdınız mı?   

17. Kemer çeĢitlerini sıralayabildiniz mi?   

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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18. Kemer yapım kurallarını sıralayabildiniz mi?   

19. Kemer kalıbını yapabildiniz mi?   

20. ĠĢ resmini çizebildiniz mi?   

21. Kemerli taĢ duvar çeĢitlerini sıralayabildiniz mi?   

22. Kemerli duvar örme kurallarını konu 2.3. den tekrarladınız mı?   

23. Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

24. Kemerli taĢ duvar uygulamasını yapabildiniz mi?   

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 
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