
01/09/2022

Ulusal Ahşap B�rl�ğ� 
AHŞAP EĞİTİMİ

GAMM
 



Eğ�t�m 
 Gerekçes�

UAB Ahşap Eğitimi; Başta üniversitelerin ilgili
bölümlerinde (mimarlık, inşaat mühendisliği ve orman
endüstri mühendisliği vb.) eğitim almış veya almakta
olan kişilerden olmak üzere ahşaba meraklı  amatör
ve profesyonellerden gelen talepler üzerine ahşapla
ilgili teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak için
geliştirilmiştir.
 
Eğitimlerin başlangış seviyesinde genel bilgi ve
becerilerin aktarılması ardından ileri seviye uzmanlık
etapları ile devam etmesi planlanmaktadır.
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Eğ�t�m Amaçları

Yapı malzemesi
olarak ahşabı

tanıtmak.
 

Uygulamaya
yönelik ahşap
kullanımı için
gerekli pratik

bilgiyi sağlamak
 

Ahşap malzemesine
ait ön yargıları

ortadan kaldırmak
ve kullanımını teşvik

etmek.
 

Doğru uygulama
örneklerini
paylaşmak



Eğ�t�m Müfredatları
Yapısal Ahşap  Eğ�t�m� 

Yapısal Ahşap eğitim süresi 4 gündür. İlk gün İstanbul Taksim Meydan'ından
katılımcı grubu olarak Düzce'ye seyahat gerçekleştirilecektir. Bu seyahat
kapsamında öncelikle Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir Orman işletmesine
gidilerek yerinde ağaçlar incelenecek ve kesim işlemi ile ilgili bilgiler verilecektir.
Ardından . Bir kereste ve ahşap işleme fabrikası geçilerek burada teorik eğitim
tamamlanacak ve eğitim boyunca veriler bilgiler doğrultusunda ahşap ürünler
tanıtılacaktır. Ardından İstanbul'a geri dönüş yolculuğuna geçilecektir. 

Teorik eğitimlerde, macerası ormanda başlayan ağacın yetiştirilmesi,
sürdürülebilirliği ve belgelendirilmesinden başlayarak ağacın yapısal ahşap haline
getirilmesi ve günümüzdeki ahşap ürün çeşitliliğine değinilecek ve Mimari ve
Yapısal tasarımlarda ahşap ile tasarım kriterlerini hakkında temel bilgiler
sağlanacaktır.

Atölye çalışmalarında ise ağaç malzeme seçimi, dikkat edilmesi gereken hususlar,
ahşap işleme kriterleri, ölçülendirme ve birleştirme yöntemleri ele alınacak. Daha
sonra temel marangozluk el aletleri ve makinelerin tanıtımı ve kullanım yöntemleri
uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Teknik gezi sayesinde ise, teorik ve pratik eğitim süresince edilen bilgilerin
uygulama örnekleri incelenecektir.  Ancak tabii ki 4 günlük bu atölye geniş
kapsamlı bir marangozluk kursu gibi algılanmamalı. Eğer öğrenmeye ve
uygulamaya devam etmek isterseniz ileri seviye atölyelerimize katılabilirsiniz.

Atölye Süresi: 4 gün , Toplam 20 saat.

Kontenjan: 
Her program için 16 kişi Min:12 Kişi
Gruplar oluşturularak da katılım sağlanabilir.

Neler Dahil: Her türlü sarf malzemesi ve
gerekli kişisel güvenlik ekipmanları ve gün
boyu sıcak içecek atölye ve dernek
tarafından sağlanıyor.

Katılım şartı: Herhangi bir ön yeterlilik
gerekmiyor. Reşit olan herkes katılabilir.
Eğitim sonrası Katılım Belgesi verilecektir.

Özellikleri

 
 



Mob�lya - Dekorasyon Eğ�t�m�

Mobilya- Dekorasyon eğitim süresi 4 gündür. İlk gün İstanbul Taksim
Meydan'ından katılımcı grubu olarak Düzce'ye seyahat gerçekleştirilecektir. Bu
seyahat kapsamında öncelikle Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir Orman
işletmesine gidilerek yerinde ağaçlar incelenecek ve kesim işlemi ile ilgili bilgiler
verilecektir. Ardından . Bir kereste ve ahşap işleme fabrikası geçilerek burada
teorik eğitim tamamlanacak ve eğitim boyunca veriler bilgiler doğrultusunda
ahşap ürünler tanıtılacaktır. Ardından İstanbul'a geri dönüş yolculuğuna
geçilecektir. 

Teorik eğitimlerde, macerası ormanda başlayan ağacın yetiştirilmesi,
sürdürülebilirliği ve belgelendirilmesinden başlayarak ağacın ahşap malzeme
haline getirilmesi, günümüzdeki ahşap ürün çeşitliliği, tasarımlarda ahşap ile
tasarım kriterlerini hakkında temel bilgiler sağlanacaktır.

Atölye çalışmalarında ise ağaç malzeme seçimi, dikkat edilmesi gereken
hususlar, ahşap işleme kriterleri, ölçülendirme ve birleştirme yöntemleri ele
alınacak. Daha sonra temel marangozluk el aletleri ve makinelerin tanıtımı ve
kullanım yöntemleri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Teknik gezi sayesinde ise, teorik ve pratik eğitim süresince edilen bilgilerin
uygulama örnekleri incelenecektir. 
Ancak tabii ki 4 günlük bu atölye geniş kapsamlı bir marangozluk kursu gibi
algılanmamalı. Eğer öğrenmeye ve uygulamaya devam etmek isterseniz ileri
seviye atölyelerimize katılabilirsiniz.

Atölye Süresi: 4 gün , Toplam 20 saat.

Kontenjan: 
Her program için 16 kişi (Min:12 Kişi) 
Gruplar oluşturularak da katılım sağlanabilir.

Neler Dahil: Her türlü sarf malzemesi ve
gerekli kişisel güvenlik ekipmanları ve gün
boyu sıcak içecek atölye tarafından
sağlanıyor.

Katılım şartı: Herhangi bir ön yeterlilik
gerekmiyor. Reşit olan herkes katılabilir.
Eğitim sonrası Katılım Belgesi verilecektir.

Özellikleri

 



Eğ�t�m Programı



Ahşap Kaynaklarını Tanıtma
Orman ve Endüstriyel Plantasyon
Sürdürülebilirlik
Belgelendirme
Orman İşletmeciliği

Ağaç Malzeme
Üretim ve Tedarik
Ürünler
Yapısal Ahşap
Ürün Belgelendirme

Ahşap ile Tasarlamak
Mimari Tasarım İlkeleri
Yapısal Tasarım İlkeleri

Teorik Atölye Çalışması
Ahşap Bağlantı Yöntemleri
Yapı Teknikleri

             
FABRİKA'DA TEORİK EĞİTİM

1.Hafta

Düzce

Cumartes�  09:30-17:30

Yapısal Ahşap 
Eğ�t�m� 

Mob�lya - Dekorasyon
Eğ�t�m�

Ahşap Kaynaklarını Tanıtma
Orman ve Endüstriyel Plantasyon
Sürdürülebilirlik
Belgelendirme
Orman İşletmeciliği

Ahşap Malzeme
Üretim ve Tedarik
Ürünler
Yapısal Ahşap
Ürün Belgelendirme

Ahşap ile Tasarlamak

Teorik Atölye Çalışması
Ahşap Bağlantı Yöntemleri
Yapım Teknikleri

FABRİKA'DA TEORİK EĞİTİM

İstanbul'dan Düzce'ye Yolculuk

Orman Bölgesi Ziyareti

İstanbul'dan Düzce'ye Yolculuk

Orman Bölgesi Ziyareti



Pratik Atölye Çalışması

El Aletleri ve Makine Kullanımı
Örnek Uygulama Detayları
Bağlantı Detayları

2.Hafta ve  3. Hafta
Cumartes�  12:00-16:00

Levent

Ahşap Yapı veya Şantiye
Ziyareti

Örneğin: Bir restorasyon
Projesi 4.Hafta

Cumartes�  10:00-16:00

Beş�ktaş

Pratik Atölye Çalışması

El Aletleri ve Makine Kullanımı
Örnek Uygulama Detayları
Bağlantı Detayları

Teknik Gezi

Uygulama Projesi



***Ücretler Temsilidir. Yapısal Ahşap Eğitimi Mobilya-Dekorasyon Eğitimi

Öğrenci 600 TL 600 TL

Profesyonel 1200 TL 1200 TL

UAB Üyesi veya 
Kurumsal Üye Çalışanı

1000 TL 1000 TL

Eğ�t�m Ücretler�

UAB Ahşap Atölye Eğ�t�m�ne katılmak �steyen tüm yüksek okul, l�sans, yüksek
l�sans ve doktora öğrenc�ler� dah�l belgeler�n� �braz etmeler� hal�nde öğrenc�
tar�fes� uygulanacaktır.
UAB B�reysel üyeler�ne ve Kurumsal Üye çalışanları �le GAMM grubu üyeler�ne %10
�skonto uygulanır. 
F�rmalar eğ�t�m ücretler�ne sponsor olab�l�rler. D�lerlerse sponsorluk bedel� kadar
öğrenc�ye veya kend� çalışanlarına eğ�t�m desteğ� ver�leb�l�rler. 

Eğitim ücretlerinin tamamı Ulusal Ahşap Birliği faaliyetlerinin giderlerini desteklemek amacı ile  bağış olarak kabul edilecektir. 
Eğitmen kadrosu hiçbir karşılık talep etmeden gönüllü destek sağlamaktadırlar.



Ön Kayıt Alınması

Eğ�t�m Programı başlamadan önce katılımcıların durumu, beklent�ler� ve �stekler�

hakkında f�k�r ed�nmek maksadı �le önce www.ahsap.org.tr adres�nde b�r ön kayıt

uygulaması başlatılacaktır. Bu amaçla b�r ön kayıt formu düzenlenerek yayınlanacaktır.

 Ön kayıtlardan elde ed�len b�lg�ler ışığında eğ�t�m program ve takv�m� düzenlenerek

eğ�t�m detayları ve takv�m� �lan ed�lecekt�r.

Kes�nleşm�ş Eğ�t�m Programına katılmak �steyenler Ulusal Ahşap B�rl�ğ� Banka Hesabına

bel�rlenm�ş tutarı ''Bağış'' olarak yatırılarak kes�n kayıtlarını gerçekleşt�reb�leceklerd�r.

1.

2.

3.



Eğ�tmenler

Mustafa Dede

UAB Üyesi

Orm.End.Müh. Yakup Ünal

UAB Gönüllüsü

M.Celalettin Akça

UAB Üyesi



Organ�zasyon Ek�b�

Furkan Gültekin

İnşaat Mühendisi

UAB Gönüllüsü

Yasin Bağcı

Mimar

UAB Gönüllüsü



Kayıt
Detaylı bilgi için lütfen Ulusal Ahşap Birliği ile irtibata geçiniz..

Miralay Şefikbey Sokağı 13/2 
Gümüşsuyu/Taksim/İstanbul

Tel: +90 507 513 94 42

E-mail: info@ahsap.org.tr

www.ahsap.org.tr

http://www.ahsap.org.tr/

