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G R
G R
Sevgili Ö renci,
Kündekâri, küçük ölçüde geometrik parçalar n birbirine geçmesi ile elde edilen,
Anadolu’da Selçuklu döneminde geli mi kendine özgü bir bezeme tekni idir.
Ah ap ürünler hayat m z n her alan nda yer almakta, her geçen gün do al ya ant
özlemi ile daha fazla insan hayat na girmektedir. Ah ab n insan sa l na zarar vermemesi,
dayan kl olmas , do al güzellik sa lamas , çevreyi kirletmemesi, kolay i lenmesi, maliyetin
dü ük olmas , kolay elde edilmesi, uzun ömürlü, dayakl ve ekonomik olmas gibi nedenler
ah ap ürünlerini cazip hale getirmektedir. Tarihi eserlerimiz aras nda yer alan ah ap,
eserlerin bak m onar mlar nda son derece önemli yer tutmaktad r. Ah ap eserin yap ld
malzemenin iyi tan nmas , yap m tekniklerinin iyi bilinmesi ve uygulanmas eserlerin
gelecek ku aklara aktar lmas için son derece önemlidir. Selçuklu döneminde a aç eserler
daha çok mihrap, cami kap s , dolap kapaklar gibi mimari elemanlar olup çivi ve tutkal
kullan lmadan seren ve kay tlar z vanalara geçirilip s k t r lmas yla yap lm t r.
Bu modülde siz kündekâriyi tan yacak, çe itlerini ö renecek ve yap m nda kullan lan
ah ap cinslerini, hangi makinelerle i lendi ini, kündekâri motiflerinin çizimini yap p, künde
kari parçalar n olu turulmas n ö renerek, Bu bilgiler do rultusunda siz de ba ar ile
kündekâri sanat n n temelini ö renmi olacaks n z.
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Ö RENME FAAL YET - 1
Ö RENME FAAL YET – 1
AMAÇ
Bu ö renme faaliyeti ile okul içi gerekli ortam sa land
takdirde, geleneksel
de erlere ve tekni ine uygun olarak kündekâri desenlerini yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyeti tam olarak kavrayabilmek için Geometrik Motif Çizim modülünü tam
olarak kavram olmak gerekmektedir. Kündekâri motiflerinin çizimi için
Geometrik motifleri çizebilmek
Geleneksel de erlere uygun kündekâri motiflerinin ara t r lmas gerekir.
Bilgisayar ortam nda geleneksel motiflerin çiziminin nas l yap laca n
ara t r n z.

1. KÜNDEKÂR DESENLER YAPMAK
1.1. Kündekâri
Kelime anlam ince marangozluk i i, k ymetli a açlar n i lenmesidir. Bir i in
kurnazl anlam na gelen “künd”, Türkçede kavramak anlam nda kullan l yor. lk örnekleri
12. yy.da Halep m s r ve Anadolu’da rastlan r. Her üç merkezde de paralel bir geli me
gösterir. Bu yo un bezeme tekni inin ortaya ç k nedeni tümüyle tekniktir. Ceviz, abanoz,
armut, elma, im ir, sedir ve gül gibi de erli a açlar n kullan l r.
Kündekâri küçük ölçüde geometrik parçalar n birbirine geçmesi ile elde edilir. Bu
parçalar n ah ap sular damarlar birbirine z t vaziyette konuldu u, biri di erinin nem ve
s dan çarp lmas na engel oldu u için bu yöntemle üretilen kap kanatlar yüzy llarca
düzgünlü ünü korumu tur (Bk. Resim 1.1).

Resim 1.1: Kündekâri
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1.2. Kündekâri Çe itleri
1.2.1. Hakiki Kündekâri
Bir çatma tekni i olan hakiki kündekâri, sekizgen baklava ve y ld z biçiminde olan, içi
arabesk kabartmal ah ap parçalarla, bunlar birbirine ba layan oluklu ah ap kiri ler içine
geçerek ba lanm t r. Geometrik ah ap parçalar negatif veya pozitif geçmelerle birbirine
ba lanarak, yap lacak parça bir uçtan ba layarak adeta sepet örer gibi örülerek bütüne gidilir.
Günümüze kadar gelmi çok muhte em örneklerin pek ço unun örgü sistemi çözülememi ,
çe itli nedenlerden y pran p da lan birkaç kap y toplay p eski haline getirmek mümkün
olamam t r (Bk. Resim1.2).

Resim 1.2: Hakiki kündekâri

1.2.2. Taklit Kündekâri
Hakiki kündekârinin daha kaba ve az ustal k isteyen bir grubudur. Bu örneklerde
ah ap bloklar üzerinde sekizgenler y ld zlar, baklavalar vb. geometrik ekillere ayr larak elde
edilir. Kafesi olu turan kiri ler ah ap ç talardan çak lm t r. Taklit kündekâri yap l
tekni ine üç gruba ayr l r (Bk. Resim1.3).

Resim 1.3: Taklit kündekâri
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1.2.2.1. Kabartma Kündekâri
Çakma ve kabartma kündekâri tekni inde minber yan aynal klar veya kap kanatlar
ayn ah ap bloklar n n yan yana geçirilmesi ile tamamlan r. Bu ah ap bloklardan içi arabesk
dekorla süslü sekizgenli baklava y ld z ekilli k s mlar kabartma halinde i lenmi tir. Bu
ç k nt l sat hlar n aras na geometrik kafesi olu turan kiri ler çak lm t r. Görünü te hakiki
kündekâriden güç ayr lan bu teknikte sekizgen y ld z ve baklavalarla(ah ap blokla yekpare
olduklar için) çivi yoktur. Aradaki ç talar çivi ile tutturulmu tur. Ah ap bloklar n kuruyup
küçülmesi halinde panolar n aras nda boydan boya ayr klar görülür. Bu taklit kündekârinin
asl na en yakla an ve ustal k isteyen bir örne idir (Bk. Resim 1.4).

Resim 1.4: Kabartma kündekâri

1.2.2.2. Tamamen Çakma ve Yap t rma Kündekâri
Tamamen çakma ve yap t rma kündekâri taklit grubunun daha kaba ve az ustal k
isteyen örneklerini sunar. Bu i çilikte ah ap bloklar üzerine sekizgenler, y ld zlar, baklavalar
ve geometrik kafesi meydana getiren ah ap kiri ler çak lm t r. Ah ap bloklar n kuruyup
küçülmesiyle burada da bloklar n aras nda ayr klar görülür (Bk. Resim 1.5).

Resim 1.5: Tamamen çakma ve yap t rma kündekâri
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1.2.2.3. Tamamen Kabartmal Kündekâri
olan pencere
Tamamen kabartmal kündekâri oldukça yayg nd r. Daha az kal nl
kepengi, kap ve minber kap lar n n alt nda kullanm lard r. En bol örneklerin oldu u bu
grupta sekizgenler blo un kabartmas halindedir. Kabartmalar fazla yüksek de ildir.
Geometrik kafesi ile arabeskli iç dolgular belirli bir düzey ayr m göstermez (Bk. Resim1.6).

Resim 1.6: Tamamen kabartmal kündekâri

1.2.2.4. Kündekâri Yap m nda Kullan lan Ah ap Türleri

Resim 1.7: : Ah ap Türleri

ç Mekân
ç mekânda ceviz im ir armut, kiraz, sapelli (maun) gibi a açlar kullan l p
bezemelerde abanoz, sapelli (maun), alt n varak, ba a (kaplumba a d kabu u, deniz
kaplumba as ) gümü , sedef, fildi i gibi malzemeler de ah apla beraber kullan l r.
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D Mekân
D mekânda ise Me e, sapelli(maun),ireko, di budak gibi sert hava hava artlar na
dayan kl a açlar kullan l r.
ç Mekânlarda;
Ceviz

Resim 1.8: Ceviz

Yap s : Göbek odunlu a açlar grubundand r. D odun dard r. Da n k
gözeneklidir. lkbahar dokusunu olu turan gözenekleri, sonbahar dokusunu
olu turan gözeneklerinden iridir. Y l halkalar kesin ve belirli bir ekilde
birbirinden ayr l r. Gözenekler, ba kesitte küçük delikler halinde, öz ve
halinde görünür. Cevizin öz
nlar gözle
damar kesitte i ne y rt
görülmeyecek kadar küçüktür. lkbahar ve sonbahar dokular n n farkl ,
renkte olmas yüzünden özkesitte de i ik renkte paralel çizgiler görülür.
Damar kesitli zengin damar desenleri olu ur. Damarl , dalgal , par lt l
türleri vard r. Cevizin köke yak n bölümlerinden ç kar lan kök kaplamalar
çok canl simetrik desenler elde etme olas l n verir. Böyle kaplamalar
özellikle klasik mobilya üretiminde aran r.
Rengi: D odunu sar , gridir. Göbek odunu aç k sütlü kahverengiden koyu
kahverengine kadar de i ir.
Özellikleri: Cevizin kerestesi orta sert ve s k elyaflad r. A r a açlardand r.
Çivi, vida ve tutkalla ba lant kurma niteli i yeterlidir. Fizik etkilere
dayan m iyidir. Çok çal r ve çok çeker. Kolay yar l r. Yaln z kuru ortamda
dayan kl d r. Kolay ve rahat i lenir.
A rl
tür.

: Hava kurusu lahdeki cevizin özgül a rl

yakla k 0.65 gr/cm 3

Kullan l : Üstün nitelikli ve estetik yönden de erli bir mobilya a ac d r. ç
mimarc l k tada çok aran r. Masif ve kaplama olarak kullan l r. Oymal ve
tornal i lerde ba ar l sonuç verir. Müzik aleti ve model yap m nda
kullan labilir.
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Piyasada Bulunu u: Masif kaplama halinde sat l r, Masifi bazen sert kereste
standard na uygun ölçülerde ama ço unlukla kalas halindedir. Düz çizgili
kaplamas na freze ceviz, normal desenli türüne damarl ceviz kaplama, çok
kar k desenli türüne kök ceviz kaplama ad verilir.
Armut

Resim 1.9: Armut

Yap s : Olgun odunlu a açlar gurubundand r. Da n k gözeneklidir. Y l
halkalar belirlidir. Gözenekleri ç plak gözle görülmeyecek kadar küçüktür.
Baz türleri par lt l olur.
Rengi: Aç k k rm z kahverengidir.
Özellikleri: Orta sert s k dokuludur. Kururken çok çeker ve ekil de i tirir.
yi kurutulduktan sonra az çeker. Az esnektir. K r lgand r. Kolay i lenir.
Nemli havaya pek dayan kl de ildir. E yap l d r. Çok iyi boyan r ve
verniklenir.
A rl

: Hava kurusunun a rl

0.70 gr/cm3tür.

Kullan l : Masif ve özellikle kaplama olarak mobilya üretiminde, tornal ,
asmal i lerde, heykel yap m nda, gönye, cetvel gibi aletlerin yap m nda
kakma i lerinde kullan l r.
Piyasada Bulunu u: Masif kereste ve kaplama olarak sat l r. A ac n gövde
büyüklü üne göre biçilerek sat l r.
Kiraz

Resim 1.10: Kiraz
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Yap s : Kiraz, göbek odunlu a açlar gurubundand r. D odunu dard r.
Da n k gözeneklidir. Gözenekleri ilkbahar dokusunda iri, sonbahar
dokusunda incedir. Y l halkalar belirlidir. Düz çizgili veya dalgal damar
desenleri yapar, ancak damar desenleri fazla belirgin görünmez, Iz nlar
tek tek görünmez. Gruplar olu turarak yüzeye parlakl k verir.
Rengi: Kiraz n d
kahverengidir.

odunu sar ms pembe beyazd r. ç odunu aç k sar ms

Özellikleri: Kiraz ince dokulu, sert s k bir a açt r. Zor yar l r. Rahat ve
kolay i lenir. Fiziki etkilere dayan m zay ft r. Rendelendi inde düzgün ve
parlak bir yüzey verir. Kururken çok çeker. Aç k havada dayan kl de ildir.
Uygunsuz ko ullarda k sa sürede bozulur. Böcekler ve mikroorganizmalar
taraf ndan kolayca y k mlan r. Gevrektir. Çivi, vida ve tutkalla ba lant
kurma yetene i iyidir. yi pedal edilebilir. yi boyan r ve iyi verniklenir.
A rl
a rl

: De i ik aral kta kiraz türlerine rastlan r. Hava kurusunun özgül
ortalama 0.60 gr/cm3tür.

Kullan l : Mobilya ve iç mimaride masif ve kaplama olarak kullan l r.
Tornal kakmal (markitleri), oymal i lerde, müzik aletleri ve bilimsel
aletlerin yap m nda modelcilikte aranan bir gereçtir. Kaliteli i lerde kiraz n
yaln z göbek odunu kullan lmal d r.
Piyasada Bulunu u: Masif kaplama halindedir. Masifi ço unlukla gövde
boyutlar na uygun ölçülerde biçilerek piyasaya sürülür.Soyma ve dilme
yöntemi ile elde edilen kaplamalar düz desenli, bazen de kök kaplamay
and ran kar k desenlidir.
im ir

.
Resim 1.11: im ir

Yap s : im ir, olgun odunlu a açlar grubundand r. Da n k gözenekli bir
a açt r. Gözenekleri ç plak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Yerli
im irde öz nlar görünmez. Çok ince ve s k olan y l halkalar belirli
ekilde birbirlerinden ayr lmaz. Bu yüzden öz damar kesitinde canl damar
deseni yoktur.
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Rengi: im irin iç odunu ile d odunu aras nda belirli renk fark yoktur.
Rengi aç k sar ile koyu sar aras nda de i ir.
Özellikleri: Türkiye’de yeti en en sert a açlardan biridir. Çok s k yap l d r.
Bu iki sebepten zor i lenir. Fakat çok düzgün ve parlak yüzey verir.
Bükülgendir. Zor yar l r. Bas lma, vurulma, sürtünme, a nma gibi fizik
etkilere kar büyük dayan m gösterir. De i ik hava ko ullar ndan az
etkilenir. Kolay çürümez. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan kolay
y k mlanamaz. Az çal r, az çeker. Boyanma ve verniklenme niteli i artar.
A rl : En a r yerli a açlardand r. Hava kurusunun özgül a rl
olarak 0.95 gr/cm3 tür.

yakla k

Kullan l : Küçük ölçülü fakat üstün nitelik isteyen i lerin yap m nda
im irden yararlan l r. Tornal i lerde, müzik aletlerin küçük bölümlerinde,
ders aletleri, mekik, makara, ka k, tavla pulu, satranç ta yap m nda
kullan l r. Kakmal i lerde ve filata haz rlamada de erlendirilir.
Piyasada Bulunu u: Küçük bir a aç olan im ir büyük boy kereste vermez.
Dal veya gövde halinde ve tart larak, kilo ile sat l r.

D mekânlarda;
Me e

Resim 1.12: Me e

Yap s : Odunlu a açlar grubundand r. D
odunu dard r. Çember
gözeneklidir. Öz kesitte parlak pulcuklar veya eritler halinde öz nlar
vard r. Öz nlar n en belirgin göründü ü a aç türü me edir. Öz nlar nda
mat kesitteki görünü ü koyu renkli çizgiler halindedir. lkbahar dokusunda
gözenekler küçülür ve s kla r. Y l halkalar belirgindir. Damar kesitte,
gözeneklerin olu turdu u damar desenleri görünür. Me enin çok say da
de i ik türü vard r. Bu nedenle yap sal nitelikleri farkl me e a açlar ile
kar la mak do ald r. Genellikle kaba dokulu ve iri gözeneklidir.
Rengi: me enin rengi genellikle kirli sar d r. D odunu kirli sar ms
beyazd r. Göbek odunu koyu sar d r. Baz türlerin d odunu aç k pembe,
göbek odunu aç k kahverengidir.
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Özellikleri: Me e a ac n n yakla k 400 türü vard r. Bu türleri kesinlikle
birbirinden ay rmak çok güçtür. A aç i leri ve mobilya endüstrisinde
sertli ine ve yumu akl na göre de erlendirilir. Me enin sert ve yumu ak
olmasa ço unlukla yeti ti i yere ba l d r. Dar ve s k halkal me e kerestesi
e yap l özellik gösterir ve genellikle yumu ak olur. Kal n ve seyrek halkal
me enin kerestesi sert olur. Zor i lenir. Me e genellikle az çal r. Kolay
yar l r. Baz türleri orta sert, baz lar serttir. Me enin türleri aras nda az
esnek ve çok esnek olanlar vard r. Yumu ak kereste veren türleri kolay
i lenir. Havan n ve nemin bozucu etkilerine kar en büyük dayan m
gösteren a açt r. D odunu, iç odunu kadar dayan kl de ildir. Bünyesindeki
bol toner yüzünden, en iyi boyanabilen a aç me edir. Özellikle kimyasal
boyalarda bu durum aç kça görünür. Kolay verniklenir. Ancak iri gözenekli
oldu u için mat verniklenecek i lerde kullan lmas daha uygundur.
A rl

: Me enin hava kurusunun özgül a rl

ortalama 0.86 gr/cm3 tür.

Kullan l : Kal n ve seyrek halkal sert me e kereste yap lar n d ve iç
bölümlerinde, kap , pencere, merdiven, dö eme kaplamas nda, parke
yap m nda kullan l r. Tak m saplar , f ç , vagon, araba, gemi, kay k, köprü ve
iskele ayaklar nda sert me e kereste olumlu sonuç verir. Yumu ak tür
me enin masif ve kaplamas mobilya üretiminde, yap lar n iç bölümlerinde,
dekorasyon uygulamalar nda aranan bir gereçtir.
Piyasada Bulunu u: Sert a aç standartlar na göre biçilmi olarak kalas, tahta,
kadran vb.. biçimlerinde, haz r p0arke halinde paketlenmi olarak sat l r.
Mobilya ve iç mimaride kullan lan me enin büyük bir bölümü de kaplama
halinde sat l r.
D Budak

Resim 1.13: D budak

Yap s : Olgun odunlu a açlar gurubundand r. D odunu geni tir. Ortalama
50 ya ndaki d budakta göbek odun olu um ba lar. Gözenekleri çember
biçiminde da l r. ri ve çok gözeneklidir. Öz nlar vard r fakat parlak ve
belirli görüntü vermezler. lkbahar halkas gev ek ve iri gözenekli, sonbahar
halkas ise s k yap l ve ince gözeneklidir. Bu yüzden canl damar görüntüsü
verir. Bazen dalgal , par lt , çiçekli olur.
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Rengi: D buda n d odunu beyaza çok yak n renktedir. ç odun aç k
kahverengidir. Zamanla koyula r.
Özellikleri: Sert a r, s k yap l bir a açt r. Kolay i lenir. Zor yar l r. Kuru
ortamda dayan kl d r. Havan n de i en etkilerinden çabuk bozulur. Böcekler
ve mikroorganizmalar taraf ndan kolay zarar verilemez. Tutkal, çivi ve vida
ile orta derecede ba lant kurar. yi verniklenir. Su boyalar ile zor boyan r.
A rl

: Hava kurusu özgül a rl

0.68 gr/cm3tür.

Kullan l : Yap kerestesi olarak kullan lmas uygun de ildir. Masif ve
kaplamas mobilya üretiminde çok kullan l r. Tornac l kta olumlu sonuç
verir. Kontrplak üretiminde yararlan l r. Mobilya ve iç mimarîden ba ka, alet
yap m nda, spor araçlar nda kullan l r.
Piyasada Bulunu u: Masif ve kaplama halinde sat l r. Masifi, sert a aç
kereste standartlar na göre ölçülendirilir.
Maun

Resim 1.14: Maun

Yeti ti i Yerler: Maun a ac n n vatan Bat Hindistan ve Orta Amerika’d r.
Afrika’da yeti ir. S cak iklim a ac d r Ço unlukla pazarland
yere veya
gönderildi i limana göre isimlendirilir. Örne in Küba maunu, Alaska
maunu, Bolivya maunu gibi. Bazen de yap sal özelli ine göre isimlendirilir.
Sapeli maun, pramit maun, k rm z veya sar maun gibi.
Yap s : Göbek odunlu bir a açt r. Türüne göre bazen çok iri, bazen orta
irilikte gözeneklidir. Gözenekleri da n k düzendedir. Öz nlar belirlidir.
Çizgili, benekli, yollu, dalgal , par lt l görünen de i ik maun cinsleri vard r.
Dal diplerinden ç kar lan kaplamas , pratik maun ad ile sat l r. Piramit maun
çok canl damar süsleri ta r. Afrika maunu veya sepeti maun ad verilen
türü, yön de i tiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yap sal özellik
gösterir. Yanardöner, uzun par lt l damarlar yapan bu tür maunun masif ve
kaplamas kullan ld e yaya canl bir görüntü kazand r r. Y l halka s n rlar
belirli biçimde birbirinden ayr lmaz.
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Rengi: D odunu gri renklidir. ç odunu türüne göre sar ile k rm z
kahverengi aras nda de i ir. Kesildi i andaki rengi, havan n etkisi ile ve
zamanla belirli oranda koyula r.
Özellikleri: S k yap l , az esnek bir a açt r. Kolay ve temiz i lenir. Az
çal r, az çeker ve az çatlar. Bol tanelidir. Bu yüzden en iyi boyanan
a açlardand r. yi verniklenir. De i en hava ko ullar nda bile büyük
dayan m gösterir. Çivi, vida ve tutkalla ba lan r kurma niteli i iyidir.
Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan kolay y k mlanmaz Oyma ve
tornada ba ar l sonuçlar verir.
A rl : Hava kurusu maunun özgül a rl
gr/cm3 tür.

yakla k olarak 0.50-0.60

Kullan l : Çok de i ik amaçlarla kullan labilecek, üstün nitelikleri olan bir
a açt r. Yap lar n iç ve d bölümlerinde do rama, parke, merdiven
yap m nda; gemicilikte, müzik aletlerinde, tornal , oymal , kakmal i lerde,
modern ve klasik bütün mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir
kullan ma sahiptir.
Piyasada Bulunu u: Türkiye’de genellikle tomruk halinde getirilir.
Ço unlukla kaplama haline getirilerek sat l r. Kaplama üretiminde
kullan lamayan art klar masif olarak sat l r. Bunlar n belirli ölçüleri yoktur.
Bazen yurt d ndan getirilen tomruklar kalas ve tahta halinde biçilerek de
sat l r. Kalas ve tahtalar, sert kereste standart ölçülerinde biçilir.
Abanoz-Makasar

Resim 1.15: Abnoz makasar

Yeti ti i Yerler: Siyah abonoz Seyhan, Samanta ve Bombayda, kahverengi
abonoz Makasar adas nda yeti en abonoz a ac nda siyaha yak n koy
zeminde k rm z kahverengi çizgiler bulunur. Abanoz a ac n n bu türü daha
çok makasar ad ile tan n r.
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Yap s : Göbek odunludur. D odunu geni tir. nce gözeneklidir. Gözenek
çukurlar kendine özgü bir madde ile doludur. Çok dekoratif çizgi ve damar
desenleri yapar.
Rengi: D odunu pembe gri veya soluk k rm z kahverengidir. ç odunu
siyaht r. Üzerinde düzensiz, aç k ve koyu renkli damarlar bulunur.
Özellikleri: Sert üretimine çok elveri lidir. De i en hava ko ullar nda üstün
dayan m özellikleri gösterir. Kururken çok çeker ve çatlar. Z mparalan rken
ç kan tozlar göze ve solunum organlar n rahats z eder.
A rl

: Hava kurusu makasar n özgül a rl

1.10 gr/cm3tür.

Kullan l : Üstün de erli ve pahal mobilyalarda, süsleme elemanlar n n
yap m nda kullan l r. ç mimarl kta da ayn amaçla de erlendirilir. Tornal ,
kakmal i lerde, müzik aletlerinde, mobilya ve kap kulplar nda, oymal
i lerde, b çak saplar nda özellikle aran r. Türkiye’de genellikle kaplama
halinde kullan l r.
Piyasada Bulunu u: Abanoz ve makasar n masifi 20-40 kg’l k parçalar
halinde sat l r. Türkiye’de bazen kaplama olarak sat l r.
Gül

Resim 1.16: Gül

Yeti ti i yere göre isimlendirilen çok de i ik türü vard r. Daha önce incelenen paduk
a ac da gül cinsindendir. Da n k gözenekli bir a açt r. Öz nlar genellikle ç plak gözle
görülmeyecek kadar küçüktür. S k dokuludur. Baz türleri gül gibi kokar.
Yap s : D odunu aç k sar d r. ç odun çe idine göre de i ir.
Rengi: Avustralya gülü koyu k rm z damarl d r. Brezilya gülü ayn renkte
fakat daha canl d r.
Özellikleri: Sert a açlardand r. lenirken zorluk ç karmaz, parlak ve düzgün
yüzey verir. Baz türleri ya l d r. De i ik havalara kar
oldukça
dayan kl d r. Ha ereler kar dayan kl d r. Az çal r, kolay yar l r. Kesici
aletlerin kesici a z n köreltir. Tutkalla orta ba lant kurar. yi verniklenir.
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A rl

: Hava kurusu özgül a rl

0.95 gr/cm3tür.

Kullan l : Küçük boyutlu oymal , tornal süs e yalar nda, kakmal i lerde,
sanat de eri üstün mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullan l r.
Piyasada Bulunu u: Avustralya gülü d ndaki türleri küçük boyutludur. Bu
nedenle masifi kilo ile sat l r. Türkiye’de kaplama olarak bulunur.

1.2.3. Kündekâri Motif Çizimi
Kündekâri, ah ap bloklardan içi arabesk dekorla süslü sekizgenli, baklava, y ld z
ekilli k s mlar kabartma halinde i lenmi tir. Kündekâri motiflerinin çizimi, Geometrik
Motifler Çizimi modülünde belirtilen esaslara göre elle veya bilgisayar destekli program
yard m yla çizilir. Öncelikle çizilmesi dü ünülen motifin simetrik olup olmad na
bakmam z gerekir. E er motifimiz simetrik ise önce motifimizin ¼ ünü büyütmek
istedi imiz kadar eskiz eskiz ka d na çizeriz daha sonra çizdi imiz eskiz ka d n ortadan
katlayarak motifin ½ sini tamamlar z, daha sonra ½ sini çizdi imiz motifi eskizi tekrar
katlamak suretiyle tamamlar z (Bk. ekil 1.1).

ekil 1.1: Motif çizimi

Resim 1.17: Kündekari parçalar
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Foto raf çekilen kündekâri parçalar ve üzerlerindeki motifler, bilgisayar destekli
programlar yard m yla (örne in autoCAD) bilgisayar ortam nda çizilir (Bk. ekil 1.2).

ekil 1.2: Motif çizimi

Resim 1.18: Kündekari parçalar

Foto raflar çekilirken tüm eklin net olarak görünmesine çok dikkat etmek
gerekir.Ayr ca resmi çekerken dik olarak çekmek gerekir.Çekilen resimler bilgisayar destekli
çizim programlar nda aç larak üzerlerinden tekrar geçmek suretiyle çizilir (Bk. ekil 2.3).

ekil 1.3: Motif çizimi

Kündekâri bir kap n n çekilen resmi ve rölövesi ( Bk. ekil 1.4).
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ekil 1.4: Motif çizimi

1.2.3.1. Motif Çe itleri

ekil 1.5: Klasik kündekari

ekil 1.6: Y ld z kündekari
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ekil 1.7: Y ld z

ekil 1.8: Sekizgen
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda kazand
belirleyeceksiniz.
1.

(

Yanl (

)

)

Yanl (

)

ç mekanda me e,sapelli (maun), ireko,di budak gibi sert hava hava artlar na
dayan kl a açlar kullan l r
Do ru

4.

)

Kündekâri ah ap bloklardan içi arabesk dekorla süslü sekizgenli, baklava, y ld z ekilli
k s mlar kabartma halinde i lenmi tir.
Do ru (

3.

cevaplayarak

Küçük ölçüde geometrik parçalar n birbirine geçmesi ile elde edilen ah ap bezeme
tekni ine kündekâri denir.
Do ru

2.

n z bilgileri a a daki sorular

(

)

Yanl (

)

D mekanda ceviz im ir armut, kiraz ,sapelli (maun) gibi a açlar kullan l r.
Do ru

(

)

Yanl (

)
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DE ERLEND RME ÖLÇE
A a da haz rlanan de erlendirme ölçe ine göre kendinizin ya da arkada n z n
yapt
çal may de erlendiriniz. Gerçekle me düzeyine göre evet/hay r seçeneklerinden
uygun olan kutucu a i aretleyiniz.
PERFORMANS TEST
Dersin n aat teknolojisi / Ah ap kagir restorasyonu
/ kündekâri
ad

Amaç

Konu

Bu ö renme faaliyeti ile okul içi gerekli
ortam sa land takdirde, geleneksel
de erlere ve tekni ine uygun olarak
kündekâri desenlerini yapabileceksiniz.
Okul içi gerekli ortam sa land takdirde,
geleneksel de erlere ve tekni ine uygun
olarak kündekâri desenlerini yapmak
De erlendirme Ölçütleri

1.

Kündekâriyi ö rendiniz mi?

2.

Kündekâri çe itlerini ö rendiniz mi?

Ö rencinin

Ad soyad

S n f Nu

3.

ç mekânda kullan lan a açlar özellikleriyle ö rendiniz mi?

4.

D mekânda kullan lan a açlar özellikleriyle ö rendiniz mi?

5.

Geometrik motif çizimini ö rendiniz mi?

6.

Kündekâri motif çe itlerini ö rendiniz mi?

Evet

Hay r

Bu de erlendirme sonucunda eksik oldu unuzu tespit etti iniz konular tekrar ederek
tamamlay n z.
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Ö RENME FAAL YET - 2
Ö RENME FAAL YET - 2
AMAÇ
Bu ö renme faaliyeti ile okul içi gerekli ortam sa land
takdirde, geleneksel
de erlere ve tekni ine uygun olarak kündekâri parçalar n haz rlay p parçalar birle tirerek
kündekâriyi olu turacak ve korumas n yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyeti tam olarak kavrayabilmek için kündekâri parçalar n tekni ine
uygun markalamay yapmak ve ah ap makinelerin hangi i lerde kullan ld n
bilmek gerekir. Sizler de ah ap makinelerin hangi i lerde kullan ld n
ara t r n z.

2. KÜNDEKÂR Y OLU TURMAK
2.1. Kündekâri Yap m nda Kullan lan Makineler
2.1.1. Planya Makinesi
Tan m
Planya; ah ap parçalara yüz cumba yap lmas nda, parça yüzeylerinin düzeltilmesinde,
temizlenmesinde, düz ve konik rendeleme i lerinde kullan lan bir top üzerinde üçlü veya
dörtlü planya b ça yla a z dönerek kesen, motorla çal an bir makinedir (Bk. ekil 2.1,
Resim 2.1).
Ah ap parça

Uçu dairesi

Arka tabla

Ön tabla

Planya topu(b çak mili)

Planya b çaklar

ekil 2.1: Planya
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Arka tabla

Planya topu ve b çaklar
Siper
Ön tabla

Arka tabla
Ayarlama volan

alter

Makine aya
Ön tabla ayarlama
volan

Resim 2.1: Planya makinesi

Kullan m
Dikkat; 30 cm den daha küçük parçalar bu makinede rendelenmemelidir.
Parça üzerinde çivi, kum, ya l boya ve benzeri maddeler bulunmamal d r.

Resim 2.2

Dayama siperini tabla ile dik aç olu turacak ekilde ayarlay n z.
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Resim 2.3

Tala alma derinli ini kontrol ederek parçan z makine üzerinden geçiriniz.

2.1.2. erit Testere Makinesi
Tan m
erit testere makinesi a ac çe itli ekillerde i lemeye yarayan, bir gövde ve iki
kasnak aras nda motor gücüyle çal an bir erit testereden meydana gelir (Bk. Resim 2.4).

Bilyeli yatak

Üst kasnak

Kasnak e im vidas

Koruyucu siper

Deve boynu
Koruyucu siper
Sevk makaras
Gerdirme kolu
K zakl siper
Gönye
alter
Tabla
Siper ayar kolu
Bo az plakas
Motor
Alt kasnak

Resim 2.4 erit testere makinesi
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erit Testere Makinesinin Görevleri
erit testere makinesi genellikle biçme, düz kesme, boy kesme ve kavisli kesme
i lerinde kullan l r.
erit Testere Makinesinin Kullan m
erit testere makinesinin testeresi iyi bilenmi olmal d r.
Kesilecek her k sm n çizgileri iyice belirtilmelidir.
Parça üzerinde kum, çivi vb. maddeler olup olmad

kontrol edilmelidir.

Resim 2.5

Testere k lavuz siperini parça kal nl
ekilde ayarlay n z.

ndan 6-7 mm kadar yukar da kalacak

Resim 2.6

Makineyi çal t r n z, elle parçay düzgün bir bask ile ileriye do ru sürünüz.
Di er elinizle parçaya k lavuzluk ediniz
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2.1.3. Daire Testere Makinesi
Parça s kma kolu
K zakl siper

Testere

Siper ayar

Sabitleme kolu

Ayar çubu u

K zak

e im ayar kolu

alter
Arabal tabla

Testere kald rma kolu
Gövde

Resim 2.7: Daire testere makinesi

Tan m
Yatay duran bir mile testere tak l p, dakikada 3000–6000 devirle dönen parçalar n
boyunu, geni li ini istenilen ölçüde kesmede, parçalara kini , lamba açma ve pah vermede
kullan lan makinelere daire testere makinesi denir (Bk. Resim 2.7).
Daire Testere Makinesinin Kullan m

Resim 2.8

Ah ap parçay kesmek istedi iniz ölçüye göre markalay n z.
B çak yüksekli ini kesmek istedi iniz parçaya göre ayarlay n z
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Dikkat..!Boy kesme için gönye siper,ba kesme için arabal ve k zakl siper
kullan l r.

Resim 2.9

B çak e imini ayarlay n z
Gönye siperden parça kesme geni li inizi ayarlay n z.

Resim 2.10

Boy kesme i leminde parçay düzgün bir bask yla ileriye do ru sürünüz.

Resim 2.11

Ba kesme i leminde gönye siperi kullanmadan parçay arabal tablaya
ba layarak kesiniz
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Dikkat! Dar parçalarda kesinlikle ittirme aparat kullan n z.

2.1.4. Freze Makinesi

Siper

mil

Parça s kma kolu

Tabla

alter

Yükseklik ayar kolu

Gövde

Resim 2.12: Freze makinesi

Tan m
Ah ap parçaya motifli b çaklar yard m yla lamba, kini , z vana, pah, kordon ve profil
yap lmas i lerinde kullan lan, dü ey milli tak-ç kar b çakl makinelere freze makinesi denir.
Freze makinesi 4500-16000 devirle dönerek ah aba ekil verir. Frezeler tabla ve mil
büyüklü üne göre isim al r. (Bk. Resim 3.12).
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Kullan m

Resim 2.13

Freze makinesinde yap lmak istenen i e uygun b çak yüksekli ini
ayarlay n z.

Resim 2.1

Milin dönü ünü elle kontrol ediniz.
De i ken devirli makinelerde i e ve ah aba uygun devir seçilmelisiniz.

Resim 2.15

Siper sabitleme kollar ile parçaya yap lacak i lem derinli ini ayarlay n z.
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Gerekli güvenlik tedbirleri al nd ktan sonra parçay freze siperine dayayarak
ilerletiniz.
Parçan n sabit kalmas için s k t rma aparatlar ile parçay s k t r n z
Dikkat! Kesinlikle dönen freze b ça na ellerinizi yakla t rmay n z.

2.1.5. El Dekopaj Testeresi
Tan m
Ah ap parçalarda ba kesme, kavisli kesme i lerinde kullan lan elektrikli testereye el
dekopaj testeresi denir
Çe itleri
B çaklar na göre ah ap ve metal kesen dekopajlar olarak iki gruptur.

Resim 2.16

2.1.6. El Tepsi Testere
Tan m
Ah ap parçalar n ba ve boy kesme i lerinde kullan lan elektrikli el makinesine el
tepsi testeresi denir.

Resim 2.17
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2.1.7. El Frezesi
Tan m
Kini , lamba, kordon ve profil açma i lerinde kullan lan ve b çaklar tak-ç kar b çak
özelli ine sahip makinelere el frezesi denir.

Resim 2.18

2.2. Kündekâri Parçalar n Haz rlama
2.2.1. Markalama
Kündekârinin yap labilmesi için markalama i lemi son derece önemlidir. Kündekâri
parçalar n n her birinin birbiriyle uyumlu olmas için markalama i lemine çok dikkat
edilmesi gerekir. Bunun için metal gönyelerden yararlan l r ve metal gönye yard m yla
markalama i lemini yapar z (Bk. Resim 2.19).

Resim 2.19: Markalama i lemi
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2.2.2. Ah aba Oluk Açma
Markalama i leminden sonra haz rlanacak kündekâri parçalar na oluk aç lmas
gerekmektedir. Burada oluk aç lacak parçalar n tamam bir defada makineden ç kart laca
için parçalar n uzun olmas gerekmektedir (Bk. Resim 2.20).

Resim 2.20

Resim 2.21

Ah aba oluk açma i leminden sonra haz rlanan parçalar belirlenen yerlerinden makine
yard m yla istenilen aç da kesilir (Bk. Resim 2.21).2.2.3. Kündekâri Parçalar n n Montaj

Resim 2.22

Resim 2.23

Makinede haz rlanan kündekâri parçalar , motife uygun olarak haz rland ktan sonra bu
parçalar n birbirine geçme yap lmak suretiyle birle tirmelerine geçilir. Birle tirme i leminde
kesinlikle tutkal, çivi kullan lmaz ve parçalar birbirine geçme yaparak kündekâri deseni
olu turulur. (Bk. Resim 2.22, Resim 2.23).

Resim 2.24

Resim 2.25
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Haz rlanan kündekâri parçalar n n yerle tirilmesine merkezdeki parça esas olmak
üzere ba lan r ve kündekârinin toplanmas di er yan parçalar n s ras ile yerle tirilmesiyle
basamak, basamak tamamlan r (Bk. Resim 2.24, 25) kündekâri parçalar teker, teker
yerle tirilerek, parçalar n birbiriyle uyumu da kontrol edilmi olur (Bk. Resim 2.26,27,28,29)
Tüm parçalar n birle tirme i lemi bitti inde, tamamen geçme tekni iyle yap lan
kündekârini ne kadar sa lam oldu unu daha iyi görmü oluruz

Resim 2.26

Resim 2.27

Resim 2.28

Resim 2.29

Yapaca m z kündekâri motifi ne olursa olsun birle tirme i lemi ayn d r. Yine merkez
parçam z n yan ndaki parçalar n birle tirilmesi suretiyle kündekâri deseni olu turulur (Bk.
Resim 2.30,31,32,33).

Resim 2.30

Resim 2.31
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Resim 2.32

Resim 2.33

Parçalar da lm eski bir kündekârinin toplanmas ise oldukça zordur e er parçalar
tamamen da lm ise çok küçük bir kündekâri parças n bile toplamak uzun zaman m z
alabilir. Parçalar yerle tirirken son derece dikkatli olmam z gerekir (Bk. Resim
2.34,35,36,37,38).

Resim 2.34

Resim 2.35

Resim 2.36

Resim 2.37

Resim 2.38
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2.3. Kündekârinin Korunmas
Emprenye
Emprenye, çe itli yöntemlerle ah ab n bünyesine de i ik kimyasal maddelerin
emdirilmesi i lemidir. Bu i lemle ah ab mantar, böcek, termit, deniz kurdu gibi zararl lardan
koruyarak ah ab n hizmet ömrü en az 10 kat artt r lmaktad r.
Emprenye i lemi, ah ab n türüne, kullan laca ortama ve beklenen hizmet ömrüne
ba l d r. Esas olarak emprenye i leminin seçiminde 2 temel kullan m alan gözönüne
al nmal d r: Toprak ile temas halinde olan ah aplar (zemin seviyesindeki ah aplar) ve toprak
ile temas olmayan ah aplar (zemin seviyesi üzerindeki ah aplar). Emprenye i lemi özel
olarak tasarlanm emprenye tesislerinde yap l r ve a a daki a amalardan geçerek sonlan r:
lk vakum: Bu i lem ah ab n hücrelerindeki havay bo altmak ve emprenye
maddesini daha iyi emmesi için yap l r
lk vakumdan sonra emprenye kazana doldurulur ve bas nç i lemi ba lat l r.
Bas nç uygulamas yakla k 1-1.5 saat süresince veya gerekli emprenye
maddesi miktar emdirilene kadar devam edilir (Bk. Resim 2.33).

Resim 2.39

Bas nç süresi tamamland nda emprenye kazandan bo alt l r ve vakum
i lemi ba lar.
Ah ab n bünyesinde ve yüzeyindeki fazla emprenyenin al nmas için vakum
yap l r.
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Gomalak Cilas
Gomalak do al bir reçinedir. Bitkisel ve hayvansal bir üründür. Vatan Hindistan olan
ve yaprak bitine benzeyen bir böce in ç kard salg dan elde edilir. Ham gomala n içinde
kar k halde mum, reçine, ya ve renk veren yabanc cisimler bulunur. Daldan al nan
parçalanan, y kanan, temizlenen ham gomalaktan yabanc cisimler ar t l r. Beyaz gomalak en
üstün kaliteli pahal türdür. Limon gomalak, alt n gomalak, k rm z gomalak ad verilen
türlerde kalite gittikçe dü er ve fiyat ucuzlar. Gomalak, a aç üzerinde di er bütün örtü
gereçlerinden daha rahat uyum sa layan bir film katman olu turur. A ac n çal mas na,
ekil de i tirmesine uyar, çatlamaz ve yüzeyden ayr lmaz.
Poliüretan Vernik
ki elamanl bir verniktir. Kimyasal tepkimeli vernikler grubundand r. Eritici, inceltici
s v s buharla rken elemanlar kimyasal tepkimeye girer. De i ik d etkilere oldukça
dayan kl bir film katman olu turur. Poliüretan vernikler hemen hemen bütün tekniklerle
yüzeye sürülebilir. F rça, püskürtme, silindir vernikleme, dald rma, dökme yöntemi ile
uygulanabilir. A aca sürülen vernik 2-3 saat içinde sertle ir. lk kat n sertle me süresi 1:3
oran nda k sal r. Verni in kuruma ve sertle mesinin olumsuz yönde etkilenmemesi için
atölye s cakl 18-20 derece aras nda tutulmal d r. Poliüretan sürülecek a ac n nemi en çok
%15 olmal d r. Özelli i bilinmeyen bir vernikle verniklenmi ah ap ve eski verni in üzerine
poliüretan vernik sürülürse, uygunsuz sonuçlarla kar la labilir. En güvenilir sonuç, verni in
yeni perdah edilmi temiz bir a aç yüzeyine sürüldü ü zaman al n r. Birinci kat olarak
sertle tirici konulmu ve % 50 oran nda poliüretan tineri ile inceltilmi vernik püskürtmek
veya sürmek faydal d r. Bundan sonra sürülen verni in yapaca film suya, eritici s v lara,
sürtünmeye kar daha büyük bir dayan m gösterir.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda kazand
belirleyeceksiniz.
1.

cevaplayarak

erit testere makinesi genellikle biçme, düz kesme, boy kesme ve kavisli kesme
i lerinde kullan l r.
Do ru

2.

n z bilgileri a a daki sorular

(

)

Yanl (

)

Daire testere; ah ap parçalara yüz - cumba yap lmas nda, parça yüzeylerinin
düzeltilmesinde, temizlenmesinde, düz ve konik rendeleme i lerinde kullan lan bir top
üzerinde üçlü veya dörtlü planya b ça yla a z dönerek kesen, motorla çal an bir
makinedir.
Do ru

(

)

Yanl (

)

3.
Emprenye, çe itli yöntemlerle ah ab n bünyesine de i ik kimyasal maddelerin
emdirilmesi i lemidir. Bu i lemle ah ab mantar, böcek, termit, deniz kurdu gibi zararl lardan
koruyarak ah ab n hizmet ömrü en az 10 kat art r lmaktad r.
Do ru

4.

(

)

Yanl (

)

Kini , lamba, kordon ve profil açma i lerinde kullan lan ve b çaklar tak-ç kar b çak
özelli ine sahip makinelere el frezesi denir.
Do ru

(

)

Yanl (

)
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DE ERLEND RME ÖLÇE
A a da haz rlanan de erlendirme ölçe ine göre kendinizin yada arkada n z n yapt
çal may de erlendiriniz. Gerçekle me düzeyine göre evet/hay r seçeneklerinden uygun
olan kutucu a i aretleyiniz.
PERFORMANS TEST
Dersin n aat Teknolojisi / Ah ap Kagir
Ö rencinin
Restorasyonu / Kündekâri
ad
Okul içi gerekli ortam sa land
takdirde,
geleneksel de erlere ve tekni ine uygun
Amaç olarak kündekâri parçalar n haz rlamak ve Ad soyad
birle tirerek
kündekâriyi
parçalar
olu turarak korumas n yapabileceksiniz.
Okul içi gerekli ortam sa land
takdirde,
geleneksel de erlere ve tekni ine uygun
Konu olarak kündekâri parçalar n haz rlamak ve S n f Nu
parçalar
birle tirerek
kündekâriyi
olu turarak korumas n yapmak.
De erlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Ah ap makinelerinin hangi i lerde kullan ld
mi?

2.

Markalama yapmay ö rendiniz mi?

3.

Ah aba makinelerle oluk açmay ö rendiniz mi?

4.

Kündekâri parçalar n birle tirmeyi ö rendiniz mi?

5.

Kündekâri korumay ö rendiniz mi?

Hay r

n ö rendiniz

Bu de erlendirme sonucunda eksik oldu unuzu tespit etti iniz konular tekrar ederek
tamamlay n z
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Okulda veya irketlerde bulabilece iniz bütün kündekârileri inceleyiniz.
ncelemeye modüldeki i lem basamaklar na dikkat ederek yo unla man z
ö renmeniz aç s ndan önemlidir.
Bulundu unuz yerde kündekâri yapan firmalar varsa bu sizin için büyük ans
demektir iyi de erlendiriniz.
Kendiniz örnek geleneksel bir kündekâri motifi çizmeye gayret ediniz.
Çevrenizde yap lan kündekâri eserlerin foto raf n çekerek derse getiriniz.
Ö retmeniniz, modüldeki faaliyetleriniz ve ara t rma çal malar n z sonunda
kazand n z bilgi ve becerilerinizi ölçme araçlar yla ölçerek modül ile ilgili durumunuzu
de erlendirecek ve sonucunu size bildirecektir.
PERFORMANS TEST
Dersin n aat Teknolojisi / Ah ap Kagir
Ö rencinin
Restorasyonu / Kündekâri
ad
Okul içi gerekli ortam sa land
takdirde
Amaç geleneksel de erlere ve tekni ine uygun Ad soyad
olarak kündekâri i lerini yapabileceksiniz.
Okul içi gerekli ortam sa land
taktirde
Konu geleneksel de erlere ve tekni ine uygun S n f Nu.
olarak kündekâri i lerini yapmak.
De erlendirme Ölçütleri
1.

Kündekâriyi ö rendiniz mi?

2.

Kündekâri çe itlerini ö rendiniz mi?

Evet

3.

ç mekanda kullan lan a açlar , özellikleriyle ö rendiniz mi?

4.

D mekanda kullan lan a açlar , özellikleriyle ö rendiniz mi?

5.

Geometrik motif çizimini ö rendiniz mi?

6.

Kündekâri motif çe itlerini ö rendiniz mi?

7.

Ah ap makinelerinin hangi i lerde kullan ld

8.

Markalama yapmay ö rendiniz mi?

9.

Ah apa makinelerle oluk açmay ö rendiniz mi?

10.

Kündekâri parçalar n birle tirmeyi ö rendiniz mi?

11.

Kündekâri korumay ö rendiniz mi?
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n ö rendiniz mi?

Hay r

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET -1 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.

D
D
Y
Y

Ö RENME FAAL YET -2 CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.

D
Y
D
Y

39

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
ZORLU rfan, Naz m ANIVAR, A aç
stanbul,1980.

leri Gereç Bilgisi, MEB Bas mevi,

D NÇEL Kemal, Necati ÇELEB , Naz m ANIVAR, A aç Teknolojisi, MEB
Bas mevi, stanbul, 1977.
TOKER Fatih, Kündekâri ve Sedef Yap m Notlar , Sedefkarnet, stanbul,
2003.
SUGÜNE Erkan, Ah aplar n Kullan m Yerleri Ders Notlar , SOV Yap
Meslek Lisesi, stanbul, 2003. (Yay mlanmam )
SUGÜNE Erkan, Motif Çizimi Ders Notlar , SOV Yap Meslek Lisesi,
stanbul, 2005. (Yay mlanmam )
YILDIRIM Kemal, Geleneksel Afyonkarahisar Evlerine ait Kap lar Üzerine
Ara t rma, Gazi üniveristesi Müh.Mim.Fak. Yay nlar , Ankara, 2006.
MEGEP Mesleki E itim ve Ö retim Sisteminin Güclendirilmesi Projesi,
10.S n f Ah ap Modülü, Ankara, 2005.
www.google.com.tr
www.sedefkar.com.tr
www.sam-art.com
www.orem.com.tr

40

