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▪ Bu kitapta yer alan bilgiler tamamen tavsiye 
niteliğindedir. Daha önce yapım aşamasında 
kullanılan araç gereçlerle çalışmadıysanız ve 
kendinizi yeterli bulmuyorsanız uzmandan 
yardım alın. Kesici, batıcı ya da diğer 
aletlerle çalışırken gerekli tedbirlerin 
alınmamasından yazar sorumlu değildir. 
Tüm çalışma tedbirlerini kendinizin ve 
çevrenizdekilerin sağlığını koruyacak şekilde 
aldığınızdan emin olun. Kendinize, 
çevrenizdekilere ve çevreye vereceğiniz 
maddi ve manevi tüm zararlardan siz 
sorumlusunuz. Kulübenin sağlamlığı, 
kullanılan malzemenin köpeğinize zarar 
verip vermeyeceği, işçilikten doğan kusurlar 
tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

▪ Planları uygulayarak köpek kulübesinin 
yapımına karar vermek ve üstlenmek 
tamamen okuyucunun sorumluluğundadır. 



▪ Sevimli ve sadık dostuna verdiğin değeri farklı şekillerde gösterebilirsin. Onun için kulübe yapmak 
da bunlardan bir tanesidir. Bahçende uygun yerin varsa köpeğine kulübe yaparak kendini ve onu 
mutlu etmen mümkün. Yapacağın köpek kulübesi ile kendini tatmin ederken onu da rahat ettirmiş 
olacaksın. 

▪ Köpek kulübesi yapım aşamalarına geçmeden önce bazı noktalara açıklık getirmek istiyorum. 
Malum küresel ısınma etkilerini her yerde farklı şekillerde göstermeye başladı. Alışılagelmiş doğa 
davranışları dışında şeyler görmeye başladık. Türkiye’ye yabancı olan kavramlar günlük hayatın akışı 
içinde yer almaya başladı. Fırtınalar, hortumlar ve seller haberlerde daha çok yer alır oldu. 

▪ Köpeğini rahat ettirmek için yapacağın ya da alacağın kulübeyi koyacağın yeri de bu şartları göz 
önüne alarak seçmekte fayda var. Tüm etkenleri burada sıralamam mümkün olmayabilir ama en 
azından ipuçlarını verebilirim diye düşünüyorum. Hem kulübenin avantajlarını hem de konumu 
açısından dikkat etmen gerekenleri şöyle sıralayabilirim. 

▪ Kulübe köpeğini yağmurdan koruyacaktır. 

▪ Yerden yüksek olarak yapılması ufak çaplı yağmurlarda kulübenin içine su girmesini engeller ve kuru 
kalmasını sağlar. 

▪ Yerden biraz yüksek olması zeminden gelen soğuğu da azaltacaktır.

▪ Metal benzeri malzemelerin kullanılması kulübenin kışın soğuk yazında çok sıcak olmasına neden 
olur. 

▪ Çatı kaplamasında kullanıldığında kenarları iyi işlenmemiş metal parçalar kesici etki göstererek 
köpeğine zarar verebilir. 

▪ Genellikle tahta kullanılmakla birlikte çatı kaplamalarında uygun özel plastik ya da kauçuk 
malzemeler tercih edilebilir. Görüntü ve ısı yalıtımı açısından uygun olacaktır. 

▪ Kulübe yapımı sırasında kullanılan çivilerin ve vidaların uygun şekilde monte edildiğinden emin ol. 
Diğer taraftan çıkan uçları içerisini görmediğin durumlarda sivri ucuyla köpeğine zarar verebilir. 

▪ Aşırı yağmurlarda bahçenin su altında kalmadığından emin ol. 

▪ Eğer uzun süre evden uzakta kalacaksan köpeğini kulübesine bağlamadan önce ona erişebilecek 
arkadaşlarının varlığından emin olmalısın. Anlık aşırı yağışlarda sel riskiyle onun hayatını tehlikeye 
atmamalısın. 

▪ Yine sert rüzgarlarda kulübenin savrulmaması için sabitlemen iyi olabilir. 



▪ Kulübe yapımında kullanacağın malzemelerin listesini 
planlardan önce görebilirsin. Çevrendeki büyük yapı 
marketler, marangozlar, ağaç ürünleri satan dükkanları 
dolaşıp fiyat almanda fayda var. Ya da varsa boşta 
duran sağlam ve güzel görünümlü malzemeleri de 
kullanabilirsin. Ölçüler değiştirilebilir ama oranları 
korumalısın. En azından kağıt üzerinde çizimleri 
yaparak değiştirdiğin ölçülerin nasıl sonuç verdiğini 
kontrol etmelisin. 

▪ Yanda örnek olarak bir liste verdim. Her plandan önce 
gerekli malzeme listesini görebilirsin. Ölçümler montaj 
hatalarıyla değişebilir, o yüzden kesim işlemlerini sırası 
geldikçe yapmanda fayda var. 

▪ Kullanacağın çivi, vida gibi hırdavat malzemelerini 
hazır bulundurmaya dikkat et. 

▪ Başlamadan önce çalışırken güvenlik tedbirleri 
aldığından emin olmanı isterim. Eldiven, iş gözlüğü vb. 
gibi yardımcı ekipmanlar çalışma sırasında kendine 
zarar vermeni engelleyecektir. 



▪ Kesim, montaj ve ölçüm için minimum 
malzemeler

Şarjlı Tornavida

Çekiç

Tornavida

Pense

Çiviler

Vidalar

Metre

Açı Ölçer

Testere Dekupaj Testere



▪ Açılı kesimlerde açı ölçer 
kullanabilirsin

▪ Ayrıca geometrik formülü de var ama 
karışık olduğu için yer vermedim. 

▪ Sadece örnek olması için aşağıdaki 
uzunlukları belirttim.  



▪ Kendi köpeğin ya da sokak köpekleri için 
kullanabileceğin basit bir kulübe.

▪ Küçük ve orta boyutlu köpekler için 
uygundur. Daha iri köpekler için ölçüleri 
büyütebilirsin.

▪ Boyutu büyütürken orantılı olarak 
büyüttüğüne dikkat et. Kulğbeyi sadece 
yükseltirsen köpeğin içeri girebilir ama 
içinde dönecek alana da ihtiyacı olacağını 
unutma. Bu ölçülere göre 65-70 cm 
kullanılabilir iç yüksekliği olacaktır.  

▪ Boyama işlemini zevkine göre 
yapabilirsin.

▪ Yalıtım için farklı malzemeler kullanarak 
daha sıcak ve sevimli hale getirebilirsin. 



Malzeme Uzunluk Miktar

5x10 cm Kereste 120 cm 4 Adet

5x10 cm Kereste 110 cm 2 Adet

2x10 cm Kereste 90 cm 2 Adet

2x10 cm Kereste 100 cm 2 Adet

2x10 cm Kereste 120 cm 6 Adet

2x10 cm Kereste 76 cm 2 Adet

2x10 cm Kereste Ölçüler için bakın 2 Adet

2x10 cm Kereste Ölçüler için bakın 9 Adet

2x10 cm Kereste Ölçüler için bakın 4 Adet

2x10 cm Kereste 120 cm 22 Adet

OSB Plaka Üçgen destek için. 
Ölçüler için bakın 

2 Adet



▪ Kulubenin biri önde diğeri arkada 
olmak üzere 2 adet çerçevesi olacak. 
Önce çerçevelerden başlıyoruz. 

▪ 5x10 ‘luk kerestelerden 120 cm 
uzunluğunda 4 adet kesiyoruz. 



▪ Bu dört parçanın bir tarafını 300 diğer 
tarafını ise 600 derece eğimle 
kesiyoruz. 



▪ Ayakların arasındaki sabitleme 
kerestesi için yine 5x10 cm’lik
kerestelerden 2 adet 110 cm 
uzunluğunda kesiyoruz. 



▪ İki ucunu da 60 derece açıyla 
kesiyoruz. 



▪ Ayakları inşa ederken güçlü olması ve 
yanlara açılmaması için üçgen destek 
parçasına ihtiyacımız var. Benim 
burada verdiğim ölçüler çok milimetrik 
olabilir.  O yüzden bu parçaları 
kesmeden önce ölçüm yaparak kontrol 
etmende fayda var. 



▪ İlk başta kestiğimiz 120 cm’lik 
kerestelerden iki tanesini ve sonradan 
kestiğimiz 110 cm’lik keresteyi yanda 
görüldüğü gibi birbirine çiviliyoruz. 

▪ Çivi, vida, köşebent metal parçalar. 
Hangisi kolayına geliyorsa onu 
kullanabilirsin. 



▪ Hazırladığımız üçgen destek aparatını 
ayaklara çiviliyoruz. 

▪ 2 ayağı da aynı şekilde hazırlıyoruz.



▪ İki ayağı da hazırladıktan sonra 2x10 
cm’lik 90 cm uzunluğunda 2 adet 
tahtayı ayakların iç kısımlarına gelecek 
şekilde çakıyoruz. 

▪ Hazırladığımız üçgen destek 
parçalarının birbirine bakan yüzeyde 
olduğundan emin olun. 



▪ 1 metrelik 2 tane 2x10 tahta 
kesiyoruz. Tahtaların ayaklara denk 
gelen yerlerine çentik açıp oturmasını 
sağlıyoruz. 

▪ Ön ve arka ayaklara bakan yerlerine L 
şeklinde kesiyoruz ( yaklaşık 5 cm’e 2 
cm)

▪ Dilerseniz bu tahtaların boyunu 120 
cm olarak da tasarlayabilirsin ( ya da 
biraz daha uzun). Ama bu uzattığın 
kadar sonradan ekleyeceğin 2x10 
cm’lik parçaları da uzatman 
gerekecek. Sonraki sayfalarda 
görebilirsin. 



▪ İç kısmı yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başladı.



▪ 2x10 cm’lik 120 cm uzunluğunda 6 
tahta kesiyoruz.

▪ Kulübenin arkasına sıfırlayarak monte 
ediyoruz. Ön kısımdan dışarı çıkacak 
şekilde olmalı.



▪ Döşeme işlemi bittiğinde ön kısımda 
20 cm’lik fazlalık olacak. 



▪ Ön ve arka yüzeyleri kaplamaya 
başlıyoruz. İlk koyacağımız parça 
üçgen olacak. 

▪ 2x10 cm tahtalardan şekildeki gibi 2 
adet üçgen kesiyoruz ve ayaklara 
monte ediyoruz.



▪ Yandaki resimde ölçüler kaba taslak 
olarak verilmiştir. 

▪ 2x10 cm tahtaları döşemek için 
şekildeki gibi geçici olarak tutturup 
kaleme iç yüzeyden işaretlenerek 
doğru açıda kesilebilir. 

▪ Arka yüzey için ölçüm yaparak 2x10 
cm lik tahtalardan keserek monte 
ediyoruz. 

▪ Sonraki sayfalarda tahmini ölçüler 
gösterilmiştir. 

▪ Montaj sırasında açıları tam 
tutturamayabilirsiniz. Bu nedenle 
uzunluklar değişebilir. Kendi 
kulübenizden ölçüm yapmanız daha 
doğru olur. 



▪ Ayaklarla aynı eğimde olduğuna dikkat 
ederek aşağıya kadar devam ediyoruz. 



▪ En genişi tahminen 120 cm, üstteki en 
kısası tahminen 25cm.



▪ Kulübenin kapı yüksekliğine bağlı 
olarak arkaya kestiğin tahtaları 
modelleyerek ön kısmı da kapatıyoruz. 

▪ Şekilde 4 adet kaplama örnek olarak 
verilmiştir. 



▪ Yan kısımları kapatmak için 2x10 cm’lik
tahtalardan 120 cm uzunluğunda 11 
adet kesiyoruz.

▪ Dilersen OSB plakada kesip 
kullanabilirsin. 



▪ Bir tarafı kapattık.



▪ Bir tarafı kapattıktan sonra aynı 
ölçülerde 2x10 cm’den 11 adet 
keserek diğer tarafı da kapatıyoruz. 

▪ Çatının üst kısmı için metal bir 
muhafaza kesip koyabilirsin.

▪ Yaklaşık 20 cm genişliğinde 120 cm 
uzunluğunda su geçirmez malzemeyi 
açısına uygun olarak bükerek çatının 
birleşim yerini kapatıyoruz. 

▪ Boyama ve konfor işlemlerini keyfine 
göre yapabilirsin.



▪ Kulübe hazır güle güle otursun ☺



▪ Kendi köpeğin ya da sokak köpekleri için 
kullanabileceğin basit bir kulübe.

▪ Küçük ve orta boyuttaki köpekler için 
uygundur. Daha iri köpekler için ölçüleri 
büyütebilirsin.

▪ Boyutu büyütürken orantılı olarak 
büyüttüğüne dikkat et. Kulübeyi sadece 
yükseltirsen köpeğin içeri girebilir ama 
içinde dönecek alana da ihtiyacı olacağını 
unutma. Bu ölçülere göre 65-70 cm 
kullanılabilir iç yüksekliği olacaktır.  

▪ Boyama işlemini zevkine göre 
yapabilirsin.

▪ Yalıtım için farklı malzemeler kullanarak 
daha sıcak ve sevimli hale getirebilirsin. 



Malzeme Uzunluk Miktar

5 x 10 cm Kereste 90 cm 2 Adet

5 x 10 cm Kereste 75 cm 3 Adet

5x10 cm Kereste 50 cm 2 Adet

5x10 cm Kereste 85 cm 1 Adet

5x5 cm Kereste 71 cm 1 Adet

5x5 cm Kereste 76 cm 2 Adet

5x5 cm Kereste 60 cm 4 Adet

2x5 cm Çıta 32 cm 2 Adet

2x5 cm Çıta 35 cm 2 Adet

OSB Plaka 81x86 cm 1 Adet

OSB Plaka 90x62 cm 2 Adet

OSB Plaka Ölçüler sayfada 
mevcut. Ön ve Arka 

yüzey.

2 Adet

OSB Plaka 77x110 cm 1 Adet

OSB Plaka 75x110 cm 1 Adet



▪ Kulübenin zemini için alt tabla 
hazırlığı. 

▪ 5x10 ‘luk kerestelerden 2 adet 90 cm, 
3 adet 75 cm uzunluğunda kesiyoruz.



▪ Şekilde görüldüğü gibi 75 cm’lik
parçalar 90 cm’lik parçaların içinde 
kalacak şekilde çiviliyoruz. 



▪ Zemin için OSB plaka kullanabilirsin. 
Elinizde başka bir plaka varsa 
değerlendirilebilir. 

▪ OSB’yi 81x86 cm ebatında kesiyoruz.

▪ Hazırladığımız zemin kerestelerinin 
kenarlarında 2 cm boşluk kalacak 
şekilde çiviliyoruz.

▪ Kenarlarda bıraktığımız boşlukları 
daha sonra yan, ön ve arka cepheler 
için kullanacağız. 

▪ Yan, ön ve arka cepheler OSB 
plakadan kesilebileceği gibi dekoratif 
amaçlı başka malzemelerden de 
kullanılabilir. 



▪ Ayakları desteklemesi için zeminin 
üzerine 5x5 cm’lik tahtalar kesiyoruz. 

▪ Yan ve arka tarafa gelecek olan 
kısımlara her taraftan 5 cm boşluk 
bırakacak şekilde monte ediyoruz. 

▪ 5x5 ayaklardan birini kullanarak ölçü 
alabilirsin. 

▪ 2 adet 76 cm, 1 adet 71 cm 
uzunluğunda 5x5 kullanıyoruz. 



▪ Yan ve arka yüzeylerde kullanacağımız 
OSB plakalar için destek ayaklarımızı 
oluşturuyoruz.  

▪ 5x5 cm’lik 60 cm uzunluğunda 4 adet 
kesiyoruz. 

▪ Bir önceki şekilde 5’er cm boşluk 
bıraktığımız alanları kullanıyoruz.

▪ Zemine ayaklara destek olması için 
yatırdığımız  76 cm’lik tahtalara 
çiviliyoruz. 



▪ İki adet OSB 90x62 cm ebatlarında 
OSB plaka kesiyoruz. 

▪ Kestiğimiz plakaları dışarıda 
bıraktığımız 2 cm boşluklara oturacak 
şekilde arkadan ve önden sıfırlayarak 
ayaklara çiviliyoruz. 



▪ Kulübenin arka yüzeyi için şekildeki gibi bir OSB 
plaka ölçüp kesiyoruz. 

▪ Ayaklara ve zemin destek tahtalarına çiviliyoruz.

▪ Açı ölçer kullanarak da OSB üzerine çizim 
yapabilirsiniz. 

▪ Ya da 81 cm’lik kenarın orta nontasını bularak 
yukarıya doğru dik bir çizgi çizebilirsin. 

▪ 62 cm’lik yükselikliği belirledikten sonra, 62 cm 
bittiği yerden ortadaki dik çizdiğin çizgiye 57 cm’lik 
(57,3 cm) uzunluğunda çizgiler çekerek üst kısımda 
bir üçgen elde edilebilir. 

▪ Bu ölçülerde 2 adet OSB plaka kesilmesi gerekiyor. 
(Ön ve Arka). Daha sonra ön yüzeyde kapı için 
boşluk oyulacak. 



▪ Arka kaplama ile aynı ölçülerde 
kesildikten sonra. Kapı için yandaki 
şekilde gözüktüğü gibi bir alan 
kesilerek açılır. 

▪ Ayaklara çiviliyoruz.



▪ Çatı plakasının tam oturması için sağ 
ve sol kenar parçalarının üst 
kısımlarının 45 derecelik açı ile 
kesilmesi gerekiyor.

▪ Ön ve arka cephenin hattını takip 
ederek yan OSB plakalarının üst 
kısımlarını 45 derecelik açı ile 
kesiyoruz. 

▪ Her ki tarafta da uygulamak gerekiyor.



▪ Görünümü güzelleştirmek için kapı 
etrafına 2x5 cm’lik çıtalar dönülebilir. 

▪ Ölçüleri kulübe üzerinde almak daha 
uygun olacaktır. Ama verdiğim açı ve 
ölçüler de 4 adet 2x5 cm’lik çıta iş 
görür. 

▪ Her ki tarafta da uygulamak gerekiyor.

▪ Kapının önüne fazladan alan istiyorsan 
32 cm’lik çıtaların boyunu kısaltman 
gerekiyor.  ÖN KISIM bölümünde ne 
kadarlık bir pay kesmen gerektiğini 
gösterdim. 



▪ Çatı için 2 OSB plaka yeterli olacaktır. 

▪ 1 tanesi 77x110 cm, diğeri 75x110 
cm’lik 2 OSB plakayı çatıyı kapatmak 
için kullanacağız. 

▪ Biri diğerinden uzun olduğu için 
üstüne gelecek şekilde 
konumlandıracağız. Sonraki sayfada 
montaj şeklini gösterdim. 

▪ Ön ve arka yüzeylerle çatı arasında 10 
cm boşluk kalacak. 

▪ Önde daha fazla koruma alanı 
istiyorsanız parçayı biraz daha uzun 
tutabilirsin. 



Uzun olanı kısa olanın üstünde kalacak 
şekilde monte ediyoruz.



▪ Çatıyı önlerden ve arkalardan 10 cm 
boşluk kalacak şekilde monte edin.



▪ An itibariyle kulübe yapımını 
tamamladık. Ama istersen kapının ön 
tarafına köpeğin için ufak bir alan 
yapabilirsin. 

▪ 2 tane 5x10 cm’lik kerestelerden 50 
cm uzunluğunda, 1 tane de 85 cm 
uzunluğunda kesip şekildeki gibi 
yerleştiriyoruz. 



▪ 86x55 cm’lik OSB plaka hazırlıyoruz. 

▪ Hazırladığımız plakanın kenarlarından içeriye doğru 23 cm, uç 
kısmından da 2 cm kesiyoruz.

▪ Kesim işlemi tamamlandığında alttaki gibi gözükecektir. Yerine 
yerleştirmeden önce kapı kenarındaki süsleme çıtalarından dik 
olanları alttan 2’şer cm kısaltman gerekecek. 



▪ Öndeki OSB plakayı yerine monte 
ediyoruz.



▪ Çatının üstüne yalıtım için metal ya da 
başka bir malzeme kullanılabilir. 90 
derecelik açı ile 110 cm uzunluğunda 
metal kaplama kullanılabilir. Bir kenar 
uzunluğu 10 cm.



▪ Kulübe tamamlandıktan sonra 
zevkinize göre boyayabilirsin. 

▪ OSB panelden hoşlanmıyorsanız 
lambiri ya da diğer kaplama tahtaları 
ile de görünümünü güzelleştirebilirsin. 

▪ Çatı yalıtımı için farklı malzemeler 
tercih edilebilir.

▪ Yerden 10 cm yükseklikte olması ısı 
yalıtımı sağlayacaktır ancak iç mekan 
için de farklı kaplama materyalleri 
düşünebilirsin. 



▪ Kulübe hazır güle güle otursun ☺



▪ Kendi köpeğin ya da sokak köpekleri için 
kullanabileceğin basit bir kulübe.

▪ Küçük ve orta boyuttaki köpekler için 
uygundur. Daha iri köpekler için ölçüleri 
büyütebilirsin.

▪ Boyutu büyütürken orantılı olarak 
büyüttüğüne dikkat et. Kulübeyi sadece 
yükseltirsen köpeğin içeri girebilir ama 
içinde dönecek alana da ihtiyacı olacağını 
unutma. Bu ölçülere göre 65-70 cm 
kullanılabilir iç yüksekliği olacaktır.  

▪ Boyama işlemini zevkine göre 
yapabilirsin.

▪ Yalıtım için farklı malzemeler kullanarak 
daha sıcak ve sevimli hale getirebilirsin. 



Malzeme Uzunluk Miktar

5x10 cm Kereste 120 cm 2 Adet

5x10 cm Kereste 110 cm 3 Adet

5x10 cm Kereste 52,5 cm 2 Adet

2x10 cm Kereste 120 cm 23 Adet

2x10 cm Kereste 70 cm 17 Adet

2x10 cm Kereste 67 cm 6 Adet

2x10 cm Kereste 12 cm 6 Adet

2x10 cm Kereste 106 cm 1 Adet

2x10 cm Kereste 88 cm 13 Adet

2x5 cm Kereste 60 cm 2 Adet

2x5 cm Kereste 51 cm 1 Adet

5x10 cm Kereste 75 cm 2 Adet

5x10 cm Kereste 90 cm 2 Adet

5x10 cm Kereste 60 cm 2 Adet

Malzeme Uzunluk Miktar

5x10 cm Kereste 64 cm 2 Adet

5x10 cm Kereste 96 cm 3 Adet

5x10 cm Kereste 51 cm 1 Adet

5x10 cm Kereste 60 cm 1 Adet

5x10 cm Kereste 45 cm 1 Adet

5x5 m Kereste 20 cm 2 Adet

5x5 m Kereste 25 cm 2 Adet

5x5 m Kereste 61 cm 3 Adet

5x5 cm Kereste 25 cm 2 Adet



▪ Kulübe yapımına zemini oluşturarak 
başlıyoruz. 5x10’luk parçaları şekilde 
görüldüğü gibi ölçüp kesiyoruz. 



▪ Ortadaki kısa (52,5 cm) parçaları 

merkezin sağında ve solunda kalacak 

şekilde konumlandırıyoruz.

▪ 110 cm ve 120 cm’lik parçaları 

köşelerden vidalarken 10 cm’lik

yüzeyin yere yakın yerlerini kullanmayı 

tercih edin. Eğer çok yukarıdan 

vidalarsanız daha sonra üst taraftan 

yapacağınız vidalama işlemi sırasında 

sorun yaşarsınız. En azından üst 

kısımda 5-6 cm’lik pay bırakmaya 

dikkat edin. Eğer vida sayısı gözünüze 

az gelirse parçayı çatlatmadan sayıyı 

artırabilirsiniz. 



▪ 2x10 cm’lik tahtaların boyu 120 cm 
olacak şekilde 12 tane kesiyoruz. 
Uçları 120 cm’lik tahtalara gelecek 
vidalıyoruz.

▪ Kenarlardan 2 cm boşluk bırakabiliriz. 
Bittiğinde sonraki sayfadaki gibi 
görünecektir.



▪ Zeminin tamamlanmış hali.



▪ 5 x10 cm’lik tahtaların boylarını şekildeki gibi ölçüp 
kesiyoruz. 

▪ Dik duran 75 cm ve 90 cm’lik tahtaların okla 
gösterilen üst kısımlarını 14 derecelik eğimle 
keselim. 

▪ Çatıyı oluşturacak parçayı da kenar uçlarından 14 
derecelik eğimle kesmemiz gerekiyor. 

▪ 64 cm’lik ölçü çok hassas kesimler için verilmiştir. 
Uygulama sırasında dik parçaların eğimlerini 
verdikten sonra araya parçayı ekleyip üzerinde 
işaretleme yaparak tam boyutu bulunabilir. Gönye 
ile diklik kontrolü yapabilirsiniz. Açı ölçer ile de 
istediğiniz açılarda kesim yapabilirsiniz. 

▪ 60, 75 ve 90 cm’lik parçaların dış yüzeylerine 
kaplama tahtaları geleceği için vida başlarının 
içerde kalması gerekir. Aksi durumda kaplamalar ile 
yüzey arasında boşluk oluşacaktır. 4mm’lik matkap 
ucuyla vidaları atacağımız yerlerden 0.5 mm 
derinlikte yuva açıyoruz. 4x60mm’lik vidaları atarak 
kafalarının açtığımız delik içinde kalmasını 
sağlıyoruz. 

▪ 60 cm’lik tahtanın zemin dış yüzeyinden 2 cm 
içerde olduğuna dikkat edin. Daha sonra 2 cm’lik
kaplamalar ile kaplanacak ve dış yüzeye sıfırlanmış 
olacaktır. 



▪ 5 x10 cm’lik tahtaların boylarını 
şekildeki gibi ölçüp kesiyoruz. 

▪ Vida boyunun yetmediği yerde önce 
matkap ile vida deliği açıyoruz. Daha 
sonra açtığımız delikten 4x60mm ‘lik
vidaları atıyoruz. 



▪ 5 x10 cm’lik tahtaların boylarını 
şekildeki gibi ölçüp kesiyoruz. 

▪ Vida boyunun yetmediği yerde önce 
matkap ile vida deliği açıyoruz. 

▪ Daha sonra açtığımız delikten 

4x60mm ‘lik vidaları atıyoruz. 



▪ 2 x10 cm’lik tahtaların boylarını 
şekildeki gibi 70 cm ölçüp kesiyoruz.

▪ Gövdeye tutturuyoruz. Sonraki 
sayfada gözüktüğü üzere 8. Sıraya 
geldiğinizde çatı eğimine göre kesim 
yapman gerekecektir. 

▪ İşlem bittiğindeki halini de sonraki 
sayfada görebilirsin. 

▪ Malzeme listesinde 17 adet 70 cm’lik
2x10 sayısı verdim. 





▪ Aynı işlemi aynı ölçülerle diğer tarafa 
da uyguluyoruz. 



▪ 2x10’luk tahtalardan 120 cm 
uzunluğunda 7 tanesini arka yüzeyi 
kaplamak için kullanıyoruz.

▪ Eğer bulabilirsen üstte kalan boşluğu 
kapatmak için 2x5’lik 120 cm tahta 
kullanabilirsin. Bulamazsan 2x10’luk 
tahtalardan birini enine ikiye bölün.



▪ 2x10’luk tahtalardan 67 cm 
uzunluğunda 6 tanesini şekilde 
görüldüğü gibi ön tarafı kaplamak için 
kullanıyoruz.

▪ Bittiğinde sağdaki gibi olacaktır. 

▪ 2x10 120 cm 3 adet tahtayı üstüne 
devam ediyoruz. Ekrana göre sağ 
tarafta kalan boşluğu kapatmak için 
2x10 taftalardan 12 cm 6 adet keserek 
vidalıyoruz. 



▪ 2x5’lik tahtalardan 2 tane 60 1 tane de 
51 cm uzunluğunda keserek. Girişin 
çerçevesini yapıyoruz.



▪ 5x5’lik tahtalardan 2 tane 20 cm, 2 
tane de 25 cm uzunluğunda keserek. 
Şekildeki gibi monte ediyoruz. 



▪ 5x5’lik tahtalardan 3 tane 61 cm 
uzunluğunda keserek. Şekildeki gibi 
monte ediyoruz. Aralarındaki boşluk 
5’er cm olmalı. 



▪ 5x5’lik tahtalardan 2 tane 25 cm 
uzunluğunda keserek, uçlarına 
eğimlerini veriyoruz. Eğimi ayarlamak 
için tahtaları yerlerine koyarak 
keseceğimiz kısmı kalemle 
işaretleyebiliriz. 



▪ 2x10’luk tahtalardan 1 tane 106 cm 
uzunluğunda keserek, çatının orta 
kısmına eğimli şekilde vidalıyoruz.

▪ Çatının eğimine uygun olarak monte 
edilmezse çatı kaplamasında sorun 
oluşturacaktır. 

▪ .



▪ 2x10’luk tahtalardan 13 tane 88 cm 
uzunluğunda keserek, çatıyı 
oluşturuyoruz. Ön, arka ve yan 
kenarlarda 5’er cm boşluk kalmalı. 

▪ En son çatı için uygun bir kaplama 
kullanarak yapım aşamasını 
bitirebilirsin. Dilediğin renklerde 
boyayarak güzel sonuçlar elde etmek 
mümkün.



▪ Kulübe hazır güle güle otursun ☺


