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1. ÖĞRENME BİRİMİ

Atölye çalışma ortamının güvenli olması tek başına yeterli değildir. Öğrencinin kontrolsüz hareketleri de kazaya sebebiyet 
veren etkenlerdendir. Çalışma esnasında dikkat dağınıklığı, işin önemsenmemesi veya kendine gereğinden fazla güvenme 
çalışma sırasında tehlikeler oluşturabilir.

Yüzey kaplama atölyesinde;

• Oluşabilecek muhtemel risklerin tespit edilmesi,

• Çalışma tezgâhında oluşabilecek muhtemel risklerin tespit edilmesi,

• Elektrikli makineler kullanırken oluşabilecek muhtemel risklerin tespit edilmesi, araç gereç kullanırken oluşabilecek 
muhtemel risklerin tespit edilmesi, öncelikli olarak yapılması gereken tehlike ve risklere karşı alınabilecek tedbirler 
hakkında bilinçli olunması gerekir (Tablo 1.1).

Yüzey Kaplama Atölyesinde Olası Tehlikeler Yüzey Kaplama Atölyesinde Olası Tehlikelerin Oluşturacağı Riskler

Kaygan zemin Düşme, kayma

Atölyede rahatsız edici seviyede gürültü İşitme kaybı

Düzgün istif edilmemiş malzemeler Malzeme düşmesi sonucu çalışanların vücutlarının zarar görmesi

Yetersiz sayıda uyarı levhaları İnsanın veya makinelerin zarar görmesi

Bakımsız aletler ve makineler Yaralanma

Atölyede kırık elektrik priz ve fişlerin olması Kısa devre, elektrik çarpması, yangın

Ağır yük kaldırılması Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları

Çalışma ortamının uygun olmaması Düşme, yaralanma

Tablo 1.1: Ahşap Atölyesi Tehlike ve Riskleri

1.1. YÜZEY KAPLAMA ATÖLYESİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: Yüzey kaplama atölyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönergesi doğrultusunda tedbir almak.

GİRİŞ : Yüzey kaplama atölyesinde, çalışma ortamında oluşabilecek tehlikeleri önleyebilmek için öncelikle risklerin 
tespit edilmesi gerekir. Yüzey kaplama atölyesinde oluşabilecek tehlike ve risklerin bilinmesi güvenli bir ortam-
da çalışmayı sağlayacaktır. Bu risklere karşı alınabilecek tedbirler; KKD kullanımı, elektrik panoları, prizler, araç 
gereç, alet ve makinelerin kullanım talimatları ile güvenli çalışma uyarı levhalarının olması iş sağlığı ve güvenli-
ği mevzuatları gereği zorunludur.

1. Çevrenizdeki inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirleri inceleyiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlerin fotoğraflarını çekiniz ve bunları arkadaşları-
nızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :
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   Kaplama Malzemesi ve Yüzey Hazırlama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

Yüzey kaplama atölyesinde arkadaşlarınızla iş birliği, yardımlaşma, eşit görev dağılımına dikkat ederek arkadaşlarınızın aşırı 
yorulmasını önleyebileceğinizi ve iş kazası riskini azaltabileceğinizi unutmamalısınız. Yüzey kaplama atölyesinde olumsuz ve 
güvensiz durumlara karşı dikkatli olmalı, uygulama çalışmaları yaparken kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanmalısınız.

1.1.1. Yüzey Kaplama Atölyesinde Oluşabilecek Tehlikeler ve Bu Tehlikelere Karşı Alınabilecek  
           Tedbirler

• Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanılır (Resim 1.1).

• Yüksekte yapılan çalışmalar için emniyet kemeri kulla-
nılır (Resim 1.2).

• Kimyasal madde ihtiva eden ürünler için gaz maskesi 
kullanılır (Resim 1.3).

• Zararlı tozlardan ağız ve burnu korumak için toz maske-
si kullanılır (Resim 1.4).

• Ellerin zedelenerek zarar görmemesi için iş eldiveni 
kullanılır.

• Gözün toz ve çapaklara karşı korunması için iş gözlüğü 
kullanılır.

• Yüksek ses ortamında kulakların zarar görmemesi için 
kulaklık kullanılır.

• Ayakların ezilmesine, kesici ve delici maddelerin bat-
masına karşı iş ayakkabısı kullanılır.

• Başa gelebilecek darbelere ve elektrik çarpmasına kar-
şı korunmak için baret kullanılır.

• Rahat ve güvenli çalışma için iş önlüğü, iş tulumu veya 
reflektörlü iş elbisesi kullanılır. 

• Diz çökerek yapılan çalışmalarda dizin korunması için 
diz koruyucu dizlik kullanılır.

• Yüzün korunması için yüz koruyucu siperler kullanılır.

• Kullanıcının başını, sabit durumdaki sert cisimlere 
çarpma ile oluşabilecek yaralanmalara karşı tasarla-
nan başlıklar kep ya da darbe başlığı olarak tanımlanır. 
Teknik olarak baretin sahip olduğu koruma seviyesini 
sağlayamadığı için baret yerine kep ya da darbe başlığı 
kullanılamaz.

• Hasarlı ve eskiyen kişisel koruyucu donanımlar yenisi 
ile mutlaka değiştirilmelidir.

Resim 1.1: Kişisel koruyucu donanımlar           Resim 1.2: Emniyet kemeri

Resim 1.4: Toz maskesi                    Resim 1.3: Gaz maskesi                             
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

1.1.2. Yüzey Kaplama Atölyesi Makine, Araç Gereç ve Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği     
 Tedbirleri

Yüzey kaplama atölyesinde; avuç taşlama makinesi, elektrikli sulu kesme makinesi, matkap, mikser makinesi, elektrikli mat-
kap, manuel seramik kesme makinesi, çekiç, keser, kerpeten, vb. araç gereç ve makinelerle çalışırken iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin alınması zorunlu ve şarttır.

• Çivili tahta parçaları, sivri uçlu ve keskin kenarlı sera-
mik parçalar, boş seramik kutuları,  yapıştırıcı ambalaj-
lar vb. malzeme atıkları düzenli olarak çalışma alanın-
dan taşınarak uzaklaştırılmalıdır.

• Atölye çalışma alanı daima düzenli ve temiz tutulma-
lıdır.

• Atölye zeminindeki tozlar ve harç atıkları temizlenirken 
toz oluşmaması için zemin hafif ıslatılmalıdır.

• Atölye zemininin temizlenmesi sırasında istenmeden 
dökülen fazla su vb. sıvı malzemeleri zemini kaygan 
hale getirmemesi için silinmelidir.

• Kaplamada kullanılacak seramik karolar, yapıştırıcı ve 
derz dolgu malzemeleri uygun yerde düzgün bir şekil-
de istif edilmelidir.

• İşe başlamadan önce kullanılacak araç gereçlerin iş 
sağlığı ve güvenliği açısından sağlamlığı periyodik ola-
rak kontrol edilip işe uygun olmayan kırık, çatlak el 
aletleri ve araçlar kullanılmamalıdır. Araç gereçlerin iş 
sağlığı ve güvenliği açısından sağlamlığı kontrol listele-
rine işlenmelidir.

• El aletleri kendi amaçlarına uygun olarak kullanılmalı-
dır.

• Seramik karo yapıştırma harçları hazırlanırken mutlaka 
toz maskesi kullanılmalıdır (Resim 1.5).

• Seramik yapıştırma harcı ve derz dolgu harcı hazırlar-
ken, derz dolgu işlemleri yaparken, yüzey hazırlama iş 
ve işlemlerini yaparken mutlaka iş eldiveni takılmalıdır 
(Resim 1.6).

• Kireç ve çimento kuvvetli alkalik reaksiyona sahiptir. 
Kireç ve çimento ile deri temasından sakınılmalıdır. 
Alkalik etki; derinin yağını alır, doğal asit düzeyini yok 
eder ve deri kuruluğuna yol açar (egzama). Eldiven ile 
cilt korunabilir, dikkatli cilt temizliği veya cilt koruyucu 
kremler ile cilt bakımı yapılabilir.

• Yüksekte yapılan çalışmalarda el aletleri, malzeme vb. 
cisimlerin çalışanın üzerine düşmesi engellenmelidir. 
Korkuluk, düşmeyi önleyici platform, çalışma iskelesi, 
güvenlik ağı gibi toplu koruma tedbirleri alınmalıdır.

• Malzemeleri taşırken vücuda zarar vermemek için çö-
melerek dengeli bir şekilde yük kaldırılmalıdır.

• Atölye duvarlarında asılı olan iş sağlığı ve güvenliği ta-
limatları ile uyarı levhaları hakkında bilgi edinilmelidir.

• Yüzey kaplama atölyesinde olumsuzluklar ve makine-
lerdeki arıza durumları incelenmeli ve düzenli olarak 
kontrol listelerine işlenmelidir. Tespit edilen tehlikeli 
durumlar kaza riski oluşturmadan çözülmelidir.

• Makinelerin kullanımı, bakımı ve onarımı için hazır-
lanan yazılı talimatlar atölyede görülebilecek şekilde 
asılmalıdır.

• Büyük bir tehlike durumunda kaçış yollarındaki uyarı 
levhalarını dikkate alarak güvenli bir şekilde atölye terk 
edilmelidir.

• Atölyede beklenmeyen bir kaza durumunda ecza do-
laplarında bulunan ilk yardım malzemeleri dışında ilk 
yardım odasındaki malzeme, ekipman ve sedyenin kul-
lanımı sağlanmalıdır.

Resim 1.5: Toz maskesi kullanımı                                                                     Resim 1.6: İş eldiveni kullanımı                                                                
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   Kaplama Malzemesi ve Yüzey Hazırlama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

• Acil durumlarda tehlikenin büyümemesi için hemen 
112 acil servis numarası aranarak ambulans, polis, itfa-
iye gibi acil durum birimlerine ulaşılmalıdır.

• Atölyede kullanılan sabit veya seyyar uzatma kabloları-
nın açık uçlu bağlantıları var ise tehlike oluşturmaması 
için tamir edilmeden kullanmamalıdır.

• Atölyede ana pano ve tali elektrik panolarında kaçak 
akım rölesi bulunmalıdır. Panolar kilitli dolap içerisinde 
muhafaza edilmelidir.

• Atölyede yüksek seviyedeki titreşim, gürültü, gaz, bu-
har veya toz gibi zararlı etkenlerden kaçınılmalı ya da 
gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır.

• Elektrikli matkap (Resim 1.7) ve avuç taşlama (Resim 
1.8) ile çalışırken eldiven, gözlük, kulaklık ve toz oluşu-
yorsa maske kullanılmalıdır. Matkap ve avuç taşlama-
nın elektrik aksamına suyun gelmesi engellenmelidir. 
Avuç taşlama ile emniyetli bir yerde kesme işlemi ya-
pılmalıdır.

• Kablosu ve bıçağı sık sık kontrol edilmelidir. Makinenin 
çalışması kapatıldığında, bıçağın dönmesi tam durma-
dan bırakılmamalıdır.

• Yüzey kaplama atölyesinde rahat ve dikkatli bir çalışma 
yapılabilmesi için çalışma alanı aydınlatılmalıdır (Resim 
1.9).

• Atölye ortamında yeterli temiz havanın olmaması du-
rumunda cebri havalandırma tesisatı sistemi çalıştırıl-
malı, yoksa pencereler açılmalıdır (Resim 1.10).

• İş önlüğü, iş ayakkabısı, iş gözlüğü gibi kişisel koruyu-
cu donanımlar kullanımdan sonra dolaplarda düzgün 
muhafaza edilmelidir. Arızalı, bozuk, yırtık olan kişisel 
koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır.

• Atölye ortamlarında malzeme ve el yıkama lavabo-
larında yeterli hijyen şartları sağlanması için temizlik 
malzemeleri bulundurulmalıdır.

• Çıkabilecek yangın ihtimallerine karşı yangın tüpleri 
dolu olarak muhafaza edilmelidir.

Resim 1.7: Matkap ile çalışırken gerekli KKD’ler                 Resim 1.8: Avuç taşlama ile çalışırken geerekli KKD’ler                

Resim 1.9: Atölyeyi aydınlatma Resim 1.10: Atölyeyi havalandırma               
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

• Tahriş edici kimyasal madde içeren sıvı malzemeler 
(Resim 1.11) ile çalışırken sıvı geçirimsiz eldiven (Resim 
1.12) ve gaz maskesi kullanılmalıdır. Ayrıca ortam hava-
landırılmalı ve sık sık temiz havaya çıkılmalıdır.

• Elektrikli sulu kesme makinesiyle (Resim 1.13) çalışır-
ken kulaklık, siperlik ve gözlük kullanılmalıdır. Emniyetli 
bir yerde ve şekilde kesme işlemi yapılmalıdır. Kablosu 
ve bıçağı sık sık kontrol edilmelidir. Sulu kesim yapan 
makine ile kuru kesim yapılmamalıdır. Emniyet açısın-
dan tablası veya motoru hareket edebilen makineler 
tercih edilmelidir (Resim 1.14). Seramik karo havada 
ve serbest elle bıçağa doğru itilmemelidir. Güç kablosu 
topraklama hattı olan prizlere takılmalıdır.

• Seramik karolardan küçük parça kopartılmasında ker-
peten kullanırken mutlaka gözlük takılmalıdır (Resim 
1.15).

• Çalışma ortamındaki engeller mutlaka kaldırılmalıdır 
(Şekil 1.1). Daima temiz, düzenli ve ayak bağı bulunma-
yan ortamlar sağlanmalıdır (Resim 1.15).

• Elektrikli vinç ile çalışırken koruyucu kalkan (sarı renkli) 
mutlaka devreye alınmalıdır (Şekil 1.2). Vincin bağlan-

tıları taşınacak yüke göre mutlaka kontrol edilmelidir. 
Bazı elektrikli vinçler birkaç dakika çalıştıktan sonra 
en az 7-10 dakika dinlendirilmesi gerekir. Bu nedenle 
kullanılan vinçin taşıma kapasitesi, çalışma süresi, kal-
dırma yüksekliği ve enerji ihtiyacı mutlaka bilinmeli ve 
buna göre hareket edilmelidir. Çelik halatın makaraya 
düzgün sarıldığından her zaman emin olunmalıdır. Ha-
latın makarada üst üste atlaması hem vincin motoruna 
hem de halata ciddi zararlar verebileceği gibi iş emni-
yetini de riske sokabilir.

     Resim 1.11, Resim 1.12:  Tahriş edici malzemelerde eldiven ve gaz maskesi kullanımı

Resim 1.13: Tablası hareketli kesme makinesi           Resim 1.14: Motoru hareketli kesme makinesi

               Şekil 1.1: Ortamdaki engelleri kaldırmaResim 1.15: Kerpeten kullanırken gözlük kullanımı
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YAPI YÜZEY KAPLAM
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• Korkuluk koruması bulunmayan katlara halatla malze-
me çekerken mutlaka kendinizi emniyet kemeriyle sağ-
lam noktalara bağlayın (Şekil 1.3).

• Alt tesisatından emin olunmayan elemanlar matkapla 
delinirken matkabın derinlik ayarlama kılavuzu kulla-
nılmalıdır (Şekil 1.4). Her zaman ihtiyaç olacak derinli-
ğe kadar delme işlemi yapılmalıdır.

Şekil 1.2: Elektrikli vinç çalışma

Şekil 1.3: Emniyet kemerinin bağlanması         Şekil 1.4: Derinlik ayar kılavuzu

• Seramik karo kaplamasında kullanılan yapı kimyasalla-
rının menşei ne olursa olsun ürün ambalajlarında yer 
alan tanıtıcı, teknik (Resim 1.16) ve uyarıcı bilgiler (Re-
sim 1.17) mutlaka okunmalı ve dikkate alınmalıdır.

• Elektrik kablolarının ezilmemesine, bükülmemesine ve 
suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir (Şekil 1.5), 
(Resim 1.18). Kablo bağlantıları sık sık kontrol edilme-
lidir.

• Elektrik fişi kablosundan tutularak çekilmemelidir (Şe-
kil 1.6).

• Elektrikli aletler ve kabloları çalışma alanında engel ve 
risk teşkil edecek şekilde bulunmamalıdır (Resim 1.19).

Resim 1.16: Ambalaj üzerindeki 
açıklama ve talimatlar              

Resim 1.17: Ambalaj üzerindeki 
uyarıcı bilgiler        

Şekil 1.6: Elektrik fişi kablodan çekilmemeli  Resim 1.19: Elektrik kablolarının ve aletlerinin 
düzensizliği
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktır

AMAÇ

Yüzey kaplama atölyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönergesi doğrultusunda iş güvenliği tedbirleri almak.

UYGULAMA YAPRAĞI

1.2. YÜZEY KAPLAMA ATÖLYESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ UYGULAMASI

• Yüzey kaplama atölyesinde iş sağlığı ve güvenliği ted-
birleri ile ilgili aşağıda verilen uygulamaları öğretmeni-
nizle birlikte yapınız.

• Yüzey kaplama atölyesi malzemelerini istiflemede ve 
çalışma alanına taşımada alınacak önlemler ve kullanı-
lacak KKD ile ilgili güvenlik önlemleri alınız.

• Seramik karo uygulama el aletlerinin bakımlarının ya-
pılmasında ve kullanılacak KKD ile ilgili güvenlik önlem-
leri alınız.

• Seramik karo kaplaması yapılacak ortamda ve KKD ile 
ilgili güvenlik önlemleri alınız.

• Kaplama yüzeylerinin hazırlanmasında ve KKD ile ilgili 
güvenlik önlemleri alınız.

• Avuç taşlama makinesiyle çalışırken kullanılacak KKD 
ile ilgili güvenlik önlemleri alınız.

• Matkap makinesiyle çalışırken kullanılacak KKD ile ilgili 
güvenlik önlemleri alınız.

• Matkap mikser makinesiyle çalışırken kullanılacak KKD 
ile ilgili güvenlik önlemleri alınız.

• Elektrikli sulu kesme makinesiyle çalışırken kullanıla-
cak KKD ile ilgili güvenlik önlemleri alınız.

• Atölye ortamının temizlenip düzenlenmesinde ve kul-
lanılacak KKD ile ilgili güvenlik önlemleri alınız.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Araç Gereçleri

S. No. Gereç Görsel Amaç Miktar

1 Baret Başa düşecek sert malzemelerden 
ve elektrik çarpmasından korur. 1 adet

2 Eldiven Elleri sert ve keskin cisimlerin kes-
mesinden korur. 1 çift

3 Ayakkabı
Ayak parmaklarını sert, delici cisim-
lerin düşmesinden ve batmasından 
korur.

1 çift

Tablo 1.2: Yüzey Kaplama Atölyesi KKD ve Amaçları

5
DERS
SAATİ

Çalışmaya başlamadan önce iş elbisesi, iş eldiveni ve iş ayakkabısı giyilir. Yapılacak işin özelliğine göre maske, baret, kep baş-
lığı, dizlik veya emniyet kemeri gibi özel güvenlik tedbirleri alınır (Tablo 1.2).

25410
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4 Maske Etraftaki zararlı tozlardan ağzı ve 
burnu korur. 1 adet

5 İş gözlüğü Gözlere gelebilecek zararlı ışınlar-
dan, toz ve çapaklardan korur. 1 adet

6 İş elbisesi Vücudu dış ortamlardaki temiz 
olmayan durumlardan korur. 1 adet

7 Kulaklık Yüksek gürültüye karşı kulakları 
korur. 1 adet

8 Paraşüt tipi 
emniyet kemeri

Yüksekte yapılan çalışmalarda düş-
meye karşı koruma sağlar. 1 adet

9 Dizlik Dizleri sert zeminlere karşı korur. 1 çift

10 İş güvenliği yeleği Çalışanın fark edilmesini sağlar. 1 adet

11 Gaz 
maskesi

Tahriş edici kimyasal malzemelere 
karşı solunum yollarını korur. 1 adet
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

1.2.1. Elektrikli Makinelerle Çalışırken Uyulması Gereken Kurallar ve İşlem Basamakları

Avuç Taşlama Makinesinin Kullanımına İlişkin Uygulama İşlem Basamakları

Matkap Mikser Makinesinin Kullanımına İlişkin Uygulama İşlem Basamakları

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin kablosu 
kontrol edilir.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin çalıştır-
ma tetiği kontrol edilir.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin bıçağının 
iyi sabitlenmiş olduğu kontrol edilir.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin kesme 
bıçağının uygunluğu kontrol edilir.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin siperi 
kontrol edilir.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesinin elekt-
rikli süpürge makinesine bağlanma aparatı mevcut ise 
kontrol edilir ve bağlantı gerçekleştirilir.

• Elektrik prizinin topraklama hattının olup olmadığı 
kontrol edilir. Topraklama hattının bulunmasından 
emin olunur.

• Uygun eldiven takılır.

• İş gözlüğü takılır.

• İş kulaklığı takılır.

• İş ayakkabısı giyilir.

• Toz maskesi takılır.

• Kesim yapılacak parçaya göre uygun tezgâh ayarlanır.

• Mümkünse kesilecek parça tezgâha sabitlenir.

• Kesim doğrultusu parça üzerine çizilir (markalanır).

• Makine boş devirde 5-10 saniye çalıştırılır.

• Kesme işlemi yapılırken makine çok yavaş ilerletilir.

• Kesim parçasının kalınlığına göre kademeli kesim yapı-
lır.

• Islak ve/veya sulu ortamlarda kesim yapılmaz. Makine-
ye hiçbir şekilde su gelmesine izin verilmez.

• Avuç taşlama (spiral taş motoru) makinesi çok yüksek 
devirde dönüş yapabilen çok güçlü makinelerdir. Ma-
kine mutlaka iki elle sıkıca tutulur. Makineye ve kesme 
işlemine hâkim olmak için kesim işlemi mutlaka ayakta 
yapılır. İki ayağın üzerine eşit ve dengeli basılır. Asla çö-
melerek, oturarak veya dengesiz pozisyonda avuç taş-
lama makinesi kullanılmaz.

• Kesme işi bitince makine tetiğinden kapatılır. Asla fişin-
den çekerek kapatılmaz. Tetiğin her zaman kapalı oldu-
ğundan emin olunur.

• Makine tetiğinden kapatıldığında bıçak bir süre daha 
dönmeye devam edecektir. Bıçağın dönüşü sonlanın-
caya kadar (tam duruncaya kadar) asla makine elden 
bırakılmaz.

• Matkap mikser makinesinin kablosu kontrol edilir.

• Matkap mikser makinesinin çalıştırma tetiği kontrol 
edilir.

• Matkap mikser makinesinin karıştırıcı uçlarının iyi sa-
bitlenmiş olduğu kontrol edilir.

• Matkap mikser makinesinin karıştırıcı uçlarının uygun-
luğu kontrol edilir.

• Elektrik prizinin topraklama hattının olup olmadığı 
kontrol edilir. Uygun eldiven takılır.

• İş kulaklığı takılır.

• İş ayakkabısı giyilir.

• Toz maskesi takılır.

• Makine boş devirde 5-10 saniye çalıştırılır. Devir ayar 
tetiği bu esnada kontrol edilir.

Not: Matkap mikser makinesi ağır devirde dönüş yapa-
bilen çok güçlü makinelerdir.

• Mutlaka makine iki elle sıkıca tutulmalıdır. Makineye 
ve harç karıştırma işlemine hâkim olmak için mutlaka 
karıştırma işlemi ayakta yapılır.

• Harç karıştırma işi bitince makine tetiğinden kapatılır. 
Asla fişinden çekerek kapatılmaz. Tetiğin her zaman ka-
palı olduğundan emin olunur.

• Makine tetiğinden kapatıldığında karıştırıcı uçların har-
cın içerisinde dönüşünün durması beklenir.
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Yüzey Kaplama Atölyesi Temizlik ve Düzenlenmesinde Uygulama İşlem Basamakları        

Kaplama Malzemelerinin İstifinde Uygulama İşlem Basamakları

• Atölye temizliği ile ilgili talimatlar doğrultusunda özel 
güvenlik tedbirleri alınır.

• Temizlik esnasında oluşabilecek tozlara karşı toz mas-
kesi takılır.

• Atölye temrin uygulaması öğretmenin değerlendirme-
sinden sonra kullanılmayan malzemeler depoya taşına-
rak düzgün bir şekilde istif edilir.

• Çalışma alanı temizlenirken toz oluşmaması için yere 
su serpilir.

• Alet, araç gereçler temizlenerek takım dolabına uygun 
şekilde yerleştirilir.

• Metal aksama sahip mala, dişli mala, spatula vb. aletler 
yıkandıktan sonra uygun bir bez ile kurulanır. Asla bu 
aletler ıslak bırakılmaz.

• Ambalajı açık çimento esaslı seramik yapıştırma harcı-
nın ve derz dolgu harcının ambalajının ağzı hava alma-
yacak şekilde kapatılır.

• Hijyen sağlamak için eller ve yüzler sabunla yıkanır.

• Kişisel koruyucu donanımlar çıkarılıp temizlenerek 
düzgünce dolaba yerleştirilir.

• Atölye ortamında açık unutulan lambalar, kapı ve pen-
cereler kapatılır.

• Malzeme taşıma ve istifleme talimatları okunur.

• Malzemelerin istiflenmesi için gereken özel güvenlik 
tedbirleri alınır.

• Malzeme istifi için gereken iş elbisesi, iş eldiveni, iş 
ayakkabısı dışında baret takılır.

• Atölyeye alınan malzemeler el veya transpalet ile ta-
şınır.

• Yapıştırma harçları ve seramik karolar türüne göre de-
polanır.

• Kaldırabilecek kadar yük güvenli bir şekilde arkadaşla 
birlikte taşınır.

• Açılmamış yapıştırma ve derz dolgu harçlarının torba-
ları en fazla üst üste 8 sıra olacak şekilde istiflenir. Bu 
malzemeleri beton zemine oturtmamak için altına ah-
şap palet konur ve üzeri hava ve su geçirmeyen uygun 
naylon ile örtülür. 

• Malzeme deposu çalışma talimatlarına ve uyarı levha-
larına uyulur.

• Malzemelerin çalışma alanına taşınması için gereken 
özel güvenlik tedbirleri alınır.

• Yapılacak uygulama çalışmasına göre yeterli yapıştırıcı, 
derz dolgu, seramik karo vb. malzemeler malzeme de-
posundan el veya trans palet ile çalışma alanına taşınır.

• Malzemeleri taşırken çevreye zarar vermemek için dik-
kat edilir.

• Karıştırıcı uçlardaki harçlar kabaca temizlenir. Daha 
sonra en fazla yarısına kadar su dolu bir kova içerisi-
ne karıştırıcı uçları sokulur. Makineyi en düşük devirde 
çalıştırarak suyun içerisinde karıştırıcı uçların temizlen-
mesi sağlanır. Bu esnada suyun taşmamasına, makine-
nin üzerine suyun gelmemesine dikkat edilir.

• Karıştırıcı uçlarının dönüşü sonlanıncaya kadar (tam 
duruncaya kadar) asla makine elden bırakılmaz.

• Karıştırıcı uçlarının dönüşü tam sonlanınca makine ça-
lışma alanından uzak ve emniyetli bir yerde muhafaza 
edilir ve mutlaka prizden fişi çekilir.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Avuç Taşlama Makinesinin Kullanımı

1 Avuç taşlama makinesinin kablosunu kontrol ettiniz mi?

2 Avuç taşlama makinesinin çalıştırma tetiğini kontrol ettiniz mi?

3 Avuç taşlama makinesinin bıçağının iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol ettiniz mi?

4 Avuç taşlama makinesinin kesme bıçağının uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

5 Elektrik prizinin topraklama hattının olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

6 Eldiven, iş gözlüğü, iş kulaklığı, toz maskesi taktınız mı?

7 Kesim yapacağınız parçaya göre uygun tezgâh ayarladınız mı?

8 Kesim parçanızı tezgâha sabitlediniz mi?

9 Makineyi boş devirde 5-10 saniye çalıştırdınız mı?

10 Kesme işlemini yaparken makineyi çok yavaş ilerlettiniz mi?

11 Kesim parçasının kalınlığına göre kademeli kesim yaptınız mı?

12 Makineye su gelmemesine dikkat ettiniz mi?

13 Makine çalışırken iki elinizle sıkıca tuttunuz mu?

14 Kesim işlemini ayakta yaptınız mı?

15 Kesme işiniz bitince makineyi tetiğinden kapattınız mı?

16 Bıçağın dönüşü sonlanıncaya kadar makineyi elinizde tuttunuz mu?

17 Bıçağın dönüşü tam sonlanınca makineyi çalışma alanınızdan uzak ve emniyetli bir yerde 
muhafaza ettiniz mi?

 Matkap Mikser Makinesinin Kullanımı

1 Matkap mikser makinesinin kablosunu kontrol ettiniz mi?

2 Matkap mikser makinesinin çalıştırma tetiğini kontrol ettiniz mi?

3 Matkap mikser makinesinin karıştırıcı uçlarının iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol ettiniz mi?

4 Matkap mikser makinesinin karıştırıcı uçlarının uygunluğunu kontrol ettiniz mi?

5 Elektrik prizinin topraklama hattının olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

6 Eldiven, iş kulaklığı, toz maskesi taktınız mı?

7 Makineyi boş devirde 5-10 saniye çalıştırdınız mı?

8 Harç karıştırma işlemini ayakta yaptınız mı?

9 Kesme işiniz bitince makineyi tetiğinden kapattınız mı?

10 Makineye su gelmemesine dikkat ettiniz mi?

11 Uçların dönüşü sonlanıncaya kadar makineyi elinizde tuttunuz mu?

12 Karıştırıcı uçlarının dönüşü tam sonlanınca makineyi çalışma alanınızdan uzak ve emniyetli bir 
yerde muhafaza ettiniz mi?

Yüzey Kaplama Atölyesi Temizlik ve Düzenlenmesi Yüzey Kaplama Atölyesi Temizlik ve Düzenlenmesi

1 Temizlik esnasında oluşabilecek tozlara karşı toz maskesi taktınız mı?

2 Çalışma alanını temizlerken toz oluşmaması için yere su serptiniz mi?

3 Alet, araç gereçleri temizleyerek takım dolabına uygun şekilde yerleştirdiniz mi?

4 Metal aksama sahip mala, dişli mala, spatula vb. aletlerinizi yıkadıktan sonra uygun bir bez ile 
kuruladınız mı?

5 Ambalajı açık çimento esaslı seramik yapıştırma harcının ve derz dolgu harcının ambalajının 
ağzını hava almayacak şekilde kapattınız mı?

6 Hijyeni sağlamak için elinizi ve yüzünüzü sabunla yıkadınız mı?
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 Kaplama Malzemelerinin İstifi

1 Malzeme taşıma ve istifleme talimatlarını okudunuz mu?

2 Atölyeye alınan malzemeleri el veya transpalet ile taşıdınız mı?

3 Yapıştırma harçlarını ve seramik karoları türüne göre depoladınız mı?

4 Açılmamış yapıştırma ve derz dolgu harçlarının torbalarını en fazla üst üste 8 sıra olacak 
şekilde istiflediniz mi?

5 Yapıştırıcı ve derz dolgu torbalarının altına ahşap palet yerleştirdiniz mi?

6 Yapıştırıcı ve derz dolgu torbalarının üzerini hava ve su geçirmeyen uygun naylon ile örtünüz 
mü?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 50 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

1.3. MİMARİ PROJE DETAYLARI 

BİLGİ YAPRAĞI

Çevrenizde inşası devam eden bina ve yapılarda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili 
fotoğraflar çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

AMAÇ: Teknik resim esaslarına göre mimari proje detaylarını dikkatlice okumak.

GİRİŞ : İnsanlar barınma, yaşama, dinlenme, yapay ve doğal şartlardan korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu 
mekânı kendine özgü kültürel, teknik, fonksiyonel ve farklı görsel çeşitlilikte meydana getirir. Günümüzde yaşam 
mekânları mimarlar tarafından teknik, görsel, kültürel, şartnameler, çevresel etmenler ve ekonomik koşullar çer-
çevesinde tasarlanır. Bu tasarımların ifade edilmesinin en belirgin yolu, farklı ölçeklerde tasarımın değişik yönler-
den çizilmesiyle olmaktadır. Bu yolla hem uygulama öncesi tasarımın bitmiş hali görülmekte hem de uygulamanın 
boyut, ölçü, yön, tefriş gibi birçok farklı durumu tespit edilmiş olmaktadır. En genel ifadeyle, insanların yaşam 
alanı olan yapılar (mekânlar) oluşturulmadan önce tasarlanır ve bu tasarımlar çizimlerle ifade edilir. Bu çizimler 
kat planları, kesitler, görünüşler ve sistem detaylarından oluşur.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

Mimari projeler; kat planları, kesitler, görünüşler, sistem kesitleri ve ayrıntılı mimari detaylardan oluşmaktadır.

1.3.1. Kat Planları

Tasarım ilkelerine göre kat yüksekliğinin 2/3’ten geçtiği varsayılan, yatay bir kesme düzlemine göre aşağı bakılarak ölçekli 
çizilen yatay kesittir. Tüm ayrıntılar, merdiven planı, kapı ve pencere detayları, ölçü ve kodlandırma bu ilkeye göre hesapla-
narak düzenlenir ve çizilir. 

Bodrum Kat Planı: Zemin katın, giriş katın altında bulunan katlara “bodrum kat” denir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin 
katından sonra gelen kat “birinci bodrum kat”, daha sonra gelenler “ikinci, üçüncü bodrum katı”  olarak isimlendirilir. 
Bodrum katların en belirgin özelliği, toprağın (zeminin) altında olmasıdır. Diğer katlardan farklı boyutlarda ve mahalleri 
değişik amaçlarla kullanılmak üzere planlanır. Bodrum kat genellikle yapıldığı binanın ortak alanı olarak kabul edilerek 
kullanılacak alanların tasarımı yapılır. 3194 sayılı İmar Kanunun 36. ve 44. maddeleri gereği bodrum katı olan yapılarda 
herhangi bir tehlike anında kullanılmak üzere sığınak yapılması zorunludur. Sığınak içinde bulunması gereken bölümler 
ile araç ve malzemeler aynı yönetmelikte düzenlenmiştir. Ayrıca bodrum kat içinde her bağımsız dairenin kullanması için 
o daireye ait olan ve diğer mahallerden duvarlarla ayrılan çok amaçlı (depo, odunluk vb.) bölümlerin de olması gerekir.

Zemin Kat Planı: Bir yapıya girişte, girilen, basılan ilk döşemeye (kat döşemesine) “giriş kat” veya “zemin kat” denir. Ze-
min katın özelliği, bir yapıya girişteki ilk ayak basılan kat olmasıdır. Çoğunlukla ±0.00 yüksekliği ile belirlenir. 

Bazen zemin katına birkaç basamak çıkılarak veya birkaç basamak inilerek girilebilir. Zemin üstündeki normal katlardan 
veya altındaki bodrum katlardan farklı özelliklerde ve büyüklüklerde yapılabilir.

Normal Kat Planları: Zemin katın, giriş katın üstündeki birbirine benzeyen “birinci kat”, “ikinci kat”, “üçüncü kat” katlara 
“normal katlar” denir. Normal katların diğer katlardan farkı; giriş katın üstünde olması ve birbirinin benzeri olarak sayı-
larının birden fazla olmasıdır. Ölçülendirmesi (+) kotu ile olur. Projelerin kapsamında olan diğer bir özellikte mahallerin 
numaralandırılmasıdır.

Mimarlık projelerinde her katta, her mahal (benzer katlarda hiçbir ayrılık yoksa katlardan birindeki mekânlar) ayrı bir nu-
mara ile belirtilir. Mahal numaralarının listesi, ayrı bir özel paftada düzenlenerek o yerlerin karar verilmiş malzemeleri ve 
istenilen özellikleri için ayrıntılı bilgi verilir. Mimari proje düzenleme esaslarında, kat planları ile ilgili avan (ön) proje, kesin 
proje ve tatbikat (uygulama) projesi olmak üzere üç bölümde bilgi verilmiştir. Bu proje aşamalarında, kat planı çizimleri 
ile ilgili belirtilen esaslar aşağıda verilmiştir.

Avan Proje: Belirli bir konutun kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine göre mimar taslak 
durumunda geliştirdiği fikirlerini, yapı sistemi ve biçim mekân yorumu bakımından projeyi açıklığa kavuşturan planlardır. 
Ayrıca planlara, kesitlere, görünüşlere, insan, mobilya, yeşillik çizimleriyle renk, hareket, ışık, gölge katılarak tasarı gerçe-
ğe daha da yaklaştırılır. Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konutlarda 1/50’dir. Avan projede; 
vaziyet planı, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşler bulunur.

Kesin Proje: İşverenle ve diğer teknik proje hizmetlerini gören mühendislerle yapılan değer-lendirmelerden sonra son 
şeklini alarak çizilen ön proje, kesin proje olarak geliştirilir. Kesin projede mimari projenin, statik ve tesisat projeleriyle 
olan uyumu daha teknik düzeyde ve daha ayrıntılı olarak ele alınır. Kesin proje çizimi ölçeği genellikle 1/50-1/100’dür. 
Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur.

Tatbikat (Uygulama) Projesi: Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasıdır. Uygulama projesi 
döneminde çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün bir elemanı ortaya çıkaracağı unutulmamalıdır. 
Yapının inşa edilebilmesi için statik projesinin tüm inşa ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, 
imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili referanslarını ve tüm detayları içeren 
ölçü ve malzemelerin yazıldığı büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve ko-
layca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli projeler tatbikat projesidir.
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1.3.2. Uygulama Projesinde Normal Kat Planları İçin Belirtilen Esaslar

• Benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar 
eden katlar için açıklama yazılır.

• Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönün-
de yer alır; her paftada hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey 
yönü aynı yerde toplu gösterilir.

Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru;

a. Birinci çizgide blok ölçüsü,

b. İkinci çizgide cephe hareketleri,
c. Üçüncü çizgide taşıyıcı akslar,

d. Dördüncü çizgide doluluk ve boşluklar olmak 
üzere düzenlenir.

• Taşıyıcı sistem aksları, statik projedeki harf ve sayılarla 
(koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir.

• Bloklar harflendirilir.

• İç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikişer ölçü çiz-
gisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin 
net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, 
kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki 
yerlerinin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır.

• Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin 
tümü ve bakış yönü gösterilir.

• Dilatasyonlar (ayrım derzleri) zemin katta gösterilir.

• Bütün mahallerde, mahal numarası ve ismi yazılır.

• İnşa aksları ve bunların kesişme noktaları belirtilir.

• İnşa elemanları, kolon veya perde, duvar, pano vb. elemanlar ayrı çizim tekniği ile çizilir; içleri koyulaştırılır.

• Pano, camlı bölme, alçak bölme vb. mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir; şematik açıklamalar yapılır ve 
yükseklikleri yazılır.

• Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo, WC gibi hacimlerde bütün tezgâhlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekne-
leri, pisuar, WC taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun çizilir.

• Düşey tesisat boru ve kanalların yerleri ve adetleri, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Tesisat hiz-
metlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazları tesisat projelerindeki ölçülerine 
uygun şematik gösterilir.

• Döşemelerdeki desenler ve varsa eğimler ile süzgeç yerleri belirtilir.

• Bütün doğramalar şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir. Kapı akslarını gösteren çizgiler üzerinde en ve yüksek-
lik (kaba inşaat boşluğu) yazılır (K7 90/220 gibi).

• Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta (ifade edecek kadar) gösterilir.

• Betonarme projesindeki ölçüleri işlenir. Kolon ölçüleri yazılır.

• Merdivenler, özelliklerine uygun çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven 
ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamak-
ta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait bitmiş inşaat kotları ayrı çizim 
tekniği ile gösterilir. Rampaların çıkış okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat 
kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

• Asansör varsa istenilen kapasiteye göre m² alanı yazılarak belirtilir.

• Asma tavan yapılması gereken mahaller belirtilir, malzemesi mahal listesinde gösterilir.

• Planın geçtiği düzlemle, normal kat veya tavan arasında kalan imalat (ara kat, saçak gibi) nokta işlenir.

• Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir. Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesapla-
narak üzerine yazılır.

• Yağmur iniş boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, kesit ölçüleri yazılır.

• Kesin proje aşamasında, düzenlenen mahal listesinde değişiklik olmaması halinde aynı liste uygulama proje aşaması 
içinde geçerlidir. Mahal listesinde değişiklik olması halinde, bu değişiklikleri de içeren yeni bir mahal listesi düzenlenir.
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Şekil 1.7: Normal kat planı

1.3.3. Örnek Proje Uygulaması
Şekil 1.7’de Sivas Belediyesi Proje Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tek Katlı Sosyal Konutlar” proje adıyla ya-
pılmış mimari uygulama projesinin kat planları, kesit ve görünüşleri yer almaktadır. Bu planlarda detayların ve ögelerin nasıl 
gösterildiğini inceleyiniz.
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Şekil 1.8: Bodrum kat planı
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Şekil 1.9: A-A Kesiti

Şekil 1.10: B-B Kesiti
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Şekil 1.11: Ön cephe görünüşü

1.3.4. Plan Üzerinden Metraj Hesabı

Bazı seramik yer ve duvar karosu kaplama işlerinde uygulama mekân ve yüzeyleri henüz hazırlanmamış veya uygulanma-
mış olabilir. Bu durumda fiyat tekliflerinin ve malzeme miktarlarının tespiti planlar üzerinden yapılması gerekir. Bunun için 
metrajı çıkartılacak kat planlarına, yükseklik ölçülerini görmek için ise kesit çizimlerine ihtiyaç olur. Ayrıca seramik karoların 
ebatları, döşeme şekilleri ve kaplama planları var ise bunlardan da yararlanmak gerekecektir. 

Örneğin WC zemini hesaplanırken alanın net ölçüleri yazılır (1,00x1,50 gibi). Ancak tuvalet taşı da bu alan içerisinde olduğun-
dan, hela taşının ölçüleri de cetvelin eksi (-) hanesine işlenerek toplam alandan düşülmelidir. İşlemlerin sağlıklı ve anlaşılır 
olabilmesi için aşağıdaki Tablo 1.3’te gösterildiği gibi bir metraj cetveli kullanışlı olur. Bu cetvelde kaplaması yapılacak her bir 
yüzey parçasının ve elemanın plandaki ölçüleri yer alır. Yüzey veya eleman üzerinde kaplaması yapılmayacak alan parçaları 
var ise bunların da ölçüleri yazılarak toplam alandan düşülür. Plan üzerinde metraj cetveli yöntemi ile çıkartılan hesaplama-
larda en ufak alanlar ve elemanlar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Örneğin, kapı ve pencerelerin büyüklüğü ne olursa olsun duvar kaplaması yapılırken hesaba dâhil edilmelidir. Zemin kapla-
masına gömülecek yer paspasları ölçüsü ne olursa olsun dikkate alınmalıdır. İşçilik birim fiyatları plan üzerinden çıkartılacak 
metraj cetveli esas alınarak oluşturulur. Malzeme miktarlarının siparişinde ise zayiat faktörü dikkate alınarak hesap yapılır.

Sıra
No. Tanım Birim Adet Ebatlar Miktar

+ - En Boy Yükseklik + Miktar - Çıkaçak 
(minha) Toplam

Tablo 1.3: Örnek Metraj Cetveli
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Plan Üzerinden Metraj Hesabına İlişkin Örnek

Metraj cetvelini kullanarak bir önceki konuda planları verilen ve Şekil 1.8’de detayları bulunan projenin seramik yer ve duvar 
karosu miktarlarını Tablo 1.4’te hesaplayalım.

Hesaplamada kullanılacak bazı veriler

• Matkap mikser makinesinin kablosu kontrol edilir.

• Antre, lavabo, WC ve yatak holünün zeminleri 20x20 
cm seramik yer karosu

• Mutfak zeminleri 30x30 cm seramik yer karosu

• Banyo zeminleri 33x33 cm seramik yer karosu

• Balkon zeminleri 10x10 cm seramik yer karosu

• Banyo duvarları tavana kadar 25x33 cm fayans

• Mutfak duvarları tavana kadar 30x60 cm fayans

• WC duvarları tavana kadar 15x20 cm fayans

• Lavabo duvarları 140 cm yüksekliğe kadar 15x20 cm 
fayans

• Antre, yatak holü, balkonda süpürgelik 

Şekil 1.12: Metraj hesabı yapılacak kısmi plan
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Tablo 1.4: Örnek Metraj Cetveli

Sıra No. Tanım Birim
Adet Ebatlar Miktar

+ - En Boy Yükseklik + Miktar - Çıkaçak Toplam

1 ANTRE

Zemin 20x20 yer karosu m2 1 2,10 3,20 6,72

Eşik (salon, oda, hol, mutfak) m2 4 0,20 0,90 0,72

Eşik (lavabo) m2 1 0,20 0,80 0,16 7,62 m²

Süpürgelik (kısa duvar) mtül 2 2,10 4,20

Süpürgelik (uzun duvar) mtül 2 3,20 6,40

Kapı 90/210 mtül 4 0,90 3,60

Kapı 80/210 mtül 1 0,80 0,80

Kapı 100/210 mtül 1 1,00 1,00 5,20 mtül

2 Y. HOLÜ

Zemin 20x20 yer karosu m2 1 1,10 2,50 2,75

Eşik (y.odası) m2 1 0,20 0,90 0,18

Eşik (banyo) m2 1 0,10 0,80 0,08 3,01 m²

Süpürgelik (uzun duvar) mtül 2 2,50 5,00

Süpürgelik (kısa duvar) mtül 2 1,10 2,20

Kapı 90/210 mtül 2 0,90 1,80

Kapı 80/210 mtül 1 0,80 0,80 4,60 mtül

3 LAVABO

Zemin 20x20 yer karosu m2 1 1,00 1,60 1,60 1,60 m²

Duvar 15x20 duvar karosu m2 2 10+160+10 1,40 5,04 5,04

4 WC

Zemin 33x33 yer karosu m2 1 1,00 1,50 1,50

Eşik (WC) m2 1 0,10 0,80 0,08

Hela taşı 50/60 m2 1 0,50 0,60 0,30 1,28 m²

Duvar 15x200 m2 1 1,0+1,0+1,5+1,5 2,50 12,50

Kapı 80/210 m2 1 0,80 2,10 1,68

Pencere 50/50 m2 1 0,50 0,50 0,25 10,57 m²

5 BANYO

Zemin 33x33 m2 1 1,70 2,50 4,25 4,25

Duvar 25x33 m2 1 (1,7+1,7+2,5+2,5) x 2,50 21,00

Kapı 80/210 m2 1 0,80 2,10 1,68

Pencere 50x50 m2 0,50 0,50 0,25 19,07 m²

6 MUTFAK

Zemin 30x30 m2 1 3,20 4,10 13,12

Eşik (balkon) m2 1 0,20 0,80 0,16

Baca dişi m2 1 0,50 1,05 0,52 12,76 m²

Duvar 30x60 m2 1 (4,1+4,1+3,2+3,2) x 2,68 39,12

Kapı 80/210 m2 1 0,80 2,10 1,68

Kapı 90/210 m2 1 0,90 2,10 1,89

Pencere 120/130 m2 1 1,20 1,30 1,56 33,99 m²

7 BALKON

Zemin 10x10 m2 1 1,30 3,70 4,81 4,81 m²

Süpürgelik (kısa duvar) mtül 2 1,30 2,60

Süpürgelik (uzun duvar) mtül 2 3,70 7,40

Kapı 80/210 mtül 1 0,80 0,80 9,20 mtül
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

1.4. MİMARİ PROJE ÜZERİNDEN METRAJ 
ÇIKARTMA UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

Mimari proje çizim esasları doğrultusunda, mimari proje üzerinden metraj çıkarmak.

Boş metraj cetvelini (Tablo 1.5) kullanarak Şekil 1.13’te planı verilen projenin seramik yer ve duvar karosu miktarlarını hesap-
layınız. Hesaplamalarınızı arkadaşlarınızla karşılaştırınız.

• Giriş holü zeminleri 30x60 cm ebatlarında seramik yer karosu ile kaplanacak.

• Giriş holü süpürgelikleri 30x60 cm seramik yer karosundan 5x60 cm ölçülerinde kesilecek.

• Mutfak ve balkon zeminleri 33x33 cm seramik yer karosu ile kaplanacak.

• Mutfak duvarları 25x33 cm seramik duvar karosu ile kaplanacak. Kaplama yüksekliği 300 cm olacak.

• Balkon süpürgelikleri 33x33 cm seramik karodan 6x33 cm ölçülerinde kesilecek.

• Banyo ve WC zeminleri 20x20 cm seramik yer karosu ile kaplanacak.

• Banyo ve WC duvarları 15x20 cm seramik duvar karosu ile kaplanacak. Kaplama yüksekliği 270 cm olacak

Hesaplamada kullanılacak veriler

İşlem Basamakları

• Projedeki mahalleri, ölçüleri ve proje ögeleri incelenir.

• Seramik karo ölçülerine dikkat edilir.

• Süpürgelik ölçülerine dikkat edilir.

• Seramik duvar karosu uygulamalarının yükseklik ölçülerine dikkat edilir.

• Alan ve uzunluk hesaplamalarında düşülecek (kapı, pencere gibi) kısımlar dikkate alınır.

• Hesaplamalarda imalatın birimi yazılır.

• Hesaplamalarda mutlaka hesap makinesi veya elektronik tablo kullanılır.

• Proje üzerindeki ölçüler metre cinsinde hesaplanır.

25411
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Şekil 1.13: Metraj hesabı yapılacak kısmi plan
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Sıra 
No. Tanım Birim

Adet Ebatlar Miktar

+ - En Boy Yükseklik + Miktar - Çıkaçak Toplam

1 GİRİŞ HOLÜ

2 BANYO

3 WC

4 MUTFAK

5 BALKON

Tablo 1.5: Boş Metraj Cetveli
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Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Avuç Taşlama Makinesinin Kullanımına İlişkin Uygulama Basamakları
1 Projedeki mahalleri incelediniz mi?
2 Projedeki ölçüleri incelediniz mi?
3 Projede yer alan ögeleri (kapı, pencere, lavabo vb.) incelediniz mi?
4 Seramik karo kaplanacak kısımları incelediniz mi?
5 Seramik karodan süpürgelik yapılacak kısımları incelediniz mi?
6 Alan ve uzunluk hesaplamalarında düşülecek kısımları incelediniz mi?
7 Hesaplamalarda imalatların birimlerini yazdınız mı?
8 Hesaplamalarda hesap makinesi kullandınız mı?
9 Projedeki ölçüleri metre cinsinden hesapladınız mı?
10 Toplam miktarları buldunuz mu?
11 Arkadaşlarınızla sonuçları karşılaştırdınız mı?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

1.5. SERAMİK KARO KAPLAMA İŞLERİNDE 
KULLANILAN TEMEL ALETLER VE FONKSİYONLARI

BİLGİ YAPRAĞI

Çevrenizde inşası devam eden bina ve yapılarda alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili 
fotoğraflar çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

AMAÇ: Seramik karo kaplama işlerinde kullanılan temel aletlerin fonksiyonlarını ve seramik karolar ile yapıştırıcıların 
istiflenmesi, depolanması kurallarını bilmek.

GİRİŞ : Seramik karo kaplama işlerinde çok sayıda araç gereç, makine ve ekipman kullanılır. Gün geçtikçe değişen ça-
lışma koşulları ve yapı sektöründeki gelişmeler neticesinde söz konusu bu ekipmanlara yenileri eklenmektedir. 
Bu noktadaki en büyük etken seramik karoların üretim teknolojilerinin gelişmesi, insanların beklenti ve konfor 
duygularının artması, daha az enerji harcayarak birim zamanda daha fazla iş yapabilme kabiliyetinin ve isteğinin 
artması vb. gösterilebilir. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :
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Seramik karo kaplama işlerinde kullanılan temel aletler aşağıda sıralanmıştır.

1.5.1. Malzemelerin Depolanması, Seramik Karo Yapıştırma Harçlarının Depolanması

Seramik karo kaplama işlerinde kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıların ve derz dolgu harçlarının raf ömrü on iki aydır. Bu 
süre kuru, temiz, ılık ve nemden uzak alanlarda istiflenmesi durumunda geçerlidir. Özellikle nem ve suyun varlığının söz ko-
nusu olduğu alanlarda çimento esaslı yapıştırıcılar asla depolanmamalıdır.

Aksi halde çimento, su veya nem ile reaksiyona girerek sertleşmeye ve özelliğini yitirmeye başlar (Resim 1.20), (Resim 1.21). 
Bu nedenle zemin betonu üzerine, toprak zemin üzerine veya kum zemin üzerine yapıştırıcılar istiflenmemelidir. Zeminle 
irtibatı kesilmiş ahşap palet, plastik palet, kalas veya naylon üzerine yapıştırıcılar istiflenmelidir. Üst üste istiflenen yapıştırıcı 
ve derz dolgu torbalarının üzeri naylon örtü ile hava almayacak şekilde kapatılmalıdır (Şekil 1.22). Torbası açılmış yarım kalan 
yapıştırıcı ve derz dolgular ayrı bir yerde torba ağızları iyice kapatılmış, hava ve nem ile irtibatı kesilmiş şekilde muhafaza 
edilmelidir. Bu şekilde en fazla bir ay boyunca muhafaza edilmelidir. Yapılacak ilk uygulamada önce torba ağzı açılmış yarım 
yapıştırıcı ve derz dolgular kullanıma alınmalıdır.

Diğer taraftan yapıştırma ve derz dolgu harçlarının torbaları en fazla 8 sıra halinde üst üste konmalıdır. 8 sıradan daha fazla 
üst üste istiflenen çimento esaslı yapıştırıcıların alt sıralarında yer alan torbalar üzerindeki fazla ağırlıktan dolayı özellikleri 
bozulabilir. Reaksiyon reçine esaslı ve dispersiyon esaslı seramik yapıştırma harçları ambalajları açılmadığı sürece kuru, ılık 
ve nemden uzak alanlarda 8-12 ay boyunca depolanabilir.

Resim 1.20: Yapıştırma ve derz dolgu istifleme  Resim 1.21: Taşlaşmış bozuk yapıştırıcı

• Dişli mala (kare dişli, yuvarlak dişli, üçgen dişli çentikli mala)

• Saplı derz süngeri

• Düz el malası (kesik uçlu, yassı uçlu) 

• Mastar kelepçesi

• Plastik tokmak 

• Gönye çeşitleri

• Manuel kesme makinesi 

• Derz kazıma makinesi

• Elektrikli sulu kesme makinesi 

• Su terazisi

• Avuç taşlama makinesi (spiral makinesi) 

• Nem ölçer

• Delme pançları 

• Sıcaklık ölçer

• Derz malası 

• Derz kazıma aleti

• Metre 

• Akıllı takozlar

• Lazer metre 

• Seramik karo seviye tespit aparatı

• Lazer terazi 

• Derz çubukları

• Mastar

• Şablon çıkarma aparatı
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a)                                   b)
                                                                  Resim 1.22(a, b): Neme maruz kalmış bozuk yapıştırıcı

1.5.2. Seramik Karoların Depolanması

Seramik karolar kuru ve mekanik etkilerden (çarpma, vurma, darbe vb.) uzak alanlarda çok uzun yıllar boyunca özelliklerini 
kaybetmeden depolanabilir. Ebat ve ağırlığına göre değişmekle birlikte seramik kutuları üst üste en fazla 8-10 sıra olacak 
şekilde istiflenmelidir. Şayet palet bazında istifleme yapılacak ise en fazla 3 palet üst üste konmalıdır. Toz ve nemden koru-
mak için istiflenen seramik kutularının üzerleri naylon ile örtülmelidir. Yanlış istifleme sonucunda seramik karolar kırılabilir 
veya devrilebilir (Resim 1.23.a, b). Dış hava koşullarında istiflenen seramik kutular yağmur, kar ve don etkisinde kalır. Islanan 
karton kutular ve çevreden gelen tozlar seramik karonun bünyesi tarafından emilerek renk-ton farklılıklarına neden olabilir. 
Diğer taraftan ıslanma durumunda soğuk hava ile karşılaşan seramik karolarda don etkisi çatlamaya veya kırılmalara neden 
olabilir (Resim 1.23.c).

b)                        c)a)                                                            
Resim 1.23(a, b, c): Yanlış istiflenmiş nem, su ve toza maruz kalmış seramik karolar

Seramik karolar çalışma ortamına el ile veya transpaletler ile taşınabilir. 60x120 cm, 80x160 cm, 120x120 cm veya 60x90 cm 
gibi büyük ebatlı seramik karolar iki kişi ile taşınmalıdır. Bu taşıma esnasında seramik karonun ön ya da arka yüzeyi zemine 
dik pozisyonda olmalıdır. Kaplama alanına getirilen seramik karolar kılıcına olacak şekilde duvara dayanmalı veya düz bir 
zemin üzerinde dengeli duracak ve arka yüzeyi zemine gelecek şekilde istiflenmelidir. 120x240 cm, 100x300 cm, 120x360 cm 
gibi çok büyük ebatlı seramik karolar vantuzlarla ve vantuzlu çerçevelerle taşınmalıdır (Resim 1.24.a, b, c, d, e, f).

a)                                                            b)                                                            c)                                                            

d)                                                            f)                                                            e)                                                            
Resim 1.24(a, b, c, d, e, f): Seramik karoların taşınmasında kullanılan vantuz ve vantuzlu çerçeve
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1.6. SERAMİK KARO KAPLAMA YÜZEYİNİN BAKIMI 
VE ONARIMI

BİLGİ YAPRAĞI

• Çevrenizdeki inşaatlarda kullanılan seramik karo kaplama araçlarını inceleyiniz. 

• Seramik karo kaplama araç gereçlerinin fotoğraflarını çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik karo kaplamacılığı meslek standartlarına göre seramik karo 
kaplanacak yüzeyin kontrol ve onarımını yapmak. 

GİRİŞ : Seramik karo yapımı duvarda ve zeminde yapıldığı için duvar ve zeminde seramik karo altlığının sağlam ve uygu-
lamaya elverişli olmalıdır. Bu çizimler kat planları, kesitler, görünüşler ve sistem detaylarından oluşur.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Seramik karoların uygulandıkları yüzeyler (altlıklar) çok çeşitli olabilir. Bu yüzeylerin seramik karo döşeme işlemine uygun 
olup olmadığı taşıyıcıyla olan aderansına, sertliğine, kohezyonuna, elastikliğine, dayanıklılığına, nem, sıcaklık ve kimyasal 
ajanlarla olan etkileşimine vb. faktörlere bağlıdır. Bir altlık zaman içerisinde bir ya da birden fazla etki altında kalabilir. Basınç, 
çekme, kesme ve eğilme kuvvetleri fiziksel deformasyona, su ve kimyasal ajanlar ise yapısal (kimyasal + fiziksel) bozulmalara 
neden olur. Seramik karolar için iyi bir altlık, bulunduğu koşullar altındaki etkilere (sıcak-soğuk, nem-su, fiziksel kuvvetler 
vb.) kararlı bir biçimde dayanabilmelidir. Seramik karo döşeme işlerinde, değişken olan bu faktörlere göre altlık seçilmesi 
veya mevcut altlığın ıslah edilmesi ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklıkla kullanılan altlıklar; sıvalar ve şaplardır.

Çok çeşitli içerik ve yöntemlerle hazırlanan bu altlıklar temelde seramik karolar için ideal yüzeylerdir. Ancak doğru içerik ve 
uygulama yöntemleri seçilmediği takdirde bu altlıklar kısa sürede fiziksel ve kimyasal bozulmalara uğrayarak neticesinde se-
ramik karo kaplamalarının da hasarına neden olmaktadır. Bu konu başlığı altında, seramik karoların altlığını çoğunlukla teşkil 
eden çimento esaslı sıva ve tesviye şaplarının genel özellikleri ve prensip detayları açıklanacaktır.

1.6.1. Seramik Karo Kaplama İçin Duvar Yüzeyinin Bakım ve Onarımı

Seramik karo kaplama yapımı için duvar yüzeyinin bakım ve onarımı çimento esaslı sıva ve şaplarla yapılır.

1.6.1.1. Çimento Esaslı Sıvalar

Bağlayıcı olarak çimentonun kum ve yeteri kadar su ile karıştırılmasıyla elde edilen harcın, el aletleriyle veya sıva makinesiyle 
karıştırılmasıyla elde edilir. Astar kat (sıva altı serpme 0,5-1 cm), kaba (1,5-2 cm) ve ince olmak (0,6-1 cm) üzere genelde 3 
aşamada uygulanır. 

Karışım oranları dış tesirlere (su-nem, sıcaklık, rüzgâr, yağmur, kimyasal etkiler vb.) ve sıvanacak elemanın özelliklerine (sert-
lik, dayanım, su emme, yoğunluk vb.) bağlıdır. Seramik karo kaplaması yapılacak düşey elemanların sadece kaba sıvasının 
yapılması çoğu zaman yeterli olur. Bazı hallerde de ilk kat olarak astar kat (serpme) yapılması gerekir.

Çimento esaslı sıvalar için en ideal yüzler tuğla duvarlardır. 

• Tuğla ve derzlerinin kapiler su emme özelliği harçla neredeyse aynıdır. Sıva, derzler sayesinde mekanik, su emme saye-
sinde ise mikro düzeyde duvara tutunma sağlar.

• Tuğla duvarın ısı genleşme katsayısı ve kabarma-büzülme değerleri düşüktür.
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• Tuğla duvarın yoğunluğu, sıvanın yoğunluğundan daha düşüktür. Kural olarak katmanlar arasında dışa doğru yoğun-
luk-sertlik azalması gerekir.

• Dışarıdan gelen suyu sıva emer. Sıvadaki suyu da tuğla duvar emer. Bir süre sonra elverişli dış hava şartlarında su yapıya 
zarar vermeden bünyeden uzaklaşır.

• Sıva, derzler sayesinde mekanik, su emme sayesinde ise mikro düzeyde duvara tutunma sağlar.

1.6.2. Seramik Kaplaması Yapılacak Sıvalar İçin Genel Uyarılar

• Sıva yüzeyi, sıva her yerde eşit kalınlıkta olacak şekilde 
olmalıdır. Yoksa yüzey düzeltilmelidir.

• Sıva yüzeyi tozdan ve kirden arındırılmış olmalıdır.

• Taze duvarlar üzerine sıva yapılmamalıdır. Duvar örül-
dükten en az 3 hafta sonra sıva işlemine geçilmelidir. 
Tuğla duvarın derz araları olabildiğince gevşek harç 
parçalarından ve tozlardan arındırılmalıdır. Sıva öncesi 
tuğla duvar su ile nemlendirilmelidir.

• Kaba sıva yüzeyi mastarla düzeltilirken pürüzlü (dişli 
gözenekli) bırakılmalıdır. Böyle bir yüzey hem seramik 
yapıştırma harcının sıvaya tutunmasını arttıracak hem 
de sıvanın daha iyi sertleşmesine yardımcı olacaktır.

• Kaba sıva yüzeyi pürüzsüz (perdahlı) olmamalıdır. Bu 
durum çimento miktarını yüzeyde arttıracağından çat-
lama ve kabarmalar çok olur.

• Harcın içerisine kireç katılmamalıdır. Çünkü kirecin sert-
leşmesi uzun zaman alacaktır. Ayrıca kireç su ve nem 
etkisiyle sıva içerisinde zayıflamaya neden olacaktır.

• İşlenebilirliği arttırmak için harç katkı maddeleri kulla-
nılmalıdır.

• Normal hava şartları altında iç ortamlarda yapılan sıva 
işi bittikten en erken 10-15 gün sonra seramik karo dö-
şeme işlemine geçilmelidir.

• Normal hava şartları altında dış ortamlarda yapılan 
sıva işi bittikten en erken 7-8 gün sonra seramik karo 
döşeme işlemine geçilmelidir.

• Ortam sıcaklığı ve nem miktarı düşük ise yukarıdaki sü-
reler en az 1 hafta daha uzun tutulmalıdır.

• Bekleme süresince sıvanın bakımı (kür) mutlaka mun-
tazam yapılmalıdır.

• Donmuş tuğla duvarlar asla sıvanmamalıdır.

• Çok sıcak ve çok soğuk havalarda sıva yapılmamalıdır.

• Sıva harçlarında kullanılacak olan kum temiz, tane da-
ğılımı ayarlanmış, dere, ırmak, nehir gibi yataklardan 
elde edilmiş olmalıdır.

• Kolon, kiriş ve perde beton gibi taşıyıcı sistemler sıva 
teli (rabitz) kullanılarak sıvanmalı ve duvarla olan bir-
leşim noktaları 5-10 mm genişliğinde çıtalarla ayrılma-
lıdır. Bu teknikte seramik karo kaplama planı önceden 
oluşturulmalıdır.

• Sıvalar yapıldıktan bir süre sonra büzülme (rötre) ya-
parak dış ve iç yüzeyinde muhtelif çatlaklar oluşur. 
Özellikle bu olay çimento harcıyla yapılan sıvalarda 
daha sıklıkla görülür. Çimento ve su miktarının artması, 
kalınlığın azalması ve yetersiz kür işlemleri sıvadaki bü-
zülmeyi dolayısıyla da çatlakları derinleştirerek arttırır.

• Sıvalarda görülen rötre olayı ilk zamanlar çok ve şiddet-
liyken zamanla bu durum azalır (Resim 1.25). Temelde 
bu nedenledir ki çimento esaslı sıvalar yapıldıktan son-
ra en az 1 hafta boyunca kür edilmelidir. Kür işlemi de 
bittikten en erken 1 hafta sonra seramik karo kaplama 
işlemlerine geçilmelidir. Şayet sıva yapımından birkaç 
gün sonra seramik karo kaplama işlemine geçilir ise 
sıva alanının büyüklüğüne, su/çimento oranına, sıva 
kalınlığına ve ortam hava şartlarına bağlı olmak kaydıy-
la sıvada olacak çatlaklar, seramik yapıştırma harcını 
duvardan ayırabilir veya seramik kaplamanın muhtelif 
bölgelerinde kabarmalar yaşanabilir.

• Büzülmeden dolayı sıvalarda olabilecek çatlakları 
azaltmak, sıvanın mukavemetini arttırmak, sertleşmeyi 
hızlandırmak, esnekliği arttırmak, geçirimsizliği düşür-
mek, aderansı yükseltmek vb. etkiler için sıva harcına 
harç katkı malzemeleri karıştırılabilir (Resim 1.26). Kat-
kı/su oranı 1/1, 1/2, 1/3 veya 1/4 olabilir.

Resim 1.25: Rötre çatlağı                                           Resim 1.26: Sıva harcı katkı ilavesi
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• Çimento esaslı sıva üzerine, seramik karo kaplamasına 
geçmeden önce sıvanın nemi belli noktalardan ölçül-
melidir (Resim 1.27). Ortalama nem düzeyi %5 veya 
altında olmalıdır. Bu işlem yeterli kür işleminden son-
ra yapılmalıdır. Islatılan yüzeyler yüksek nem düzeyini 
göstereceği için o noktalardan yapılan ölçümler yanıl-
tıcı olur. Genellikle sıvalar birkaç gün içerisinde ön yü-
zeylerinden kurumuş gibi görünebilir. Bu durum yanıl-
tıcı sonuç içerir. Çünkü sıvanın iç bölgelerinde henüz 
su ve nem bulunmaktadır. Nem ölçerler sıvanın belli 
derinliğine kadar ölçüm yapar. Nem ölçüm cihazının 
kaliteli ve profesyonel olması gerekir.

• Kireç katılarak yapılmış olan sıvalar yapıldıktan en er-
ken 1-2 ay sonra seramik kaplaması yapılmalıdır. Bu 
süre sıvanın kalınlığıyla, kireç miktarıyla ve ortamdaki 
CO2 (karbondioksit) miktarıyla ilgilidir. Sıva kalınlığı ve 
kireç miktarı arttıkça kireçli + çimento sıva uzun sürede 
sertleşmesini yapacaktır. Ayrıca kireç su ve nemden et-
kilenerek sıvanın mukavemetini düşürür (Resim 1.28). 
Dolayısıyla yeterli sağlamlıkta olmak kaydıyla, çimento 
+ kireç harcıyla sıvanmış yüzeyler ortamda su ve nemin 
varlığı söz konusu ise suya karşı yalıtıldıktan sonra sera-
mik karo uygulaması yapılmalıdır.

Resim 1.27: Nem ölçer             Resim 1.28: Kireçli sıva hasarı                    

• Önceden yapılmış sıvalar, dış tesirler altında (yağmur, 
kullanım su vb.) ıslanmış ise sıva, suyun etkisiyle şişme 
eğilimine girer. Kuruma devresinde ise büzülme geri-
limleri altındadır. Bu sistemde ısı sürekli değişken ola-
cağı için bir taraftan da sıva termik gerilim altında kalır 
(Şekil 1.14). Dolayısıyla ıslanmış durumdaki sıvalar ku-
ruyuncaya (denge durumu) kadar beklendikten sonra 
üzerine seramik karo kaplaması yapılmalıdır. Islak sıva 
üzerine yapılan seramik kaplamalar sıvanın büzülme-
siyle hasara uğrar.

• Derin ve geniş yarıkların sıva onarımlarında, yarığın 
muhtelif yerlerine yatay ve düşey aralıklarla çiviler ça-
kılarak ve bu çivilerden sık aralıklı gelişigüzel inşaat teli 
geçirmek suretiyle sıva harcı kademeli olarak doldurul-
malıdır (Şekil 1.15).

Şekil 1.14: Islanmış sıva          

Şekil 1.15: Derin çatlak onarımı                    

• Şantiye ortamında elle veya makine ile hazırlanarak tuğla duvarlar üzerine yapılacak olan çimento esaslı kaba sıvanın 
(çimento + kum) üzerine kaplanacak seramik karo ebadına, mekâna ve dış tesirlere göre dozajı belirlenmelidir. Bu 
değerler için Tablo 1.6’da verilen dozajlar size yol gösterebilir. Tablo 1.6’daki değerler en alt sınırdır. Sizin uygulama 
yapacağınız yerde zorlu şartlar (sülfatlı akresif sular, don etkisi vb.) olabilir. Bu durumda sıva harcına uygun harç katkı 
maddesi ve çimentonun cinsinin ve dozajının değişmesi gerekebilir.

Uygulama Yeri
Seramik Karonun Ebatları (Aralıkları)

20x20 ve alt ebatlar 20x25 ve 40x40 ebatları 45x45 ve üzeri ebatlar

İç mekân sıvaları 250 300 350

Dış mekân sıvaları (normal koşullar altında) 300 350 400
Zorlu koşullar (sülfat ve akresif sular, don 
vb. etkisi altında) 400 450 500

Tablo 1.6: Tuğla Duvar Üzerine Yapılacak Çimento Kaba Sıvanın Mekân ve Seramik Karo Ebatlarına Göre En Az Dozajları
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1.6.2.1. Çimento Esaslı Sıvalarda Durum Tespiti ve Islahı

Genellikle seramik karo kaplamalarından önce çimento esaslı sıvalar yapılmış olur. Bu durumda mevcut sıvanın üzerine 
kaplama yapılabilmesi için sıvanın sağlamlığı, duvarla olan aderansı, su emme kabiliyeti, fiziksel görünümü, su-nem ilişkisi, 
mekanik etkiler ve düzlemi kontrol edilmelidir. 

Bu kontroller, kaplamada kullanılacak olan seramik karonun ebadı, su emmesi, yapıştırma harcı, uygulama yöntemi, duvarın 
pozisyonu (iç-dış, soğuk-sıcak, su, mekanik kuvvetler, ısı kaynağı vb.) gibi etmenler göz önünde bulundurularak yapılması 
gerekir. Bu etkenler dikkate alınmadan sadece gözle veya bir iki çekiç darbesiyle sıvanın durumu hakkında yeterli bilgi edini-
lemez. Tam tespit için sıvanın muhtelif bölgelerinde alınacak numunelerin laboratuvar ortamında testi gerekir. Ancak bunu 
yapmak her zaman mümkün değildir. 

Sağlamlık

Sıvanın sağlamlığı, kohezyon kuvvetleriyle yani gövdeyi bir arada tutan bağlarla (çekim kuvveti) ilgilidir. Bu durumu birçok 
unsur etkiler. Örneğin; harç karışım oranları, kumun niteliği, dane dağılımı, çimentonun cinsi ve miktarı, harç karışım yöntemi 
ve uygulama biçimi, su-çimento katkı oranı, kür yöntemleri ve zamanı gibi etkenler doğrudan sıvanın sağlamlığına etki yapar. 
Bu bilgiler sıvayı yapan kişiden temin edilebilirse sağlamlık konusunda bir ön yargıya varılabilir. Şayet bu bilgilere ulaşılamıyor 
ya da ulaşılıyor olsa bile sıvanın sağlamlığının ön tespiti için aşağıdaki işlemlerin yapılması iyi olur.

Tutma kolu en az 10 cm olan sivri uçlu bir tornavida ile sıvaya sanki bir vida takıyormuşsunuz gibi olanca gücünüzle bastırarak 
çevirin (Şekil 1.16). Bu işlemi sıvanın alt, orta ve üst seviyelerinde olabildiğince tekrarlayın. Şayet tornavidanın ucu sıvaya 
birkaç milimetreden daha fazla girmiyor ise sıvanın sağlamlığı konusunda olumlu bir yargıya varabilirsiniz. 

Ancak tornavidanın ucu sıva kalınlığının yarısı veya daha fazla derinliklere kadar girebiliyorsa sıvanın sağlamlığından şüphe 
edin. Ya sıva yeni (birkaç gün önce) yapılmıştır ya kireç-kum miktarı çoktur ya da yeterli kalınlıkta değildir ya sıva nemlidir ya da 
yeterli kür işlemi yapılmamıştır. Bu durumda sıvanın kısa süre önce yapıldığı bilgisine ulaşırsanız yeterli mukavemet için ortam 
şartlarına göre birkaç hafta daha beklemeli ve aynı testi tekrar yaptıktan sonra karar vermelisiniz. Eğer tekrar aynı sonuçlara 
ulaşırsanız o sıva üzerine seramik kaplama yapılmamalıdır.

Şekil 1.16: Tornavida ile sıva sağlamlığının kontrol edilmesi

Şekil 1.17: Çizerek sıva sağlamlığının kontrolü                  

Şekil 1.18: Çivi çakarak sıva sağlamlığının kontrolü

Elle veya kerpeten ile kolay tutabileceğiniz bir çivi ya da siv-
ri uçlu bir tornavida ile sıva alt, orta ve üst seviyelerinden 
olabildiğince çok sayıda olanca güç ile bastırarak çizmeye ça-
lışılır (Şekil 1.17). Çiziklerin derinliği yarım ile bir milimetre 
derinliğinde oluyor ise sıvanın sağlamlığı hakkında olumlu 
düşünülür.

6’lık inşaat çivisini, sıvanın alt, üst ve orta noktalarında ola-
bildiğince fazla sayıda çakmaya çalışın (Şekil 1.18). Çivi sıva-
ya birkaç milimetre girdikten sonra eğilmeye başlarsa sıvanın 
sağlamlığı konusunda olumlu düşünün.

Sağlamlığın Islahı

Sıvanın sağlamlığı konusunda bu üç yönetimi de denedikten 
sonra sıvanın tamamında sonuçlar olumsuz çıkar ise o sıva 
üzerine seramik karo kaplaması yapılamaz. Sıvanın tamamen 
sökülüp kurallarına göre yeniden yapılması gerekir. Sağlam 
olmayan sıvanın ıslahı (iyileştirilmesi) mümkün olmamak-
tadır. Olumsuz sonuçlar sıvanın az miktarda belli bir bölge-
sinde var ise sadece bu kısımlar sökülüp gerekli onarımlar 
yapıldıktan sonra kaplama işlemine geçilmelidir.
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Aderans

Sıvanın aderansı sıva ile duvar arasındaki bağlanma (adezyon) kuvvetiyle ilgilidir. Bu bağı; duvar yüzeyinin su emme kabiliye-
ti, pürüzlülük derecesi, temizlik durumu (yağ, toz, kir vb.), yoğunluğu, harç karışım miktarları, ısı, su ve nemin oluşturduğu 
gerilimler ve uygulama yöntemleri gibi unsurlar doğrudan etkiler. Sıva çok sağlam olabilir. Ancak duvarla olan aderansı ye-
terli düzeyde olmayabilir. Bu durumun tespiti için aşağıdaki uygulama yapılmalıdır.

Sıvanın alt, orta ve üst seviyelerinden yaklaşık 10x10 cm ebatlarında bir sıva alanını üçer cm aralıklarla yatay ve düşey yönde 
ya da diyagonal avuç taşlama (spiral) aleti ile kesilir (Şekil 1.19). Daha sonra yassı uçlu bir keski ve en fazla 800 gramlık bir çe-
kiçle parçalar yerinden sökülmeye çalışılır (Şekil 1.20). Şayet sıva parçaları duvardan zor ayrılıyorsa ve sıva duvar parçalarıyla 
birlikte ayrılıyorsa aderans konusunda olumlu düşünün. Tersi durumda ise yani sıva parçaları duvardan çok kolay ve bütün 
halinde kopuyor ise aderansta bir sıkıntı var demektir.

Bu durumu desteklemek için sıvanın muhtelif bölgelerine 800 gramlık bir çekiçle hafif darbeler vurun. Duyulan ses tok değil 
de davudi (boşluklu) ise sıvanın yüzeyle olan bağı zayıflamış yargısına varabilirsiniz.

Şekil 1.19: Avuç taşlama ile sıva kesilmesi                                          Şekil 1.20: Kesilen parçaların koparılması

Aderansın Islahı

Sıvanın aderansı konusunda sonuçlar olumsuz çıkar ise o sıva üzerine seramik karo kaplaması yapılamaz. Sıvanın tamamen 
sökülüp kurallarına göre yeniden yapılması gerekir. Aderansı iyi olmayan sıvanın ıslahı (iyileştirilmesi) mümkün olmamakta-
dır. Olumsuz sonuçlar sıvanın az miktarda belli bir bölgesinde var ise sadece bu kısımlar sökülüp gerekli onarımlar yapıldıktan 
sonra kaplama işlemine geçilmelidir.

Su Emme Kabiliyeti

Seramik kaplama işlerinde, çimento esaslı yapıştırma harçları kullanılıyor ise yapıştırıcının sıvaya iyi tutunabilmesi için sıva-
nın belli bir düzeyde su emme kabiliyeti olması gerekir. Çok fazla su emen bir yüzey yapıştırıcının suyunu emerek mukave-
meti düşüreceği gibi hiç emmeyen bir yüzeyde aderansı düşürecektir. Sıvanın ne derecede su emme potansiyelinin olduğu 
şu şekilde anlaşılabilir.

Sıva yüzeyine fırça ile suyu serpin (Resim 1.29). Çok sıcak ve rüzgârın olmadığı bir ortamda yüzeydeki su 5 dakika içerisinde 
kuruma gösteriyorsa yüzeyin su emmesi normal, eğer su 1 dakika gibi kısa sürede kuruma gösteriyorsa çok emici, uzun süre 
kurumuyor hatta su sıvanın üzerinden akıp gidiyorsa yeterli düzeyde emici olmadığı kabul edilebilir (Resim 1.30).

Resim 1.29: Sıvanın ıslatılması                Resim 1.30: Emici olmayan yüzey
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Su Emmenin Islahı

Çok emici olan sıva yüzeyleri, seramik uygulaması sırasında sık aralıklarla nemlendirilmelidir ya da akrilik esaslı astar ile 
uygulama öncesinde astarlanmalıdır (Resim 1.31). Su emmesi az olan sıva yüzeylerinde ise yapıştırma harcının yüzeyle olan 
aderansını arttırmak için ya avuç taşlama makinesi ile sık aralıklı olacak şekilde 2-5 mm derinliğinde çizilmeli (Resim 1.32) ya 
da dolgulu astar kullanılarak sıva yüzeyinin yapıştırıcıya olan tutunması arttırılmalıdır.

Resim 1.31: Akrilik astar sürülmesi                 Resim 1.32: Avuç taşlama ile yüzeyin çizilmesi

Fiziksel Görünüm

Çimento esaslı yapıştırma harçlarının sıvayla olan aderansını, sıva yüzeyinin su emme kabiliyetinin yanı sıra fiziksel görü-
nümü de oldukça etkiler. Düzgün (mastarında) ama pürüzlü yüzeyler (Resim 1.33), pürüzsüz yüzeylere nazaran daha iyi bir 
tutunma sağlar. Dolayısıyla sıva yüzeyi mastarında (terazisinde) ve olabildiğince pürüzlü olmalıdır. Örneğin, mastarla düzel-
tilmiş bir kaba sıva yüzeyi bu tarife oldukça uygundur.

Fiziksel Görünümün Islahı

Sıva yüzeyi perdahlanmış yani pürüzsüz ise yapıştırma harcının tutunmasını arttırmak için sıva yüzeyi avuç taşlama ile veya 
sivri uçlu bir aparatla 2-5 mm derinliğinde sık aralıklı çizilmelidir (Resim 1.34) veya dolgulu astar ile astarlanmalıdır. Büyük 
ebatlı ve ağır seramik kaplamalarda astar ve çizme işlemi aynı anda kullanılmalıdır.

Resim 1.33: Pürüzlü mastarda ideal sıva yüzeyi Resim 1.34: Pürüzsüz sıva yüzeyinin çizilmesi

Su ve Nem

Herhangi bir sebepten dolayı (yağmur, yıkama vb.) ıslanmış olan sıvalar belli bir nem düzeyine düşene kadar üzerine seramik 
karo kaplaması yapılmamalıdır. Çünkü ıslanan sıvalar hacmine, kalınlığına, boşluk miktarına,  su yönüne ve miktarına göre 
belli bir miktar şişme yapar (Şekil 1.21). Islanmanın arkasından gelen kuruma devresinde ise bünyeden uzaklaşan sudan do-
layı sıva büzülme yapar. Dolayısıyla ıslanmış bir sıva üzerine seramik karo kaplanması durumunda alan büyüklüğüne, suyun 
miktarına ve buharlaşma hızına bağlı olarak seramik karolarda hasarlar meydana gelebilir.

Su ve Nem Islahı

Islanmış sıva kuruyana kadar beklenmelidir (Şekil 1.22). Kurutmayı hızlandırmak için doğal ya da yapay havalandırmalar 
kullanılabilir. Ancak sıva bir ısı kaynağıyla (pürümüz gibi) kurutulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum istenmeyen içsel gerilme-
lere neden olur. Kurumadan kasıt sadece yüzeysel kuruma değildir. Islanmış sıvanın yüzeyi kısa bir süre sonra kurumuş gibi 
gözükebilir. Bu tam kuruma değildir. O nedenle sıvanın nemi bir nem ölçer cihazla ölçülmelidir. Ölçüm değeri %5 dolaylarına 
gelince seramik kaplamaya geçilmelidir.
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Şekil 1.21: Sıvadaki ıslanma kuruma evreleri      Şekil 1.22: Sıvanın kuruması

Düzgünlük

Seramik karoların düzlem hatası olmadan döşenebilmesi için sıvaların mastarında (Resim 1.35) ve düşey terazisinde (Resim 
1.36) olması gerekir. Düşey terazi her zaman aranmayabilir. Bazen duvarlar yatayla belli bir açı yapacak şekilde tasarlanmış 
olabilir. Bu durumda düşey terazi aranmaz. Ama tam mastarında olması yani sıva yüzeyinin mastarla tam örtüşmesi şarttır. 
Çünkü seramik yapıştırma harçlarının uygulama kalınlığı belli sınırlar içerisinde kalması gerekir. Düzleminde hata olan bir 
sıvada yapıştırma harcı her noktada eşit olmayacağı gibi işçilikte de zorluklar yaşanır. Genel olarak çimento (C) bazlı yapış-
tırıcıların uygulama sonrasındaki kalınlığı 10 mm’den, dispersiyon (D) ve reçine (R) esaslılarda 6 mm’den daha fazla olması 
arzu edilmez.

Yapıştırıcının, sınırların çok dışında kalan bir kalınlıkta uygulanması (Resim 1.37) hem yapıştırma mukavemetini düşürür hem 
uygulama güçlüğü çıkarır hem de çekme gerilimlerinden ötürü bazı duvar karolarının sırlarının kılcal çatlamasına neden 
olabilir.

Resim 1.35: Sıvanın mastar kontrolü       

Resim 1.37: Yapıştırma harcının çok kalın uygulanması

Resim 1.36: Sıvanın düşey terazisi

Sanılanın aksine dişli taraklı malalar sıva hatalarını düzeltmez. 
Sıvanın düzlemi neyse onu aynen yapıştırıcıya yansıtır. Örne-
ğin sıvanın herhangi bir yerinde 5 mm’lik bir sapma varsa bu 
yapıştırıcıya aynen yansır. Dolayısıyla o noktadaki seramik ka-
ronun yapıştırıcıyla olan bağı diğerlerine göre daha zayıf olur. 
Kullanılan tarak diş ölçüsü 6x6x6 mm’den daha fazla ise (ör-
neğin 8 veya 10’luk gibi) ya da uygulama kombine usulle ya-
pılıyorsa sıvadaki 2-3 mm’lik bir sapma çok önem arz etmez. 
Ancak tek taraflı ince tarak kullanılması durumunda hata be-
lirgin bir şekilde ortaya çıkar. Sonuç olarak seramik karoların 
yapıştırıcıyla her noktada eşit bağ kurması için sıva tam mas-
tarında olmalıdır.
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a)                              b)
Resim 1.38(a, b): Düzgün olmayan sıvaların sıva harçları ile yeniden sıvanması

1.6.2.2. Şap Çatlaklarının Onarımının Yapılması

Taze şaplarda su kaybından dolayı oluşan büzülme çatlakları, zamanla oluşan termal genleşme-daralma çatlakları ya da 
ıslanma kuruma devrelerinde oluşan şişme-kuruma çatlakları şapın mukavemetini ve suya karşı zafiyetini olumsuz yönde 
etkiler (Resim 1.39). 

Çatlaklar zamanla büyüyebilir, genişleyebilir veya çoğalabilir (bu olayın tersi de mümkündür). Bu durumdan seramik karo 
kaplaması, çatlağın oluşum nedenine ve şekline bağlı olarak zarar görür. Bu nedenle kaplama öncesi şap çatlakları oluşum 
nedenleri doğrultusunda onarılması gerekir. Şap çatlağının onarımının yapılabilmesi için çatlak oluşumunun (hareketinin) 
olabildiğince durağan olması gerekir. Örneğin iki gün önce yapılmış bir şapın yüzeyinde oluşan çatlağın onarımının yapılması 
bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü iki günlük şapta büzülme hareketi devam etmektedir. Dolayısıyla çatlağın durağanlığı 
söz konusu olmadığından yapılan çatlak onarımında kısa sürede yetersiz kalacaktır. Çatlağın oluşum nedeni ne olursa olsun 
onarım işlerinde genellikle iki temel yöntem kullanılmaktadır.

a. Yüksek mukavemetli, büzülme yapmayan harçlarla çatlak onarımı

b.  Mekanik bağlayıcılar (kelepçe) yardımıyla çatlağın dikilmesi ve yüksek mukavemetli harçlarla doldurularak onarılması

a) Yüksek Mukavemetli, Büzülme Yapmayan Harçlarla Çatlak Onarımı

Yapışma mukavemeti yüksek ve sertleşme esnasında büzülme yapmayan epoksi reçineleri ve polimerlerle desteklenmiş 
çimento esaslı tamir harçlarıyla çatlak onarımları yapılabilir. Epoksi reçineleri çatlağın şapta oluşturduğu düzensizliği ortadan 
kaldırarak çatlağın her iki yüzünü birbirine bağlar. Böylelikle çatlakta oluşan gerilim birikimlerini ortadan kaldırır. Diğer taraf-
tan polimerlerle güçlendirilmiş büzülme yapmayan çimento esaslı tamir harçlarında şap çatlak onarımında etkili bir dolgu 
malzemesi görevi görür (çimento esaslı polimer ve fiber takviyeli yapısal tamir harcı). 

Çatlak onarımındaki temel uygulama prensibinde ilk olarak çatlak bir miktar genişletilerek ve derinleştirilerek mekanik yön-
temlerle açılır. Bu işlem için spiral taş motoru kullanılabilir. Daha sonra çatlak içerisindeki tozlar basınçlı havayla (üfleme) 
veya vakumlu havayla (çekme-emme) ortadan kaldırılır. Onarım harcı olarak çimento esaslı ürün kullanılacak ise çatlak suyla 
nemlendirilir. Epoksi reçineler kullanılacak ise çatlak nemlendirilmemelidir. 

Epoksi ve çimento esaslı tamir harcının kıvamına göre çatlak dolgu işlemi mala ve ıspatula gibi aletlerle ya da dolgu tabancası 
ile yapılabilir. Çok nadiren de olsa özel durumlarda enjeksiyon yöntemleri de kullanılabilir. Diğer taraftan ısı dönüşümünün 
çok olmadığı, kuru iç hacimlerdeki şap çatlakları, çimento esaslı tamir harçlarıyla ya da seramik karo kaplamasında kullanıla-
cak seramik yapıştırma harcı ile de yapılabilir.

Düzgünlüğün Islahı

Düzlem hatası bulunan sıvalar yüksek mukavemetli, çimento esaslı tamir harçlarıyla ya da sıva harçlarıyla düzeltilmelidir 
(Resim 1.38). 5 mm kalınlığa kadar lokal bölgelerin düzeltilmesinde, kaplamada kullanılacak olan seramik yapıştırma harcı 
bu amaçla kullanılabilir.
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Resim 1.39: Tipik şap çatlakları

Çatlak, spiral taş motoru ile genişletilerek derinleştirildikten sonra epoksi reçine esaslı ya da çimento esaslı polimer ve fiber 
takviyeli yapısal tamir harçlarıyla onarımı yapılır (Şekil 1.23).

Şap yapılması planlanan betonarme yüzeylerde sözü edilen çatlaklar var ise termoplastik elastomer esaslı esnek dilatasyon 
bandı, sadece iki kenar kısmından epoksi reçine esaslı yapıştırma harçlarıyla yapıştırılmak suretiyle şap öncesinde bu çatlak-
lar onarılabilir (Resim 1.40).

Şekil 1.23: Epoksi ile çatlak onarımı    Resim 1.40: Dilatasyon bandı ile çatlak onarımı

b) Mekanik Bağlayıcılar

Şap çatlağı durağan hale gelmiş ise bir önceki (a) maddesinde anlatılan malzeme ve yöntemler kullanılır. Şayet şap çatlağı 
henüz durağan hale gelmemiş farklı nedenlerden dolayı (termal genleşme) haraketlilik söz konusu ise dalgalı kelepçelerle 
(Şekil 1.24) veya uygun büyüklükteki metal bağlayıcılarla (inşaat çivisi) dikilmelidir. 

Bu yöntemde çatlak yine spiral taş motoru ile genişletilerek (Şekil 1.25) ve şap kalınlığının 2/3’ü kadar derinleştirilerek açılır. 
Belli aralıklarla (20-30 cm) çatlağa çapraz şekilde (metal bağlayıcının boyu kadar) kesikler (yarıklar) açılır (Şekil 1.25). Tozlar 
alındıktan sonra çapraz kesiklere metal bağlantı elemanları yerleştirilir (Şekil 1.26) ve tüm çatlak, epoksi reçineleri ile doldu-
rularak işlem sonlandırılır (Şekil 1.27).

 Şekil 1.24: Şap çatlaklarının bağlanması için kullanılan dalgalı kelepçeler                                               
Şekil 1.25: Metal bağlantı elamanının boyu 
kadar çatlağa çapraz şekilde yarıkların açılması

Şekil 1.25: Şap kalınlığının 2/3’ü kadar derinleştirme    Şekil 1.26: Bağlantı elemanlarının yerleştirilmesi  Şekil 1.27: Boşlukların doldurulması

1.6.2.3. Şap Yüzeylerinin Düzlem Kontrolü

Çimento harçlarıyla yapılan şaplar su kaybından dolayı büzülme yapacağı için yüzeylerinde düzlem sapmaları olur. Mastarı 
yeni çekilmiş taze bir şap yüzeyinde düzlem hatası yoktur. Yani mastarla şap yüzeyi tam örtüşür. Ancak zamanla oluşan su 
kaybının şiddetine ve miktarına bağlı olarak şapın yüzeyinde yüksek ve alçak noktalar meydana gelir. Dolayısıyla tazeyken 
mastarla örtüşen şap yüzeyi, kuruma işlemi gerçekleştikten sonra artık mastarla her zaman örtüşmeyebilir.

Tablo 1.7’de seramik karo kaplaması yapılacak bir şapın ölçüm mesafelerine göre düzlemden sapma (toleransları) değerleri 
verilmiştir.
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Ölçüm noktaları mesafesi (metre, m)

0,1 0,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 8 10 15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 15

Tolerans miktarları (milimetre, mm)

Şap yüzeylerinin düzlem kontrollerinde hassas sonuçlar için ölçüm işlerinde kullanılacak olan mastar boyu 200 cm ile 400 cm 
arasında olması gerekir (Resim 1.41). Mastar ile şap arasında kalan boşluğun (Resim 1.42) yükseklik miktarı Tablo 1.7’deki 
toleranslardan daha fazla ise şap yüzeyleri düzeltilmelidir.

Resim 1.41: Şap yüzeyinin mastar ve terazi ile kontrolü Resim 1.42: Mastar alt seviyesi ile şap arasındaki mesafenin ölçülmesi            

Düzlemsel töleransları çok fazla olan şapların düzeltilmesi işlerinde en yaygın ve pratik yöntem kendiliğinden yayılma özelliği 
olan hazır şap malzemeler kullanmaktır (Resim 1.43). Söz konusu bu şaplar ambalajları üzerinde yazan su oranlarında ha-
zırlandığında akışkan bir kıvam alır. Uygulanmadan önce mevcut şap üzerine tek kat akrilik esaslı astar sürülür (Resim 1.44).

Hazırlanan akışkan şap yüzeye Resim 1.45’te görüldüğü gibi dökülür. Daha sonra taraklı malanın düz kısmıyla (Resim 1.46) 
veya mastar ile düzeltilir.

Düzeltme işleminden sonra şap içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartmak için tüm şap yüzeylerinde kirpi rulo gezdirilir (Re-
sim 1.47). Söz konusu bu tür şaplar 10-20 mm kalınlığında uygulanabilir.

Resim 1.45: Akışkan şapın dökülmesi   Resim 1.46: Akışkan şapın düzeltilmesi            Resim 1.47: Kirpi rulonun gezdirilmesi            

Şayet şap yüzeylerinde lokal bozukluklar, çukurlar, gevşek yerler var ise bu bozukluklar seramik yapıştırma harcıyla veya çi-
mento esaslı tamir harçlarıyla doldurulmalıdır. Bu işlem için bozuk yüzey olabildiğince genişletilir. Tozu alındıktan sonra su ile 
nemlendirilir. Yapıştırma harcı veya tamir harcı bozuk yüzey mala ile doldurulur. Şayet bozuk yüzeyin derinliği 2 cm’den fazla 
ise bir gün arayla kademeler halinde dolgu yapılmalıdır.

Tablo 1.7: Seramik Karo Kaplaması İçin Şap Düzlemindeki Sapma Miktarları

Resim 1.43: Çimento esaslı akışkan şap              Resim 1.44: Şap öncesi astar uygulaması          
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda seramik karo kaplama yüzeyleri bakım, onarım ve durum tespiti yapmak.

Öğretmeninizin gösterdiği yüzey kaplama atölyenizde yer alan temrin duvarlarınızdaki sıvaların sağlamlık, aderans, su emme 
ve düzlemsellik yönüyle durum tespiti yapınız.

UYGULAMA YAPRAĞI

1.7. ÇİMENTO ESASLI SIVALARDA DURUM 
TESPİTİ TEMRİN UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktır

Sağlamlık Yönüyle Sıvanın Durum Tespiti İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereçler hazırlanır.

• Tutma kolu en az 10 cm olan sivri uçlu bir tornavida ile 
sıvaya sanki bir vida takılıyormuş gibi olanca güç ile bas-
tırılarak çevrilir. 

• Bu işlem sıvanın alt, orta ve üst seviyelerinde olabildi-
ğince tekrarlanır.

• Şayet tornavidanın ucu sıvaya birkaç milimetreden 
daha fazla girmiyor ise sıvanın sağlamlığı konusunda ilk 
olumlu yargıya varılır ve bu durum not edilir.

• Ancak tornavidanın ucu sıva kalınlığının yarısı ya da 
daha fazla derinliklere kadar girebiliyorsa sıvanın sağ-
lamlığından şüphe edilir ve bu durum not edilir.

• Elle ya da kerpeten ile kolay tutulabilecek bir çivi veya 
sivri uçlu bir tornavida ile sıva yüzeyi alt, orta ve üst 
seviyelerinden olabildiğince çok sayıda olanca güç ile 
bastırılarak çizilir. 

• Çiziklerin derinliği yarım ile bir milimetre derinliğinde 
oluyor ise sıvanın sağlamlığı hakkında olumlu düşünü-
lür ve bu durum not edilir. Aksi halde olumsuz düşünü-
lür ve bu durum not edilir.

Not:

• 6’lık inşaat çivisini, sıvanın alt, üst ve orta noktaların-
da olabildiğince fazla sayıda çakınız. Çivi sıvaya birkaç 
milimetre girdikten sonra eğilmeye başlarsa sıvanın 
sağlamlığı konusunda olumlu düşünülür ve bu durumu 
not edilir. Aksi halde olumsuz düşünülür ve durum not 
edilir.

• Sağlamlık hususunda yapmış olduğunuz test sonuçları-

nı arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Arka-
daşlarınızla sonuçlarınızı karşılaştırınız.

• Yaptığınız bu testler sıvanın sağlamlığı hakkında size 
tatmin edici sonuçlar verdi mi?

• Sizce test ettiğiniz bu sıva üzerine sağlamlık yönüyle 
seramik karo kaplanabilir mi?

Aderans Yönüyle Sıvanın Durum Tespiti İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Sıvanın alt, orta ve üst seviyelerinden yaklaşık 10x10 
cm ebatlarında bir sıva alanı üçer cm aralıklarla yatay 
ve düşey yönde veya diyagonal avuç taşlama (spiral) 
aleti ile duvar yüzeyine kadar kesilir.

• Daha sonra yassı uçlu bir keski ve en fazla 800 gramlık 
bir çekiçle parçalar yerinden sökmeye çalışılır.

• Şayet sıva parçaları duvardan zor ayrılıyorsa ya da sıva 
duvar parçalarıyla birlikte ayrılıyorsa aderans konusun-
da olumlu düşünülür ve bu durum not edilir.

• Şayet sıva parçaları duvardan çok kolay ve bütün halinde 
kopuyor ise sıvanın aderansından şüphelenilir ve bu du-
rum not edilir.

• Sıvanın muhtelif bölgelerine (alt-üst-orta bölgeleri) 
800 gramlık bir çekicin topuzuyla seri şekilde hafif dar-
beler vurulur. Çekiç darbelerinden çıkan ses ve sıvanın 
çekiç darbelerine verdiği tepki hissetmeye çalışılır.
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Not:

• Yaptığınız bu testler sıvanın aderansı hakkında size tat-
min edici sonuçlar verdi mi?

• Sizce test ettiğiniz bu sıva üzerine aderans yönüyle se-
ramik karo kaplanabilir mi?

• Çekiç darbelerinde duyduğunuz ses boşluklu bir ses 
miydi? Yoksa tok bir ses miydi?

• Çekiç darbelerine sıvanın verdiği tepki nasıldı?

• Aderans hususunda yapmış olduğunuz tüm test sonuç-
larını arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Ar-
kadaşlarınızla sonuçlarınızı karşılaştırınız.

Not:

Su Emme Yönüyle Sıvanın Durum Tespiti

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Bu uygulamayı gerçekleştirmek için ortamın rüzgârsız, 
çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin olunur.

• Sıva yüzeyinin yaklaşık 1 m²’lik kısmına fırça ile su serpilir.

• Su serptikten sonra saate bakılır ve sıva yüzeyindeki su 
gözlemlenir.

• Yüzeydeki su 5 dakika içerisinde kuruyor ise yüzeyin su 
emmesi normal, eğer su 1 dakika gibi kısa sürede kuru-
ma gösteriyorsa çok emici, uzun süre kurumuyor hatta 
su sıvanın üzerinden akıp gidiyorsa yeterli düzeyde emi-
ci olmadığı kanaatine varılır ve bu durumu not edilir.

• Yaptığınız bu kontroller, sıvanın düzgünlüğü-düzlem-
selliği hakkında size tatmin edici sonuçlar verdi mi?

• Sizce kontrol ettiğiniz bu sıvanın üzerine seramik karo 
kaplamasına geçmeden önce hangi yüzey hazırlık iş-
lemleri yapılmalıdır?

• Gözlemlediğiniz sıva yüzeyindeki sapmaları seramik 
karo kaplaması yaparken yapıştırma harcı ile giderebi-
lir misiniz?

• Düzgünlük-düzlemsellik hususunda yapmış olduğunuz 
kontrolleri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşı-
nız. Arkadaşlarınızla sonuçlarınızı karşılaştırınız.

• Yaptığınız bu test, sıvanın su emmesi hakkında size tat-
min edici sonuçlar verdi mi?

• Sizce test ettiğiniz bu sıva üzerine seramik karo kapla-
masına geçmeden önce hangi yüzey hazırlık işlemleri 
yapılmalıdır?

• Suyun yüzeyden kaybolması ne kadar zaman aldı?

• Bu test için ortam şartları uygun muydu?

• Su emme hususunda yapmış olduğunuz test sonuçları-
nı arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Arka-
daşlarınızla sonuçlarınızı karşılaştırınız.

Düzgünlük ve Düzlemsellik Yönüyle Sıvanın Durum Tespiti İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Duvar büyüklüğüne göre düzgün ve sağlam ahşap veya 
alüminyum mastar ayarlanır. Mastar boyu en az duvar 
yüksekliğinden 10-15 cm küçük olduğundan emin olunur.

• Mastar ile sıva yüzeyi çapraz yönde sık aralıklarla kont-
rol edilir.

• Mastar ile sıva yüzeyi dik yönde sık aralıklarla kontrol edilir.

• Her seferinde mastar ile sıva yüzeyinin birleşim kenarı 
gözlemlenir.

• Mastar sıva yüzeyinde dik tutulur ve üzerine su terazisi 
yerleştirilir. 

• Sık aralıklarla mastar ve terazi kontrolü yapılır.

• Terazideki değişimler gözlemlenir.

• Tüm bu işlemler not edilir.

Not:
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Çimento Esaslı Sıvalarda Durum Tespiti

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Sivri uçlu tornavida ile sıvaya olanca gücünüzle bastırarak çevirdiniz mi?

4 Bu işlemi sıvanın alt, orta ve üst noktalarında da tekrarladınız mı?

5 Sıvanın sağlamlığı konusunda ilk olumlu yargıya vardınız mı?

6 Sıvanın sağlamlığı konusunda ilk olumsuz yargıya vardınız mı?

7
Çivi veya sivri uçlu bir tornavida ile sıvayı alt, orta ve üst seviyelerinden olabildiğince çok 
sayıda olanca gücünüzle bastırarak çizdiniz mi?

8 6’lık inşaat çivisini sıvanın alt, üst ve orta noktalarına olabildiğince fazla sayıda çaktınız mı?

9 Sıvanın sağlamlığı hakkındaki yaptığınız testleri not ettiniz mi?

10
Sıvanın alt, orta ve üst seviyelerinden yaklaşık 10x10 cm ebatlarında bir sıva alanını üçer cm 
aralıklarla yatay ve düşey ya da diyagonal yönde avuç taşlama makinesi ile duvar yüzeyine 
kadar kestiniz mi?

11 Yassı uçlu bir keski ve en fazla 800 gramlık bir çekiçle parçaları yerinden söktünüz mü?

12
Sıvanın muhtelif bölgelerine 800 gramlık bir çekicin topuzuyla seri şekilde hafif darbeler 
vurdunuz mu?

13 Sıvanın aderansı hakkındaki yaptığınız testleri not ettiniz mi?

14 Sıva yüzeyine fırça ile su serptiniz mi?

15 Su serptikten sonra yüzeydeki suyu gözlemleyip saate baktınız mı?

16 Sıvanın su emmesi hakkındaki yaptığınız testi not ettiniz mi?

17 Mastar ile sıva yüzeyini çapraz yönde sık aralıklarla kontrol ettiniz mi?

18 Mastar ile sıva yüzeyini dik yönde sık aralıklarla kontrol ettiniz mi?

19 Sıva yüzeyini mastar ve terazi ile kontrol ettiniz mi?

20 Tüm yaptığınız testleri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaştınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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UYGULAMA YAPRAĞI

1.8. ŞAP NEMİNİN ÖLÇÜLMESİ TEMRİN 
UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktır

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda seramik karo kaplama yüzeyleri bakım onarım ve durum tespiti yapmak.

Öğretmeninizin gösterdiği yüzey kaplama atölyenizde veya okulunuzun herhangi bir yerinde en fazla bir veya iki gün önce 
yapılmış bir şapın nemini naylon yöntemi ile tespit ediniz.

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereçler hazırlanır.

• Yaklaşık 50x50 cm ölçülerinde kalın, deliksiz ve yıpran-
mamış en az 6 adet naylon hazırlanır.

• Nemini ölçeceğiniz şapın büyüklüğüne göre naylonla-
rın yapıştırılacağı yerler tespit edilir.

• Bunu yaparken şapın dörtkenarına en az birer, orta 
noktalarına ise en az iki adet naylon gelecek şekilde 
belirlenir.

• Naylonların yerlerini tespit ederken özellikle kalınlığın 
fazla olduğu ve varsa eğimin en düşük olduğu yerler 
öncelikli olarak tercih edilir.

• Naylonlar tespit edildiği yerlere kaliteli koli bandı ile 
Resim 1.48’de görüldüğü gibi yapıştırılır.

İşlem Basamakları

a) b)

c) d)

Resim 1.48(a, b, c, d): Naylonların şap üzerine hava almayacak şekilde yapıştırılması

• Koli bandının şap üzerine iyi yapışmasına, hava almamasına dikkat edilir. Gerekirse bant üzerine (örneğin seramik karo 
gibi) ağırlık konur. 

• Naylonlar şap üzerine yapıştırılırken bir miktar potluk bırakılır.

• Naylonlar yapıştırıldıktan sonra gün içerisinde gözlemlenir. Gözlemler not edilir.

• Şayet uygulama sıcak bir havada yapıldıysa uygulama 24 saat sonra, serin veya soğuk hava koşullarında yapıldıysa en 
erken 48 saat sonra naylonlar gözlemlenir.
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1. ÖĞRENME BİRİMİ

• Yapıştırılan tüm naylonlarda Resim 1.49’da gösterilen 4 adet görseldeki gibi bir durum ile karşılaşılırsa bu durum not 
edilir.

Resim 1.49(a, b, c, d): Şap üzerine yapıştırılan naylonların gün içerisinde gözlemlenmesi        

a) b)

c) d)

• Yaptığınız bu nem kontrolü, şapın nemi hakkında size 
tatmin edici sonuçlar verdi mi?

• Tüm naylonlarda nemlenmeyi gözlemlediniz mi? Bazı 
naylonlarda nemlenme olmadıysa sebebini anladınız 
mı?

• Tüm naylonlarda nemlenme var ise bu şap üzerine se-
ramik kaplama yapma hususunda ne düşünüyorsunuz?

• Şaptaki nem hususunda yapmış olduğunuz kontrolleri 
arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Arkadaş-
larınızla sonuçlarınızı karşılaştırınız.

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Avuç Taşlama Makinesinin Kullanımı

1 50x50 cm ebatlarında naylonları hazırladınız mı?

2 En az 6 adet naylonu nerelere uygulayacağınızın tespitini yaptınız mı?

3 Naylonları hava almayacak şekilde şap üzerine yapıştırdınız mı?

4 Naylonları yapıştırdıktan sonra gün içerisinde ve ertesi gün gözlemlediniz mi?

5 Nem testi sonuçlarını arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaştınız mı?

6 Tüm test sonuçlarınızı arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırdınız mı?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN
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• Çevrenizdeki inşaatlarda kullanılan seramik karo kaplama araçlarını inceleyiniz. 

• Seramik karo kaplama araç gereçlerinin fotoğraflarını çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düşey yüzeylerde kot alma ve kotun bağımlı ya da bağımsız duvarlara 
taşınmasını yapmak.

GİRİŞ : Seramik karo yapımı duvarda ve zeminde yapıldığı için seramik karo altlığının sağlam ve uygulamaya elverişli 
olması gerekmektedir.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

1.9. DUVAR YÜZEYLERİNDE KOT ALMA VE TAŞIMA

BİLGİ YAPRAĞI

Seramik duvar karosu uygulamalarında duvar kaplamasının ikinci sırasının altına genellikle yatay mastar bağlıyoruz. Yatay 
mastarın yüksekliğinin hesaplanmasını ve bağlama kurallarını diğer konularda öğrenmiş ve uygulamasını yapmıştınız. Birbi-
rinden bağımsız bölümleri olan mekânlarda mastar yüksekliğinin diğer bölüm duvarlarına taşınmasında ve kaplama planının 
duvar düzlemine oturtulmasında kot alma işlemleri yapmamız gerekir. Yani önceden belirlediğimiz veya duvar bünyesinde 
sabit olan bir noktanın yüksekliğini diğer duvarlara aynı düzlemde taşımamız gündeme gelir. Ayrıca bazı durumlarda yatay 
mastar bağlamadan, büyük ebatlı seramik duvar karosu uygulamalarında birinci sırayı yaparken bu sıranın üst seviyesinin 
bilinmesi ve uygulama esnasında görünür bir şekilde duvar yüzeyinde bulunması gerekir. 

Diğer taraftan ince yapı imalatlarında muhtelif duvarlar üzerine bitmiş döşeme kot çizgileri işaretlenir ve üzerine ölçüsü ya-
zılır. Bu kotun anlamı, yatay kaplamaların tamamı (şap+ yapıştırıcı + kaplama malzemesi + vs.) bittikten sonra bitmiş döşeme 
üst yüzeyi ile kot çizgisinin arasında kalan mesafenin ölçüsüdür. Dolayısıyla zemin kaplama iş ve işlemleri bitmiş döşeme kot 
çizgisine göre yapılacağı için kot çizgisinin diğer bağımlı veya bağımsız duvar yüzeylerine taşınması gerekir.

1.9.1. Mastar ve Su Terazisi ile Kot Alma ve Kot Taşıma

Özellikle birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan ya da tek bölümden oluşan küçük mekânlarda kot çizgilerini taşımak için 
düzgün bir mastar ve terazi kullanabiliriz. Şekil 1.28’de 4 adet kabinden oluşan bir öğrenci tuvaletinin planı verilmiştir. 

Şekil 1.29’da ise aynı tuvaletin 3 boyutlu görseli yer almaktadır. Söz konusu bu tuvaletin duvar kaplaması için bağlayacağımız 
yatay mastarın üst yüzeyinin tüm duvarlarda aynı düzlemde olabilmesi için eğimin en düşük olduğu noktadan başlamak 
kaydıyla belirleyeceğimiz yükseklik alınır ve bu yükseklik diğer bağımsız bölmelerdeki duvarlara mastar ve terazi ile taşınır.

Kot alma ve kotu farklı noktalara taşıma iş ve işlemlerini 
3 farklı yöntemde yapabiliriz. 

• Mastar ve su terazisi ile kot taşıma

• Hortum terazi ile kot taşıma

• Lazer terazi ile kot taşıma

Şekil 1.29: 4 kabinli tuvaletin 3 boyutlu planıŞekil 1.28: 4 kabinli tuvalet planı             
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Şekil 1.29’daki eğimin en düşük olduğu nokta olan su giderinin en yakın olduğu duvardaki yüksekliğimiz 60,4 cm olsun. Bu 
yüksekliği duvar yüzeyine işaretleyelim ve aynı yüksekliği mastar ve terazi ile diğer duvarlara taşıyalım.

• Öncelikle su giderinin üst yüzeyi terazi ile en yakın duvara taşınır. Bunun için terazi su giderinin üstüne yerleştirilir ve en 
yakın duvara temas edecek şekilde konumlandırılır ve terazinin duvara temas ettiği alt kenar kalem ile çizilir. Böylelikle 
su giderinin üst düzlemi en yakın duvara taşınmış olur (Şekil 1.30.a, b).

a) b)
Şekil 1.30(a, b): Su gideri üst yüzeyinin en yakın duvara taşınması

• Daha sonra bu çizgi dik yönde terazi ile duvara çizilir (Şekil 1.31). Şayet çizginin boyu teraziden daha büyük ise mastar 
ve terazi birlikte kullanılarak çizgi çekilir. Düşey çizginin yatay çizgi ile dik olmasına dikkat edilmelidir. Bu noktada diklik 
sağlamak için istenirse gönye de kullanılabilir.

• Yatay çizgiden başlamak kaydıyla düşey çizgi üzerinde metre ile daha önceden belirlediğiniz yükseklik işaretlenir (Şekil 
1.32). Örneğin bu yüksekliğimiz 60,4 cm olsun.

• İşaretlenen yükseklik kısmını daha belirgin hale getirmek için Şekil 1.33’te görüldüğü gibi üçgen formu verilir ve üzerine 
ölçüsü yazılır. Böylelikle diğer duvarlara taşıyacağımız kot çizgimiz meydana gelmiş olur.

Şekil 1.31: Düşey çizginin çekilmesi           Şekil 1.32: Düşey çizgi yüksekliğinin işaretlenmesi

Şekil 1.33: Kot çizgisinin üçgen formunda çizilmesi ve ölçünün yazılması
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Şekil 1.34: Kot çizgisinin mastar ve terazi ile aynı doğrultuda çizilmesi

Şekil 1.35: Kot çizgisinin diğer duvarlara taşınması ve çizilmesi

Şekil 1.36: Kısa duvarlarda kot çizgisinin terazi ile çizilmesi

Şekil 1.37: Tüm duvarlara kot çizgisinin mastar ve terazi ile taşınması ve çizilmesi

1.9.2. Hortum Su Terazisi ile Kot Alma ve Kot Taşıma

Fizikteki birleşik kaplar esasına dayanan hortum terazisi (Resim 1.50), şeffaf bir hortumun içerisine hava kabarcığı olmayacak 
şekilde temiz su konup hortumun iki ucu yukarı kaldırıldığında her iki uçtaki su seviyelerinin eşit olması prensibinden yola 
çıkılarak elde edilen kot alma, seviye taşıma aletidir. Şekil 1.38’de hortum su terazisine ilişkin bir model yer almaktadır. Bu 
modelde şeffaf bir hortumun iki ucunda seviye gösteren düzeçler yer almaktadır. Hortumun içerisine temiz ve hava kabar-
cığı olmayan su konduğunda her iki uçta yer alan su düzeçlerindeki seviyeler eşit olmaktadır. Dolayısıyla bu prensipten yola 
çıkarak hortumun boyu yeteri kadar uzun olursa bir noktadaki yüksekliği istenilen diğer noktalara aynı seviyede taşımak 
mümkün olmaktadır.

• Duvar kısa kenarlarına uygun boyda mastar ile kabin iç-
lerinde de terazi mastar aynı şekilde kullanılarak, diğer 
tüm duvarlara kot çizgisi taşınarak boydan boya çizilir 
(Şekil 1.35).

• Su terazisinin boyu yettiği sürece kot çizgisi terazi ile 
yapılır (Şekil 1.36).

• Aynı prensiple bağımsız veya bağımlı tüm bölümler-
deki duvarlara kot çizgisi mastar ve terazi ile taşınarak 
çizilir (Şekil 1.37).

• Kot çizgisinin boyu terazi ile tam yatayda olacak şekil-
de bir miktar büyütülür. Daha sonra uygun büyüklükte 
düzgün bir mastar ile kot çizgisi Şekil 1.34’te gösteril-
diği gibi çakıştırılır ve üzerine terazi yerleştirilir. Terazi 
yatayda tam konumlanınca mastarın üst kısmı çizilir.
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Resim 1.50: Hortumlu su terazisi                  Şekil 1.38: Hortumlu su terazi prensip modeli

Hortumlu Su Terazisinin Kullanımı

• Hortum tamamen açılarak geniş bir alana yayılır.

• Hortumda kırılma veya bükülme olmamasına dikkat 
edilir.

• Temiz bir kovaya yeteri kadar temiz su konur.

• Kova yerden yaklaşık 100 cm yukarıda olacak şekilde 
bir masanın üzerine yerleştirilir.

• Hortumun bir ucu kovanın içerisine yerleştirilir.

• Suyu hortum içerisinde harekete geçirmek için hortu-
mun yerdeki diğer ucundan ağızla hafifçe emiş yapılır.

• Hortum içerisindeki suda hava kabarcığı olmayana ka-
dar suyun akması sağlanır.

• Hava kabarcığı bitince hortumun her iki ucu da aynı 
anda kapatılır.

• Hortumun her iki ucu aynı seviyede yan yana getirilir.

• Su seviyeleri gözlemlenir. Şayet su seviyesi her iki uçta 
da aynı seviyede ise işlem doğru yapılmıştır. Su sevi-
yeleri değişkenlik gösteriyor ise ya horumda ezilme, 
kırılma, burkulma olmuştur ya da suda hava kabarcığı 
kalmıştır.

Hortum su terazisinin kullanımı en az iki kişi tarafından yapılır. Bir kişi sabit kot çizgisinde hortumun bir ucunu tutar diğer kişi 
ise kotların taşınacağı duvarda hortumun diğer ucunu tutar. Hortum terazi ile ölçüm yapılmadığı anlarda, taşınması esnasın-
da her iki ucu kapalı olmalıdır.

Şekil 1.39’da görüldüğü gibi hortum su terazisinin bir ucu kot çizgisinin olduğu duvara, diğer ucu ise kotu taşımak istediğimiz 
duvar yüzeyine yerleştirilir. Bu noktada hortum duvar yüzeyine temas edecek ve olabildiğince zemine dik olacak şekilde tutu-
lur. Hortum uçları açılır. Kotun taşınacağı duvar yüzeyine hortumu tutan kişi hortumu hiç oynatmadan zemine olabildiğince 
dik yönde ve duvar yüzeyine temas edecek şekilde hortumu sabit tutar. 

Kot çizgisinin olduğu kısımda hortumu tutan kişi kot çizgisi ile hortumdaki su seviyesi çakışana kadar (üst üste gelene kadar) 
hortumu duvar yüzeyinde hafifçe yukarı veya aşağıya doğru hareket ettirir. Hortumdaki su seviyesi ile kot çizgisi çakıştığın-
da yani üst üste geldiğinde ve sabit kaldığında hortumun diğer ucundaki kişiye su seviyesini duvara çizmesini söyler. İkinci 
kişi kot çizgisini duvara çizince her ikisi de hortum terazisinin uçlarını kapatır. Daha sonra ikinci kişi kotun taşınacağı diğer 
duvarlara geçer. Birinci kişi yani sabit kotun başındaki yerinden ayrılmaz. Şayet hortumun boyu kısa gelir ise birinci kişi artık 
herhangi bir kot çizgisine geçebilir. Bu yöntemle sabit kot istenilen tüm duvarlara rahatlıkla taşınabilir.

Bu yöntem bağımlı veya bağımsız bölümlerden oluşan küçük 
ve orta büyüklükteki mekânların duvarlarında kullanılır. Çok 
büyük alanlarda bu yöntem kullanılmaz. Hortumun kırılma-
masına, bükülmemesine, gerilmemesine ve ezilmemesine 
çok dikkat edilmelidir.

Şekil 1.39: Hortum terazi ile kotun taşınması
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Aksi halde hatalı ölçüm yaparsınız. Aynı şekilde hortum içerisindeki hava kabarcığı da size hata yaptırır. Hortum terazi kulla-
nılmadığı zaman içerisindeki su mutlaka boşaltılmalıdır. Aksi halde sudaki kireç hortum iç çeperlerine tutunarak bir sonraki 
ölçümlerde size hata yaptırır. Çok sıcak veya çok soğuk ortam şartlarında hortumda meydana gelen uzama, daralma, yumu-
şama ve sertleşme gibi durumlar hortum terazisinin hata yapmasına neden olur.

1.9.3. Lazer Terazisi ile Kot Alma ve Kot Taşıma

Lazer teraziler hassas, kolay ve çok pratik bir şekilde kot alma ve kot taşıma aletleridir X, Y ve Z eksenlerine gönderdiği yük-
sek ve sürekli ışık sayesinde (Şekil 1.40) kot çizgisinin istenilen duvarlara ve yüzeylere rahat, kolay ve çok pratik bir şekilde 
taşınması sağlanır.

Uygun bir noktaya tam terazisinde yerleştirilen lazer tera-
zinin bazı modellerinde çevresindeki tüm düşey duvarlara 
yatay ve düşey yönde sürekli çizgi gönderebildiği gibi zemin 
ve tavana da aynı anda sürekli ışık gönderebilme kabiliyeti-
ne sahiptir. Modeller arasında ışık menzili, ışığın sürekli veya 
aralıklı olması ve X, Y, Z eksenlerinde çalışabilme özellikleri 
yönüyle farklılıklar gösterebilir. Genellikle seramik karo kap-
lama işlerinde iki eksende aynı anda sürekli veya aralıklı ışık 
verebilen, 15-25 metre ışık menziline sahip modeller yeterli 
olmaktadır.      Şekil 1.40: Üç eksende lazer çizgisinin şematik gösterimi

Lazer Terazisi ile Kot Alma İşlem Basamakları

• Lazer terazisi tüm duvarları görebileceği bir noktaya 
yerleştirilir.

• Duvara işaretlenen kot çizgisi ile lazerin yatay çizgisi ça-
kışacak şekilde lazerin yüksekliği ayarlanır.

• Böylelikle lazer ışığının değdiği tüm duvarlardaki lazer 
çizgisi, kot çizgisiyle aynı düzlemde olur (Şekil 1.41).

• Lazer terazilerle duvar düzlemindeki herhangi bir nok-
tayı bağımlı ya da bağımsız başka duvar yüzeylerine 
taşıyabileceğimiz gibi zemin uygulamalarında da kul-
lanabiliriz. Seramik yer karosu uygulamalarında gönye 
alma (Resim 1.51) ve diyagonal kaplama şeklinin ze-
mine oturtulması işlerinde lazer teraziler çok işe yarar. 
Resim 1.52’de görüldüğü gibi lazer terazi birbirine tam 
90 derece olan iki ışık ve bu iki ışığın tam ortasından 
45 derece geçen ışığı zemine yansıtmaktadır. Böylelikle 
zemin uygulamalarında 90 derecelik gönye çok kolay-
lıkla sağlanır.

Şekil 1.41: Lazer terazi ile kot çizgisinin taşınması

 Resim 1.52: Lazer terazi ile 90 ve 45 derecelik ışığın zemine yansıtılması   Resim 1.51: Lazer terazi ile zeminde 90 derecelik gönye ayarlanması
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UYGULAMA YAPRAĞI

1.10. DUVAR YÜZEYİNDE KOT ALMA UYGULAMASI 2
DERS
SAATİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktır

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda seramik karo yapılacak yüzeylerde kot almak.

Öğretmeninizin gösterdiği yüzey kaplama atölyenizde temrin uygulama kabinleri içinde lazer terazi ile kot alma uygulaması 
yapınız.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Avuç Taşlama Makinesinin Kullanımı

1 50x50 cm ebatlarında naylonları hazırladınız mı?

2 En az 6 adet naylonu nerelere uygulayacağınızın tespitini yaptınız mı?

3 Naylonları hava almayacak şekilde şap üzerine yapıştırdınız mı?

4 Naylonları yapıştırdıktan sonra gün içerisinde ve ertesi gün gözlemlediniz mi?

5 Nem testi sonuçlarını arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaştınız mı?

6 Tüm test sonuçlarınızı arkadaşlarınızın sonuçlarıyla karşılaştırdınız mı?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereçler hazırlanır.

• Lazer terazi tüm kabinleri görecek şekilde konumlandırılır.

• Lazer terazi çalıştırılır ve belirlenen yüksekliğe göre yükseklik ayarı yapılır.

• Tüm kabinlerde lazer ışığının geçtiği yerler işaretlenir.

• Kotlama tamamlanır.

İşlem Basamakları

25414
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DUVAR YÜZEYİNE SERAMİK
 KARO (FAYANS) KAPLAMA

Öğrenme Birimi2

2.1. MASTAR BAĞLAMA
2.2. MASTAR BAĞLAMA UYGULAMASI
2.3. SERAMİK KAROLARIN KAPLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ
2.4. YAPIŞTIRMA HARÇLARININ HAZIRLANMASI
2.5. DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARINDA KULLANILAN PROFİLLER 
2.6. KAPLAMA PLANLAMASI
2.7. DUVARA SERAMİK KARO KAPLAMA
2.8. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI-1
2.9. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI-2
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2.1. MASTAR BAĞLAMA 

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gönyesinde ve terazisinde kaplama yapılacak duvara mastar bağlamak.

GİRİŞ : Genellikle düşey yöndeki kaplamalar aşağıdan yukarıya doğru yapılmaktadır. Bazı istisnai durumlarda yukarı-
dan aşağıya doğru da kaplama işlemleri yapılabilir. Aşağıdan yukarıya doğru yapılan düşey yöndeki (duvar) sera-
mik karo kaplamalarında, kaplamanın birinci sırası mevcut zemine oturtularak döşenmesi bir takım sıkıntıların 
ve detay hatalarının oluşmasına neden olur. Bu nedenle, düşey kaplamanın birinci sırasının üzerinden (ikinci 
sıranın altından) yatay bir mastar (alüminyum veya ahşap) bağlanarak kaplama işlemine başlanır. kat planları, 
kesitler, görünüşler ve sistem detaylarından oluşur.

Çevrenizdeki inşaatlarda seramik karo kaplama yapılan inşaatları inceleyiniz. Duvara seramik 
karo kaplama yapılış şeklini araştırınız. Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Mastar olarak genellikle alüminyum profiller kullanılır (Resim 2.1). Profil et kalınlığının en az 1,5 mm ve 40x20 mm kesit 
ölçüsüne sahiptir. Boy uzunlukları 300 cm ve 600 cm’dir. İstenilen ölçülerde kesilebilen alüminyum mastarlar hem yüzey 
kontrollerinde (Resim 2.2) hem de seramik duvar kaplamasının yatay mastar bağlanmasında kullanılır. Uygulama esnasında 
içerisine harç ve toz gibi atıkların girmemesi için her iki uç kısımlarındaki açıklıklar plastik veya ahşap kamalar ile kapatılır.

Resim 2.1: Alüminyum mastar profilleri                                                                             Resim 2.2: Alüminyum mastar ile yüzey kontrolü                                              

Alüminyum mastarın duvar yüzeylerine yatay bağlanmasında su terazisi, mastar kelepçesi, mastar ayaklığı, akıllı takoz ve 
tuğla gibi araç gereçler kullanılır.

2.1.1. Mastar Yüksekliğinin Hesaplanması

Mastarın gelişigüzel bir yükseklikte değil, yapılacak hesap sonucunda çıkan değere göre bağlanması gerekir. Bu hesap, mas-
tarın altında kalan boşluğa iki derz payı ve tam bir seramik karo sığacak şekilde yapılmalıdır.

Örneğin, bir mekânın hem yatay hem de düşey kaplaması yapılacak ise mastar yüksekliği şu şekilde hesaplanır. Yatay kapla-
manın kalınlığı + yatay kaplamanın yapıştırma harcının kalınlığı + düşey kaplamanın döşeme yönündeki yüksekliği + iki derz 
genişliği toplanarak mastarın üst seviye yüksekliği bulunmuş olur.

Bu hesaplama bir kere yapılır. Ölçü uzun duvarın ortasından alınarak diğer duvarlara mastar ve terazi ile veya hortumlu su 
terazisi ya da lazer terazi ile taşınır. Şayet zemin eğimli ise ölçü hesabı yine aynı şekilde yapılır. Ancak bu durumda ölçü, eği-
min en düşük olduğu yer olan su giderinin (yer süzgeci) en yakın olduğu duvardan alınır. Bu noktada eğim şapı yapılmamış 
ise duvar ile yer süzgecinin arasındaki mesafe ölçülerek eğim miktarı kadar mastar yüksekliğinin yukarıya kaldırılması unu-
tulmamalıdır.
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Örneğin, su giderinin en yakın olduğu duvar 100 cm uzaklıkta ve zeminde de %1 eğim var ise süzgecin üst seviyesi duvara 
tam terazisinde taşındıktan sonra bu noktadan itibaren mastar yüksekliğinin hesabına 1 cm daha ilave yapılmalıdır. Böylelikle 
eğimin en düşük olduğu yani yer süzgecinin en yakın olduğu duvar birinci sırasındaki seramik duvar karosu tam ebatta olur. 
Eğim arttıkça da ilk sıradaki karolar alttan kesilerek devam eder. Bu durumun tam tersi olur ise yani mastar yüksekliği eğimin 
en yüksek olduğu yerden bağlanırsa bu noktaya tam karo sığacak; ancak eğim düştükçe, birinci sıranın altında küçük parça 
seramik karolar girmeye başlayacaktır.

Bu durumdan kaplama estetiği olumsuz yönde etkilenir. Bazı durumlarda düşey kaplamanın birinci sırasından değil de tavan 
bitiş kenarından tam ebattaki karonun gelmesi istenebilir. Bu durumda yapıştırma harcı, kaplama yüzeyi, ortam şartları ve 
seramik karoların ebat ve su emme değerleri yukarıdan aşağıya doğru kaplama işlemine olanak veriyor ise döşeme yukarı-
dan aşağıya doğru yapılmalıdır. Aksi halde düşey yükseklik ölçüsü alınarak iyi bir hesaplama ile mastar yüksekliği bulunup 
aşağıdan yukarıya doğru kaplama yapılmalıdır. Bu noktada ölçülerin iyi hesaplanması önemlidir. Bu iş için en iyisi, karoları ve 
derz artılarını da yerleştirmek kaydıyla yerde kuru prova yaparak ölçü bulunmalıdır.

Mastar Yüksekliğinin Hesaplanması ve Mastarın Bağlanmasına İlişkin Bir Örnek

Bir banyonun duvarları; 25x50x0,8 cm, zeminleri ise 40x45x0,9 cm ölçülerindeki seramik karolarla kaplanacaktır. Duvar kap-
lamasının derz genişliği 2 mm, döşeme yönündeki seramik karonun yüksekliği ise 50 cm’dir. Zemin kaplamasının yapıştırıcı 
kalınlığı 6 mm’dir. Buna göre mastar yüksekliğini hesaplayınız.

Mastar yüksekliği= Zemin kaplamasının yapıştırıcı kalınlığı + zemin karosunun kalınlığı + duvar kaplamasının döşeme yünün-
deki yüksekliği + 2 adet duvar kaplamasının derz genişliği

O halde; Mastar Yüksekliği = 6 + 9 + 500 + 4 = 519 mm = 51,9 cm olur.

Şayet zeminde bir eğim yok ise hesaplanan bu ölçü (51,9 cm) en uzun duvarın orta kısmından alınır (Resim 2.3). Ölçü metre 
ile duvar yüzeyine işaretlendikten sonra diğer bağımlı veya bağımsız duvar yüzeylerine mastar ve terazi ile veya hortum 
terazi ile ya da lazer terazi ile taşınır.

Mastar yüksekliği yukarıda bahsedilen şekilde hesaplanabileceği gibi kaplamada kullanılacak seramik karo, yapıştırıcı ve derz 
çubuklarıyla da birebir uygulama yapılarak da bulunabilir. Bunun için Resim 2.4’te görüldüğü gibi duvar ile zeminin birleştiği 
kısma bir adet seramik yer karosu için yapıştırıcı sürülür ve taraklanır.

Şayet uygulama kombine yapılacak ise yapıştırıcı seramik karonun arka yüzeyine de sürülür. Daha sonra yer karosu harç 
yatağına yerleştirilir. Yer karosunun üzerine basacak şekilde kaplamada kullanılacak duvar karosu, yer karosunun üzerine 
yapıştırılmadan yerleştirilir. Seramik duvar karosu ile seramik yer karosunun arasına kaplamada kullanılacak derz çubukları 
yerleştirilir.

Seramik duvar karosunun da üzerine derz çubuğu yerleştirilir. Resim 2.4’te görüldüğü gibi derz çubuğu yatay kolunun üst 
kısmı duvara çizilir. Böylelikle yatay mastarın üst kenar yüksekliği belirlenmiş olur. Çizgi, duvar yüzeyine işaretlendikten sonra 
diğer bağımlı veya bağımsız duvar yüzeylerine mastar ve terazi ile veya hortum terazi ile ya da lazer terazi ile taşınır.

Resim 2.3: Mastar yüksekliğinin duvar yüzeyine işaretlenmesi                                                                          Resim 2.4: Mastar yüksekliğinin birebir malzeme ile bulunması                                                                        

67



2. ÖĞRENME BİRİMİ

Mastar yüksekliği duvara işaretlendikten sonra terazi ile bu çizgi terazi boyu kadar uzatılır. Daha sonra mastarın üst kenarı 
çizgi ile çakıştırılır. Mastarın üzerine terazi konarak yatay düzlemi ayarlanır. Sonuçta mastar çizgi ile aynı doğrultuda ve tam 
terazisine getirilir. Mastarı sabitlemek için yukarıda anlatılan sabitleme yöntemlerinden biri kullanılır. Resim 2.5’te mastar 
kelepçesi ile bağlama işlemleri yapılmaktadır. Uzun duvarlarda ve büyük alanlarda mastar bağlama işi en az iki kişi tarafından 
yapılmalıdır. Mastar bağlama işinde sürekli mastar yüzeyi terazi ile kontrol edilmeli (Resim 2.6) ve ölçü çizgisinin referansı 
kaybolmamalıdır.

Resim 2.5: Mastar bağlanması    Resim 2.6: Mastar terazi kontrolü                                                        

Birbiriyle bağlantılı iki duvar veya karşılıklı duvarlara bağlanan mastarlarda mutlaka çapraz kontrol terazi ve mastar ile (Resim 
2.7) kısa duvar köşelerinde ise terazi ile kontrol yapılmalıdır (Resim 2.8).

Resim 2.7: Mastar ve terazi ile çapraz kontrol                                     Resim 2.8: Terazi ile çapraz kontrol                                                          

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

2.2. MASTAR BAĞLAMA UYGULAMASI 10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mastar bağlamayı kurallarına uygun olarak yapmak.

Öğretmeninizin tespit ettiği alanda işlem basamaklarına uygun olarak duvara seramik karo (fayans) uygulaması için mastar 
bağlamayı mastar kelepçesi, mastar ayaklığı, akıllı takoz ve tuğla ile yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır. • Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

2.2.1. Mastar Kelepçesi ile Mastar Bağlama 

25560
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• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Mastar yüksekliği hesaplanır.

• Mastar yüksekliğine göre kot alınır ve alınan kot seviye-
si tüm duvarlara taşınır.

• İşaretlenen çizgiye göre mastar yatay olarak tutulur.

 Not: Mastar kelepçesi yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda, 
8-10 mm çapında, ucu sivriltilmiş demir bir çubuğa ge-
çirilmiş 4-5 mm kalınlığında, 8-10 cm uzunluğunda ve 
2-2,5 cm genişliğinde kıvrımlı metal bir aparattır (Re-
sim 2.9). 

• Mastar su terazisiyle ya da lazer terazi ile zemine yatay 

konumda ayarlandıktan sonra kelepçe, mastarın alt ke-
narından duvara çekiç ile çakılır (Resim 2.10).

• Daha sonra kıvrımlı metal mastara temas ettirilir ve çekiç 
ile vurularak mastarın duvara doğru sıkıştırılması sağlanır.

• Mastar boyuna ve seramik karonun ağırlığına göre de-
ğişmekle birlikte kelepçe, mastarın her iki başından ve 
orta noktasından çakılmalıdır. Uzun duvar uygulamala-
rında, büyük ebatlı ve ağır seramik karo kaplamalarında 
kelepçelerin ara mesafesi en fazla 150-200 cm olmalıdır.

• Mastarın düzgünlüğü su terazisi ile kontrol edilir.

Resim 2.9: Mastar kelepçesi Resim 2.10: Mastar kelepçesinin çakılması                                           

2.2.2. Mastar Ayaklığı ile Mastar Bağlama

Mastar ayaklığı düşey ayaklı bir profil üzerinde hareket eden ve istenilen yükseklikte sabitlenebilen pabuç yapısına sahip 
metal bir aparattır (Resim 2.11). Mastar, pabuçlar üzerine oturtulur ve istenilen yükseklikte pabuçlar sabitlenir (Resim 2.12). 
Pratik ve kullanışlı bir aparattır. Mastar boyuna ve seramik karonun ağırlığına göre değişmekle birlikte mastar ayaklığı, mas-
tarın her iki başına ve orta noktasına yerleştirilmelidir. Uzun duvar uygulamalarında, büyük ebatlı ve ağır seramik karo kap-
lamalarında mastar ayaklarının ara mesafesi en fazla 200 cm olmalıdır.

Seramik karo uygulaması esnasında mastar ayaklarına sert bir şekilde çarpılmamalı ve darbe gelmemelidir. Aksi halde zemi-
ne ve duvara sabitlenmemiş halde duran mastar ayakları devrilebilir veya yerinden kayabilir.

Resim 2.11: Mastar ayaklığı              Resim 2.12: Mastar ayaklığı uygulaması                                    

İşlem Basamakları

• Mastar yüksekliği hesaplanır. • Mastar yüksekliğine göre kot alınır ve alınan kot seviye-
si tüm duvarlara taşınır.
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• İşaretlenen çizgiye göre mastar yatay olarak tutulur.

• Mastar ayağı mastarın altına kaldırılıp cıvatası sıkılarak 
sabitlenir.

• Mastar ayağının kaymaması için gerekli tedbirler alınır 
(Ayak, tabana çivi veya hızlı kuruyan alçı ile sabitlenir.).

• Mastarın düzgünlüğü su terazisi ile kontrol edilir.

2.2.3. Akıllı Takoz ile Mastar Bağlama
Helozonik (helis) yapıya sahip olan birbirinin içerisine geçerek boyu istenilen kadar uzatılabilen akıllı takoz (Resim 2.13) apa-
ratıyla da mastar, duvara bağlanır (Resim 2.14). Helozonik kanatçığa yerleştirilen mastar, istenilen yüksekliğe gelene kadar 
akıllı takoz saat yönünde çevrilir. Mastar, boyuna ve seramik karonun ağırlığına göre değişmekle birlikte akıllı takoz, mastarın 
her iki başına ve orta noktasına yerleştirilmelidir. 

Uzun duvar uygulamalarında, büyük ebatlı ve ağır seramik karo kaplamalarında akıllı takozların ara mesafesi en fazla 100 cm 
olmalıdır. Ayrıca bu tür uygulamalarda akıllı takozlar, zemine ve mastara hızlı sertleşen alçı ile sabitlenebilir.

        Resim 2.13: Mastar ayaklığı Resim 2.14: Mastar ayaklığı uygulaması

İşlem Basamakları

• Mastar yüksekliği hesaplanır.

• Mastar yüksekliğine göre kot alınır ve alınan kot seviye-
si tüm duvarlara taşınır.

• İşaretlenen çizgiye göre mastar yatay olarak tutulur.

• Mastarın alt kısmına takoz yerleştirilir.

• Mastarın düzgünlüğü su terazisi ile kontrol edilir.

2.2.4. Tuğla ile Mastar Bağlama

• Mastar yüksekliği hesaplanır.

• Mastar yüksekliğine göre kot alınır ve alınan kot seviye-
si tüm duvarlara taşınır.

• İşaretlenen çizgiye göre mastar yatay olarak tutulur.

• Mastar, hesaplanan yüksekliğe göre terazisine getiril-
dikten sonra altına tuğla, gazbeton veya bims gibi ge-

reçler yerleştirilir (Resim 2.15). 

• Mastar terazisinin ince ayarı için tuğla üzerine seramik 
karo parçası, ahşap kama gibi malzemeler yerleştirilir. 
İnce ayar için kâğıt karton kullanılmamalıdır (Resim 
2.16). Çünkü karton hem yük altında esneme yapar 
hem de ıslandığı zaman kalınlığı azalır. Her iki durumda 
da mastarın terazisi bozulur. 

    Resim 2.15: Tuğla üzerine mastarın bağlanması Resim 2.16: Kağıt karton ile ince ayar yapılması    

İşlem Basamakları
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• Mastarın kaymaması, yerinden oynamaması ve terazisinin bozulmaması için tuğlanın üzerine ve tuğla da zemin üzerine 
hızlı sertleşen alçı ile tutturulur (Resim 2.17). 

• Seramik karo kaplama işi bittikten sonra mastar sökümünün kolay olabilmesi için tuğlanın altına yaklaşık 2-3 cm yük-
sekliğinde ince kum yerleştirilir. Böylelikle işlem sonrasında mala ile ince kum rahatlıkla yerinden gevşetilir ve tuğla ile 
mastar kolaylıkla yerinden ayrılır.

Resim 2.17: Hızlı sertleşen alçı ile mastarın ve tuğlanın sabitlenmesi

          

   

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 KKD İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Keser Çivi çakma, sökme işinde kullanılır.
4 Mala Alçı ile sabitleme yapmak için kullanılır.
5 Su terazisi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.
6 Lazer terazi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Mastar Kelepçesi ile Mastar Bağlama

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 İşaretlenen çizgiye göre mastarı yatay olarak tuttunuz mu?

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mastar Mastar bağlamak için kullanılır.
2 Mastar kancası Mastarı sabitlemek için kullanılır.
3 Akıllı takoz Mastarı sabitlemek için kullanılır.
4 Mastar ayağı Mastarı sabitlemek için kullanılır.
5 Kum Mastarın kolay sökülmesi için kullanılır.
6 Alçı Mastarı sabitlemek için kullanılır.

71



2. ÖĞRENME BİRİMİ

5
Mastarı su terazisiyle veya lazer terazi ile zemine yatay konumda ayarlandıktan sonra kelep-
çeyi mastarın alt kenarından duvara çekiç ile çaktınız mı? 

6
Daha sonra kıvrımlı metal mastara temas ettirip çekiç ile vurarak mastarın duvara doğru 
sıkışmasını sağladınız mı?

7
Mastar boyuna ve seramik karonun ağırlığına göre değişmekle birlikte kelepçe, mastarın her iki 
başından ve orta noktasından çakılmalıdır. Uzun duvar uygulamalarında, büyük ebatlı ve ağır se-
ramik karo kaplamalarında kelepçelerin ara mesafesini en fazla 150-200 cm olarak bağladınız mı?

8 Mastarın düzgünlüğünü su terazisi ile kontrol ettiniz mi?

Mastar Ayaklığı ile Mastar Bağlama Uygulaması

9 Mastar yüksekliğini hesapladınız mı?

10 Mastar yüksekliğine göre kot alıp alınan kot seviyesini tüm duvarlara taşıdınız mı?

11 İşaretlenen çizgiye göre mastarı yatay olarak tutunuz mu?

12 Mastar ayağını mastarın altına kadar kaldırıp cıvatasını sıkarak sabitlediniz mi?

13 Mastar ayağının kaymaması için gerekli tedbirleri aldınız mı? 

14 Mastarın düzgünlüğünü su terazisi ile kontrol ettiniz mi?

Akıllı Takoz ile Mastar Bağlama Uygulaması

15 Mastar yüksekliğini hesapladınız mı?

16 Mastar yüksekliğine göre kot alıp alınan kot seviyesini tüm duvarlara taşıdınız mı?

17 İşaretlenen çizgiye göre mastarı yatay olarak tutunuz mu?

18 Mastarın alt kısmına takoz yerleştirdiniz mi?

19 Mastar yüksekliğini hesapladınız mı?

Tuğla ile Mastar Bağlama Uygulaması

20 Mastar yüksekliğini hesapladınız mı?

21 Mastar yüksekliğine göre kot alıp alınan kot seviyesini tüm duvarlara taşıdınız mı?

22 İşaretlenen çizgiye göre mastarı yatay olarak tutunuz mu?

23
Mastarı hesaplanan yüksekliğe göre terazisine getirdikten sonra altına tuğla, gazbeton veya 
bims gibi gereçler yerleştirdiniz mi?

24
Mastarın kaymaması, yerinden oynamaması ve terazisinin bozulmaması için tuğlanın üzerine 
ve tuğlada zemin üzerine hızlı sertleşen alçı uyguladınız mı?

25
Seramik karo kaplama işi bittikten sonra mastar sökümünün kolay olabilmesi için tuğlanın 
altına yaklaşık 2-3 cm yüksekliğinde ince kum yerleştirdiniz mi?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN
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2.3. SERAMİK KAROLARIN KAPLAMAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ 

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramikleri kaplamaya uygun hale getirmek.

Seramik karolar döşenmeden önce bir takım hazırlıkların ve kontrollerin yapılması gerekir.

2.3.1. Barkot Etiketlerinin Kontrolü

Seramik karo kutularının üzerindeki barkot etiketi, kutu içerisindeki tüm seramik karoların fiziksel özellikleri, üretim tarihi ve 
üretim yeri gibi bir takım bilgiler içermektedir (Resim 2.18). Aynı yüzeye veya aynı mekâna döşenecek karoların tüm fiziksel 
özelliklerinin (ebat, renk, ton, doku, desen vb.) aynı olması isteniyor ise kutular üzerindeki barkot (Resim 2.19) etiketlerinde-
ki tüm bilgilerin birebir aynı olması gerekir. 

Örneğin; tüm bilgileri aynı olup da sadece renk, ton kodu farklı olan ürünler ışığın yetersiz olduğu ortamlarda birbirlerinden 
ayırt edilemeyebilir. Çoğu zaman böyle durumlarda kaplama bittikten sonra yeterli aydınlatma ile birlikte renk-ton farkı bariz 
bir şekilde ortaya çıkar.

Resim 2.18: Barkot etiketi örneği Resim 2.19: Kutu üzerindeki barkot    

2.3.2. Seramik Duvar Karolarının Nemlendirilmesi

Teknik olarak seramik karolar su emme değerlerine göre; düşük su emmeli karolar, orta su emmeli karolar ve yüksek su em-
meli karolar şeklinde sınıflandırılır. Su emme değeri düşük olan karolar; ağırlıklarının %0,5’ten daha küçük su emme yetene-
ğine sahip, su emme değeri orta olan karolar ağırlıklarının %0,5-3, yüksek su emmeli karolar ise ağırlıklarının %10-20’si kadar 
su emme oranına sahiptir (Resim 2.22). Bu oranlar seramik karoların bisküvi kısmının boşluk oranı hakkında bilgi verir. Su 
emme değeri (%10-20) yüksek olan karolar (fayanslar) çimento esaslı bir yapıştırıcı ile kaplanacak ise uygulamaya geçmeden 
önce bu karoların nemlendirilmesi gerekir. 

Aksi halde su emme değeri yüksek olan karolar, çimento esaslı yapıştırma harcının suyunu emerek çimentonun hidratasyonu 
için gerekli suyun kaybolmasına neden olacaktır. Bu durum yapıştırma harcının mukavemetini oldukça düşürür. 

Yeteri kadar ıslatılan su emme değeri yüksek karolar, yapıştırıcının sertleşmesi esnasında bünyesinde bulunan su sayesinde 
erken kür uygulaması yaparak yapıştırıcının mukavemetini arttırır. Su emme değeri düşük ve orta olan karoların (sırlı yer 
karosu, porselen seramik karo gibi) arka yüzeyi suyla karşılaştığında suyu emmez. Orta su emmeliler ise çok az miktarda 
kısmen emer.
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Seramik Duvar Karolarının Islatılma (Nemlendirilme) Şekli

Özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı çalışma ortamlarında, su emme değeri yüksek (fayans) olan seramik karolar, mutlaka suyla 
nemlendirilmelidir. Su emme değeri düşük olan karoların nemlendirilmesine gerek yoktur. Bazı durumlarda özellikle çok 
sıcak, kuru ve rüzgârlı dış veya iç ortamlarda, çimento esaslı yapıştırma harçlarıyla çalışma yapılıyorsa su emme değeri düşük 
olan (porselen karo, sırlı yer karosu gibi) seramik karolarda en azından bir suyun içerisine daldırılıp çıkartılması ya da nemli 
süngerle silinmesi, yapışma mukavemeti açısından iyi netice verir. Şayet kaplama işleminde çimento esaslı yapıştırma harcı 
yerine reaksiyon reçine (epoksi, poliüretan) esaslı bir yapıştırıcı kullanılıyorsa karolar su emme değerine bakılmaksızın ıslat-
ma işlemine tabi tutulmaz.

• Temiz ve berrak su içerisine karolar şaşırtmalı şekilde 
gelişigüzel tek tek yerleştirilir (Resim 2.20).

• Seramik karolar su içerisinde hava kabarcığı çıkışı bite-
ne kadar bekletilir.

• Suyun içerisindeki karolardan hava kabarcığı çıkışı bit-
tikten sonra (yaklaşık 5-10 dakika) karolar tek tek çıkar-
tılır (Resim 2.21).

• Temiz bir yerde kılıcına ve şaşırtmalı olacak şekilde ka-
rolar istiflenir (Resim 2.22). Karoların arka yüzeyi ıslak 
görünümden nemli kıvama gelene kadar bekletilir. Bu 
noktada bekleme süresi ortam şartlarına göre değiş-
kenlik gösterir. Sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlarda 
süre kısalırken tersi durumda bekleme süresi uzar.

• Seramik karolar sudan çıkar çıkmaz ıslak haldeyken dö-
şemesi yapılmaz. Seramik karo arka yüzeyi nemli kıva-
ma gelene kadar beklenmelidir.

• Özellikle bazı açık renkli seramik duvar karoları ısla-

tıldıktan sonra renkleri koyulaşabilir. Ortam ve düzey 
şartlarına göre bu durum zamanla düzelebilir. Yine de 
açık renkli seramik karoların tamamı ıslatılmadan önce 
birkaç seramik karo üzerine deneme yapılmalıdır. Şa-
yet karo rengi koyulaşır ise bütün karolar bu konuda 
anlatıldığı gibi bir ıslatma işlemine tabi tutulmamalıdır. 
Bunlar için en iyisi ıslak bir süngerle veya uygun bir fır-
ça ile karo arka yüzeyleri hafifçe nemlendirilmelidir.

• Su emme değeri yüksek olan bordürler de aynı yön-
temlerle ıslatılmalıdır. Nemli veya ortam sıcaklığının 
düşük olduğu uygulamalarda su emme değeri yüksek 
olan karoların ıslatılmasında fazla beklemeye gerek 
yoktur. Bu tip ortamlarda seramik karolar su içerisinde 
çok az bir süre bekletilebilir veya suya daldırılıp çıkar-
tılabilir.

• Seramik karoları kutusuyla birlikte suyun içerisine koy-
mayınız. Aksi halde karolar yeteri kadar ıslanmayacağı 
gibi karton kutuların rengini de emerek renk ton değişi-
mi olabilir (Resim 2.23).

Resim 2.20: Karoların suyun içerisine yerleştirilmesi Resim 2.21: Karoların suyun içerisinden çıkartılması

Resim 2.22: Sudan çıkartılan karoların kılıcına ve şaşırtmalı dizilimi Resim 2.23: Karoların kutularıyla birlikte suyun içerisine konması

• Seramik karoları dikine ve birbirine yapışık halde su 
içerisine konulmamalıdır (Resim 2.24). Aksi halde ara-
da kalan seramik karolar yeteri kadar ıslanmaz.

• Seramik karolar temiz ve berrak su içerisinde ıslatıl-
malıdır. Kirli ve harçlı sularda seramik karolar asla ıs-
latmamalıdır (Resim 2.25). Aksi halde kirli suyu emen 
seramik karoda renk tonu değişimi olabilir.
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Resim 2.24: Karoların dik ve birbirine yapışık konulmaması Resim 2.25: Karoların kirli suda ıslatılması

2.4.1. Çimento Esaslı Yapıştırıcının Hazırlanması
• Yeteri kadar temiz ve içilebilir nitelikte su harç teknesine konur.

• Yapıştırma harcının ambalaj ağzı dikkatlice açılır.

• Su üzerine toz yapıştırıcı yavaşça ve azar azar boşaltılır (Resim 2.26).

• Düz el malasıyla toz yapıştırıcının ve suyun ilk karışımı yapılır (Resim 2.27).

• Düşük devirli matkap mikser ile son karışım yapılır (Resim 2.28).

• Hazırlanan yapıştırma harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir (Resim 2.29).

• Dinlenme sonunda düz el malası ile son bir alıştırma yapılır.

Resim 2.26: Toz yapıştırıcının boşaltılması Resim 2.27: Mala ile ilk karışımın yapılması

Karışımı su veya özel sıvısı ile yapılan çimento esaslı yapıştırma harçlarının hazırlanma prensipleri aynıdır. Harç teknesi veya 
uygun büyüklükteki kova içerisine yeteri kadar su ya da özel sıvı koyulduktan sonra toz yapıştırıcı ilave edilerek düşük de-
virli bir matkap mikser ile homojen kıvam elde edilinceye kadar karışıma devam edilir. Bu noktada mümkünse toz karışım 
su üzerine dökülürken bir taraftan da karışımın yapılması iyi netice verir. Karışıma katılacak olan su veya sıvı miktarı ürün 
ambalajında yazan değerler kadar olmalıdır. Karışım suyu temiz ve içilebilir nitelikte olmalıdır. Yaş harcın karıştırılması, düz 
el malasıyla değil düşük devirde (400 devir/dakika) ve yeteri kadar güçle dönebilen mikserlerle yapılmalıdır. Mikser olarak 
standart matkaplar kullanılmamalıdır. 

2.4. YAPIŞTIRMA HARÇLARININ HAZIRLANMASI

BİLGİ YAPRAĞI
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Resim 2.28: Mikser ile karışım        Resim 2.29: Dinlenmeye bırakılan yapıştırıcı

• Kuru karışımın tozu solunmamalıdır. Toz maskesi takılmalıdır. Özellikle ortam şartlarının (eşyalı iç mekânlar gibi) harç 
hazırlamak için uygun olmadığı durumlarda, teknik kaideler doğrultusunda seçilmiş tozumaz yapıştırma harcı gibi 
ürünlerin kullanılması iyi netice verir.

• Bazı çimento esaslı yapıştırma harçları su ile değil kendi özel sıvılarıyla karıştırılarak hazırlanır. Her bir torba yapıştırıcıya 
yetecek kadar bir bidon içerisinde sıvı malzeme vardır. Karışımın prensibi suyla karışımı yapılan yapıştırıcılar gibidir. 
Tekne içerisine önce sıvı malzeme boşaltılır. Daha sonra toz yapıştırıcı yavaşça sıvı üzerine dökülür. İlk karışım düz el 
malasıyla, son karışım ise matkap mikser ile yapılır.

• Kullanılmayan yapıştırıcı torbasının ağzı hava almayacak şekilde kapatılır (Resim 2.30.a, b). Kuru ve kapalı bir mekânda, 
zeminden yükseltilmiş ahşap bir platform üzerinde depolanır. Ambalajının ağzı açık kalmış veya nemli ortamda depo-
lanmış çimento esaslı yapıştırıcılar gibi zamanla taşlaşır.

a) b)
Resim 2.30(a, b): Yapıştırıcı torba ambalajlarının hava almayacak şekilde kapatılması

2.4.2. Reaksiyon Reçine Esaslı Yapıştırıcıların Hazırlanması

Reçine esaslı yapıştırıcılar birden fazla bileşenden oluşur. Bu tür harçlar üreticinin önerdiği sırayla ve yöntemle hazırlanır. 
Nispeten daha küçük miktarlarda ambalajlanan reçine esaslı yapıştırıcıların hazırlanmasında matkap mikser yerine düz ele 
malası ve/veya uygun büyüklükte ahşap bir sopa kullanılır. Böylesi biraz yorucu ve zaman alıcı olabilir. Ancak mikser ile yapı-
lan karıştırma işlerinde uçların karışım sonunda temizlenmesi çok daha zor ve zaman alıcı olur. Çünkü bu tür yapıştırıcılar çok 
kuvvetli bağlanma özelliğine sahiptir. 

Dolayısıyla temas ettikleri nesnelerden kolay temizlenmez. Bileşenleri birbirine karıştırmadan önce her bir bileşen kendi 
içerisinde karıştırılır. Daha sonra üreticinin önerdiği sırayla bileşenler birbirine katılır (Resim 2.31). İlk karıştırma işlemi zor ve 
yorucu olabilir (Resim 2.32). Ancak karışıma devam edildikçe yapıştırıcı kıvam almaya başlar ve renk dağılımı homojenleşir 
(Resim 2.33).
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Resim 2.31: Bileşenlerin karıştırılması                   Resim 2.32: Bileşenlerin ilk karıştırılması Resim 2.33: Karışım renginin homojen olması

Uyarı: Karışım ve uygulama esnasında yapıştırıcıların cilde temasından ve solunmasından kaçınılmalıdır. Kapalı or-
tamlar ara sıra havalandırılmalıdır. Seramik karonun ön yüzeyine bulaşan yapıştırıcı derhal temizlenmelidir. Aksi halde 
daha sonraya bırakılır ise çıkartılması çoğu zaman imkânsız olur. Yapıştırıcıya temas eden mala, dişli mala vb. aletler 
sık sık temizlenmelidir. Asla temizlenmeden bırakılmamalıdır. Şayet metal aletlerden yapıştırıcı temizlenmiyorsa kay-
nar su içerisinde biraz bekletilerek temizleme işlemi yapılmalıdır.

Seramik karo kaplama işlerindeki kaplama köşelerinde, kaplamanın bittiği kenarda, iki kaplamanın birleştiği kenarlar ve farklı 
malzeme geçişlerinde PVC, alüminyum, pirinç ve/veya paslanmaz çelikten imal edilmiş çeşitli tip ve şekillerde profiller kulla-
nılır. Bu profillerin ortak özelliği kaplamanın estetik duygusunu arttırmak ve bulundukları noktada kaplamayı dış etkilere karşı 
korumaktır. Profil seçimi yapılırken kaplamanın zaman içerisinde kalacağı dış tesirler (soğuk, sıcak, su, don olayları, darbe, 
çarpma vb.) göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aksi halde büyük sorunlara neden olabilir. Örneğin, metal malzemeden imal edilmiş paslanmaz bir profili dış ortamda yani 
soğuk ve sıcak hava koşullarının sürekli hâkim olduğu bir kaplamada kullanırsak zaman içerisinde kaplamada büyük sorun-
larla karşılaşırız. Çünkü metal profilin genleşme ve büzülme miktarı ile seramik kaplamanın aynı koşullardaki genleşme ve 
büzülme miktarı oldukça farklı olacaktır. Bu durumda profilin bulunduğu kısımlarda çok fazla gerilme ve büzülme kuvvetleri 
meydana gelir. Birlikte hareket edemeyen profil ve seramik karo arasında ayrılma, kalma, kabarma ve çatlama gibi defor-
masyonlar kaçınılmaz olur. O nedenle, seramik profillerin seçimi yapılırken kaplamanın zaman içerinde kalacağı dış etkileri 
bilmemiz ve ona göre doğru ürünü kullanmamız gerekir.

2.5.1. Kenar Koruyucu Profil
Kenar koruyucu profil, seramik kenarlarının derz dolgu tarafından korunmadığı yerler ve estetik bitişler için kullanılan profildir 
(Resim 2.34). Seramik kenarlarının darbeye maruz kaldığı yerlerde pencere denizlikleri, duvar kenarları ve zemin bağlantıla-
rını kesip düzeltmek için metal kenar koruyucu profil kullanılır. Kenar koruyucu profil (PVC), duvar ve tezgah üstü seramik uy-
gulamalarında dayanıklı ve estetik bitişler sunmaktadır. Pirinç, alüminyum, paslanmaz çelik ve PCV’den imal edilir (Şekil 2.1).

Resim 2.34: Kenar profili Şekil 2.1: Kenar profili (kesit)

2.5. DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARINDA KULLANILAN PROFİLLER 

BİLGİ YAPRAĞI
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2.5.2. Çeyrek Daire Seramik Profil

Pirinç ve paslanmaz çelikten imal edilmiş çeyrek daire seramik profilleri, duvar ve tezgâh üstü seramik uygulamaları için ko-
ruyucu ve dekoratif köşe oluşturur (Resim 2.35). Çeyrek daire seramik profili, eğimli profilin altındaki dikey destek parçasının 
dâhil edilmesi sayesinde yapısal güç ve kolay seramik dizilimi sağlar. Pirinç ve paslanmaz çelikten imal edilmiş çeyrek daire 
seramik profilleri, aynı zamanda merdiven bitiş profili ve bağlantı profili olarak da kullanılabilir (Şekil 2.2.)

Resim 2.35: Çeyrek daire profil Şekil 2.2: Çeyrek daire profil (kesit)

2.5.3. Üçgen Seramik Profil

Üçgen seramik profil yüksek kaliteli alüminyum ya da pirinçten imal edilmektedir. Bu profiller seramik tezgâh ve duvarlarda 
dayanıklı ve estetik bitişler sunar. Ürünün daha uzun ömürlü olması için profiller önceden kromla kaplanmaktadır. Bu profil-
lerin özel olarak tasarlanan üçgen şeklindeki yapısı seramik kaplı kenarlar ve köşeler için dayanıklılık ve koruma sağlar (Resim 
2.36), (Şekil 2.3).

Resim 2.36: Çeyrek daire profil Şekil 2.3: Çeyrek daire profil (kesit)

2.5.4. Dekoratif Profil

Alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelikten imal edilmiş dekoratif profil, seramik duvar kaplamasının estetiğini arttırmaya yö-
nelik olarak tasarlanmıştır (Resim 2.37), (Şekil 2.4).

Resim 2.37: Dekoratif profil Şekil 2.4: Dekoratif profil (kesit)
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2.5.5. Köşe Koruyucu Profil

Köşe koruyucu profil, düşük parlaklığa ve koruyucu folyoya sahip 1 mm kalınlığında paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Bu 
profil, özellikle ticari alanlardaki (atölyeler vs.) gibi sıklıkla yoğun darbeye maruz kalan duvar köşeleri için uygun bir üründür 
(Resim 2.38), (Şekil 2.5).

2.5.6. Merdiven Profilleri

Merdiven basamağı ile rıhtın birleşim kenarında kullanılan merdiven profillerin öncelikli amacı yürüme emniyetidir. Bu ne-
denle kaymayı önleyici basamak bandı ile takviye edilmiş, yoğun yaya trafiğine ve suya karşı dayanıklı profiller kullanılır. 
(Resim 2.39.a, b), (Şekil 2.6.a, b)

Resim 2.38: Köşe koruyucu profil Şekil 2.5: Köşe koruyucu profil (kesit)

a) a)

b) b)
Resim 2.39(a, b): Merdiven profilleri Şekil 2.6(a, b): Merdiven profilleri (kesit)

2.5.7. Bağlantı Profilleri

Bu tür profilleri seramik karo kaplama ile halı, ahşap, PVC ve lamine gibi diğer zemin kaplamaları arasındaki geçişlerde ideal 
bir bağlantı oluşturur. Bu sayede zemin kaplamalarının kenarları mekanik baskıya karşı etkin şekilde korunur (Resim 2.40.a, 
b, c, d).
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a) b)

Resim 2.40(a, b, c, d): Bazı bağlantı profil örnekleri
c) d)

2.5.8. Genleşme (Hareket) Profilleri

Seramik kaplamalar zaman içerisinde ısısal farklılıklara ve mekanik kuvvetlere maruz kalır. Her iki durumda da seramik kap-
lama, genleşme ve büzülme kuvvetleri karşısında kesme ve gerilme kuvvetlerinin altında zorlanır. Söz konusu bu kuvvetlerin 
kaplamaya zarar vermemesi için belirli aralıklarla genleşme-büzülme derzleri (hareket derzi) konumlandırılır. Bu derzlerin 
ana görevi genleşme ve büzülmeden doğan kuvvetleri absorbe (emme) etmektir. Dolayısıyla uygulamada bu derzlerin dol-
guları normal derz dolgu harçlarıyla yapılmaz. 

Bunun yerine belirli miktarda genleşebilen ve aynı oranda büzülme yapabilen genleşme profilleri kullanılır (Resim 2.41.a, b, c, d).

a) b)

c) d)
Resim 2.41(a, b, c, d):  Bazı genleşme (hareket) profil örnekleri
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Seramik karo kaplamasının estetik açıdan beğeni kazanması ve teknik açıdan doğru yapılabilmesi için iş öncesi kaplama plan-
larının çıkartılması gerekir. Kaplama planlamasında; parça seramik karoların ebatları ve konumları, başlangıç ve bitiş nokta-
ları, renk, desen uyumu, derz genişliği gibi konular ele alınmalıdır. Bu planlamalar mutlaka kullanıcı, yüklenici ve uygulayıcı 
tarafından onaylandıktan sonra işleme alınmalıdır. 

Ülkemizde çoğu zaman bu planlama ustalar tarafından uygulama esnasında yapılmaktadır. İş sonunda usta tarafından or-
taya çıkartılan kaplama eseri kullanıcı veya diğer taraflarca her zaman beğenilmeyebilir. Bu konuda çok sayıda muhalefet 
yaşandığı bir gerçektir. Oysaki işe başlamadan önce konunun taraflarınca onaylanmış bir kaplama planına sadık kalınırsa işin 
sonunda çıkan esere kimse muhalefet etmez. Planlama aşamasına oldukça fazla zaman ayırmak gerekir. Yaratıcılığınızı sergi-
leyebileceğiniz önemli bir süreç olan planlama aşaması; renkleri, dokuları, ebatları, nasıl kaplama yapılacağını, parça seramik 
karoları ve bitirme metotlarını düşünmek için iyi bir fırsattır.

2.6.1. Parça Seramik Karolar

Birçok kaplama yüzeyinin ölçüleri seramik karoların ölçüleriyle orantılı değildir. Dolayısıyla kaplamada parça seramik karo 
kullanılması çoğu zaman kaçınılmaz olur. Bu noktada önemli olan hususlar, parça seramik karonun ebatları ne olacak ve par-
ça seramik karonun konumunun neresi olacağıdır. Bu soruların yanıtı işe başlamadan önce hem görsel hem de teknik açıdan 
verilmelidir. Parça seramik karoların hesaplamalarında şu hususlara mutlaka dikkat edilmelidir.

• Parça seramik karonun genişliği tam karonun genişliği-
nin yarısından az olmamalıdır.

• Kaplama yüzeyinde görülmesi imkânsız kenarlarda, ya-
rım seramik karo genişliğinden daha az parça kullanıla-
bilir. Bu durumda parçanın genişliği 3 cm’den daha az 
olmamalıdır.

• Tam karo genişliğinden daha büyük parça seramik ka-
rolarda mümkün mertebe simetri (her iki paralel ke-
narda da aynı genişlikteki seramik karo) kullanmak gör-
sel açıdan daha iyi netice verir.

• Hesaplama sonucu yarım karo genişliğinden daha kü-
çük parça seramik karo çıkıyor ise bu genişlik tam karo 
genişliği ile toplanıp ikiye bölünmek suretiyle iki tane 
simetrik parça elde edilmelidir (Şekil 2.7).

   

 

 

a) Tam seramik karo

b) Parça seramik karo

c) Simetri seramik karo

(a) (b)

(c) (c)

Şekil 2.7: Küçük parçanın simetri parçaya çevrilmesi

Parça Seramik Karoların Hesabı

Parça seramik karoların hesaplarının daha sade ve anlaşılır olması için bazı terimler kısa harflerle gösterilir.

2.6. KAPLAMA PLANLAMASI

BİLGİ YAPRAĞI

81



2. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu bilgiler ve Şekil 2.8’deki çizimler üzerinde gösterilen unsurlar doğrultusunda aşağıda verilen formüllere bulunur.

Döşeme uzunluğu: DU = KY - (2xa)
Tam karo sayısı: n = (DU + DG) / (SG + DG)
Parçanın genişliği: PG = DU - n x (SG+DG)
Simetrik parça genişliği:  SPG = (SG+PG) / 2
İşlem kontrolü için: İDU = (nxSG) + ((n+Pn-1)xDG) + (PGxPn)

  Şekil 2.8: Parça hesabı için formül unsurları

Problem: Kaplama yüzeyinin uzunluğu 451 cm olan bir zemine 25x25 cm ebatlarındaki seramik karolar 3 mm derz genişliği 
bırakılarak döşenecektir. Duvarla kaplama arasında 1 cm boşluk bırakılacağına göre bu kaplamadaki parça seramik karo ge-
nişliğini ve kaç adet tam seramik karo kullanılması gerektiğini hesaplayalım.

Çözüm:

  KY = 451 cm = 4510 mm

  SG = 25 cm = 250 mm (25x25 kaplama yönündeki uzunluğu)

  DG = 3 mm

  a = 1 cm = 10 mm

KY = Kaplama yüzeyinin uzunluğu

DU = Döşeme uzunluğu

SG = Seramik karonun genişliği

DG = Derz genişliği

PG = Parça seramik karonun genişliği

a = Kaplama ile sabit eleman (duvar, kolon vb.) arasındaki mesafe

GDU = Görünen döşeme (kaplam) uzunluğu

SK = Sıva kalınlığı

YK = Yapıştırıcı kalınlığı

FK = Seramik karonun kalınlığı

n = Tam seramik karo sayısı

SPG = Simetri parça genişliği

Pn = Parça seramik sayısı

(Görünen döşeme uzunluğu)
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Tek parçaya göre çözüm:

Öncelikle döşeme uzunluğunu hesaplayalım.

  DU = KY - (2xa) = 4510 - (2x10) = 4490 mm = 449 cm

  Tam karo sayısı: n = (DU + DG) / (SG + DG) formülünden,

    n = (4490 + 3) / (250 + 3)

    n = 4493 / 253 = 17,758..... = 17 tam ebatlı seramik karo,

Bu işlem çoğunlukla ondalıklı sayı çıkar. Virgülden önceki tam sayı seramik karo sayısını verir.

  Parça genişliği:  PG = DU - n x (SG+DG) formülünden,

  PG = 4490 - 17 x (250 + 3)

  PG = 4490 - 4301

  PG = 189 mm = 18,9 cm olur.

İşlem kontrolü (sağlaması):

  İDU = (nxSG) + ((n+Pn-1)xDG) + (PGxPn) formülünden,

  İDU = (17x250) + ((17+1-1)x3) + (189x1)

  İDU = 4250 + (17X3) + 189

  İDU = 4250 + 51 + 189 = 4490 mm = 449 cm

Simetrik parçaya göre çözüm:

Parça seramik karonun genişliği tam karo genişliğinin yarısından fazla çıkmıştır. Bu durum istenilen ve kabul gören bir husus-
tur. Ancak kaplamanın her iki kenarında da simetrik parça istenir ise bu durumda;

           Simetrik parça genişliği:  SPG = (SG+PG) / 2 formülünden,

     SPG = (250 + 189) / 2

     SPG=439/2

                                                SPG = 219,5 mm olur.

Bu durumda tam karo sayısı 1 azalarak 16 adede düşer. 2 adette 219,5 mm genişliğinde simetrik parça seramik karo elde 
edilmiş olur.

İşlem kontrolü (sağlaması):

  İDU = (nxSG) + ((n+Pn-1)xDG) + (PGxPn) formülünden,

  İDU = (16x250) + ((16+2-1)x3) + (219,5x2)

  İDU = 4000 + (17x3) + 439)

  İDU = 4000 + 51 + 439 = 4490 mm = 449 cm
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Şekil 2.9’da işlem sonucunda hesaplanan parça genişliği ve genel dağılım görülmektedir.

Şekil 2.9: Örnek 1’in çözümü, parça seramik karo ve genel dağılım

Sorunun simetrik parçaya göre çözümü Şekil 2.10’da verilmiştir. Parça seramik karonun ölçüleri daha da büyültülerek iki par-
ça haline getirilmiş ve kaplamanın her iki kenarında simetrik olarak kullanılmıştır. Bu durumda tam karo sayısı bir eksilmiştir.

2.6.2. Kaplama Planlamasında Bazı Prensip Detaylar

Kaplama planları oluşturulurken; kenar, bağlantı, hareket ve kaplama derzlerinin konumları ve boyutları, seramik karoların 
ebatları, kaplama yüzeyindeki her türlü sabit elemanın (pencere, kapı, duvar-kiriş çıkması vb.) boyut ve konumları ve ağırlıklı 
bakış yönü mutlaka dikkate alınmalıdır. Planlamayla ilgili olarak bazı detaylar Şekil 2.12’deki çizimde ve bu çizime ait A, B, C, 
D, E, F ve G detaylarında verilmiştir.

Şekil 2.10: Örnek 1’in çözümü, simetrik parça seramik karo ve genel dağılım
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Şekil 2.12: Kaplama planlamasında bazı prensip detaylar

Şekil 2.12: A detayı

Şekil 2.12: E detayı

Şekil 2.12: B detayı

Şekil 2.12: C-D detayı

Şekil 2.12: F detayı Şekil 2.12: G detayı
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2.7. DUVARA SERAMİK KARO KAPLAMA 

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramikleri kaplamaya uygun hale getirmek.

Yapıştırma harcının doğru bir şekilde duvar yüzeyine uygulanması, seramik karoların harç yatağına doğru teknikle yerleşti-
rilmesi, seramik karoların uygun şekilde sıkıştırılması, düzlem kontrollerinin yapılması, derz boşluklarının homojen dağılımı, 
derz dolguların tekniğine uygun şekilde yapılması ve tüm kaplamanın temizlik iş ve işlemlerinin itinalı yapılması başarılı bir 
uygulama için önemlidir.

2.7.1. Temel İşlem Basamakları

Resim 2.45: Harç yatağına yerleştirilmesi        Resim 2.44: Zemine paralel taraklanması          

Resim 2.42: Yapıştırıcının sürülmesi            Resim 2.43: Yapıştırıcının dairesel taraklanması

• Dairesel hareketlerle yüzeydeki fazla yapıştırma harcı 
alınıp tesviyeye getirildikten sonra yapıştırma harcında 
oluşan tarak diş izleri zemine paralel veya dik olacak 
şekilde tekrar taraklanır (Resim 2.44).

• Seramik karo taraklanmış harç yatağına el ile büyük 
ebatlı karolar ise uygun vantuzlar ile yerleştirilir (Resim 
2.45).

• Yapıştırma harcı, kaplama yüzeyine düz el malasıy-
la veya taraklı malanın düz kısmıyla iyice bastırılarak 
sürülür (Resim 2.42). Özellikle kaba sıva gibi dişli yü-
zeylerde bu husus çok daha önem kazanır. Yapıştırma 
harcının kalınlığı taraklı malanın diş yüksekliğinden 1-2 
mm daha yüksek olması yeterlidir. Yapıştırıcının sürüle-
ceği alan, planlama konusunda anlatıldığı gibi sınırlan-
dırılmış alan kadar olmalıdır.

• Kaplama yüzeyine sürülen yapıştırma harcı, taraklı 
malanın dişli kısmıyla geniş yay parçaları oluşturacak 
şekilde çekilerek yüzeydeki fazla yapıştırma harcı alı-
nır (Resim 2.43). Dairesel hareket ettirilen tarağın tu-
tuş acısı olabildiğince her noktada aynı olmalıdır. Bunu 
sağlamanın en kolay yolu taraklı malayı vücuda olabil-
diğince yakın tutmaktır. Kısa, zikzak ve dar dairesel ha-
reketlerden kaçınılmalıdır.
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• Her bir karo el ile kuvvetlice bastırılarak ve tarak diş 
izlerine dik yönde yukarı aşağı (şayet yapıştırıcı zemine 
dik yönde çekilmiş ise sağa-sola) hareket ettirilmek su-
retiyle ilk sıkıştırma yapılır (Resim 2.46).

• Uygun büyüklükte ve ağırlıktaki plastik bir tokmakla, 
yerleştirilen her bir karo dört köşesinden ve ortasından 
hafifçe vurularak hem seviyeleme hem de sıkıştırma iş-
lemi yapılır (Resim 2.47).

     Resim 2.46: Elle sıkıştırma yapılması   Resim 2.47: Tokmak ile sıkıştırma yapılması        

Resim 2.48: Derz artısının (çubuğunun) yerleştirilmesi

• Kaplama yüzeyine sürülen yapıştırma harcının tarakla-
ma sürelerine mutlaka dikkat edilmelidir. Yüzeye ola-
bildiğince az yapıştırma harcı sürülmelidir.

• Taraklı malanın tutuş açısının her noktada olabildiğince 
aynı olmasına dikkat edilmelidir.

• Derz genişliği ve taraklı malanın diş ölçüleri seramik ka-
ronun ebatlarına, ortam şartlarına, kaplama yüzeyine 
ve kaplamanın zaman içerisinde kalacağı dış tesirlere 
göre belirlenmelidir.

• İç köşelerdeki duvar karoları, bitişik diğer duvara sıfır 
yanaşmamalıdır. En az bir derz genişliği kadar boşluk 
bırakılmalıdır (Resim 2.49).

• Aynı şekilde duvar kaplamasının tavan ile birleştiği ke-
narda da en az bir derz genişliği kadar boşluk bırakıl-
malıdır (Resim 2.50).

Resim 2.49: Duvarla seramik karo arasına derz bırakılması Resim 2.50: Tavan seramik karo arasına derz bırakılması   

• İç köşede birleşen iki duvar kaplamasının arasında da 
en az bir derz, mümkünse iki derz genişliği kadar boş-
luk kalmalıdır (Resim 2.51).

• Dış köşede birleşen iki duvar kaplamasının arasında 
da bir derz genişliği kadar boşluk bırakılmalıdır (Resim 
2.52).

• Uygun genişlikteki derz artısı sıra başlarına ve dört karonun birleşim noktasına yerleştirilir (Resim 2.48).
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 Resim 2.51: Duvar iç köşesinde derz bırakılması    Resim 2.52: Duvar dış köşesinde derz bırakılması 

• İç ve dış köşe birleşimlerinde plastik ya da metal profil-
ler kullanılabileceği gibi elektrikli sulu kesim yapabilen 
makinelerle 45 derecelik pah kırma yapılarak pahlı bir-
leşim detayı oluşturulabilir (Resim 2.53).

• Kaplama tamamlandıktan sonra yatay mastar kapla-
maya zarar vermeden çıkartılmalıdır (Resim 2.54).

 Resim 2.53: 45 derecelik birleşim   Resim 2.54: Mastarın sökülmesi   

2.7.2. Yapıştırma Yöntemleri

Seramik karo yapıştırıcıları 3 farklı şekilde uygulanabilir. 

• Taraklama yöntemi

• Yağlama yöntemi

• Kombine yöntemi

Yapıştırma yöntemlerinin kullanım yeri ve kullanım amacı birbirinden farklıdır. Yöntem seçimi yapılırken aşağıdaki hususlara 
dikkat edilir. 

• Seramik karonun ebatları ve su emme değeri

• Kaplamanın zaman içerisinde kalacağı dış tesirler (soğuk-sıcak, kar, su, nem, mekanik etkiler gibi) 

• Kaplama yüzeyinin özellikleri, yapıştırıcının ilave özellikleri

a. Taraklama Yöntemi

Bu yöntemde yapıştırıcı, düz el malasıyla veya dişli malanın (taraklı mala veya çentikli mala da denir) düz kısmıyla kaplama 
yüzeyine olabildiğince bastırılarak sürülür (Resim 2.55). Sürülen yapıştırıcının kalınlığı, kullanılması düşünülen dişli malanın 
diş ölçüsünden 1-2 mm daha fazladır. Kaplama yüzeyindeki yapıştırıcı dişli mala ile taraklanarak yüzeydeki fazla yapıştırıcılar 
alınır (Resim 2.56). Böylelikle yapıştırıcı, kaplama yüzeyinin şeklini alarak yüzeyi kısmen düzeltmiş olur. Şayet kaplama yüze-
yinde düzlem hatası yok ise taraklanan yapıştırıcıda da düzlem hatası olmaz (dişli malanın tutuş açısı değişmiyorsa). Ancak 
kaplama yüzeyinde dalgalanmalar varsa bu hatalar yapıştırıcının yüzeyine çoğunlukla yansır.
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Dişli mala başlangıçta geniş dairesel hareketlerle yapıştırıcıyı taraklamalıdır. Böylelikle yüzeydeki fazla yapıştırıcılar daha 
kolay alınarak tesviye işlemi de daha rahat yapılmış olur. Fazla yapıştırıcı yüzeyden alındıktan sonra dişli mala, kaplamaya 
paralel ya da dik yönde çekilerek yapıştırıcının hep aynı yönde olması sağlanır (Resim 2.57). 

Böylelikle seramik karo taraklanmış harç yatağına yerleştirildiğinde boşluklardaki havanın dışarıya atılması daha kolay, yapış-
ma miktarı da daha fazla olmuş olur. Taraklanmış harç yatağına yerleştirilen seramik karo el ile kuvvetlice bastırılarak yatak 
içerisinde dişlere dik olacak şekilde ileri-geri kaydırılarak yerleştirme yapılır (Resim 2.58).

Resim 2.55: Mala ile yapıştırıcı sürülmesi Resim 2.56: Yapıştırıcının dairesel taraklanması

Resim 2.57: Yapıştırıcının tek yönlü taraklanması        Resim 2.58: El ile ilk sıkıştırmanın yapılması

Taraklama Yönteminin Kullanım Yerleri

• Küçük ve orta ebatlı (en fazla 30x60 cm) seramik karoların kaplamasında

• Sadece iç mekânlarda

• Su emme değeri en az %3 ve üzeri olan seramik karolarda

• Su emme değerine bakılmaksızın büyük ebatlı seramik karolarda

• Dış mekânlarda (balkonlar dâhil)

• Isısal farkın çok olduğu mekân ve yüzeylerde (ısı odaları, alttan ısıtmalı zemin gibi)

 Not: Su emme değeri %3’ün altında olan porselen seramik karolarda kullanılmaz.

Bu yöntemde, yapıştırıcı sadece seramik karonun arka yüzeyine düz el malasıyla veya dişli malanın düz kısmıyla bastırılarak 
sürülür. Sürülen yapıştırıcı, dişli mala ile taraklandıktan sonra kaplama yüzeyine yapıştırılır (Resim 2.59). Bu yöntem daha çok 
küçük ebatlı parça seramik karoların ve iç mekân süpürgeliklerin kaplanmasında kullanılır. Bu yöntemde kaplama yüzeyine 
yapıştırma harcı sürülmediği için karo çok iyi bastırılarak yüzeye iyice sıkıştırılmalıdır. Aksi halde kaplama yüzeyi ile yapıştırıcı 
arasında aderans problemi yaşanabilir. Sadece zorunlu hallerde bu yöntem kullanılmalıdır.

b. Yağlama Yöntemi
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c. Kombine Yöntemi

Çift taraflı sürüm veya çift sürüm de denir. Bu yöntemde, yapıştırıcı hem kaplama yüzeyine hem de seramik karonun arka 
yüzeyine sürülüp (Resim 2.60) dişli mala ile taraklandıktan (Resim 2.61) sonra kaplama işlemi gerçekleştirilir (Resim 2.81, 
Resim 2.82). Bazı hallerde yapıştırıcı seramik karonun arka yüzeyine ince bir tabaka halinde düz sürülebilir. Buna sıyırma 
tekniği denir. Kombine yönteminde yapıştırıcı sarfiyatı (yaklaşık %25-40) ve işçilik, zamanın (%30-50) belli ölçüsünde artar. 
Kombine yönteminde her iki yüzeydeki tarak diş yönlerinin aynı, farklı, çapraz ve/veya dik yönde olmasının sonuca etkisi 
yoktur. Dolayısıyla bu yöntemde dişli malanın, geniş dairesel hareket ettirilmesi yeterli olacaktır. Çünkü bu yöntemde her 
zaman yapışma %100 (tam) olur. Harç yatağına yerleştirilen seramik karo el ile bastırılarak 2-5 mm sağa-sola, ileri-geri yatak 
içerisinde kaydırılmak suretiyle yerleştirme tamamlanır.

Kombine Yönteminin Kullanım Yerleri

Kombine yöntemi kritik seramik karo uygulamalarında kaplamanın ömrü açısından son derece önemli bir yöntemdir. Özel-
likle büyük ebatlı tüm seramik karoları su emme değerine, uygulama mekânına ve kaplama yüzeyine bakılmaksızın bu yön-
temle kaplayınız. Buna ilave olarak küçük ebatlı seramik karoların ısısal farkın çok olduğu fırın dış cephelerine, alttan ısıtmalı 
zeminlere, soğuk sıcak dönüşümün çok fazla olduğu zemin ve mekânlara uygulanmasında da bu yöntemi mutlaka kullanınız.

Resim 2.60: Yapıştırıcının karoya sürülmesi       Resim 2.61: Karodaki yapıştırıcının taraklanması

Resim 2.62: Harç yatağına yerleştirilmesi Resim 2.63: Karonun el ile sıkıştırılması

Tablo 2.1’de yapıştırma harçlarının uygulama yönteminin seçim kriterleri verilmiştir.

Resim 2.59: Yağlama yöntemi ile seramik karonun yapıştırılması       
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Yapıştırıcının Uygulama Yöntemini Seçmek
Yapıştırıcı Uygulama Yöntemleri
Taraklama Yağlama Kombine

Al
an

la
r

Duvarlar (düşey) √ √ √
Döşemeler (yatay) √ √ √
İç mekânlar √ √ √
Dış mekânlar – – √

1.
 K

oş
ul

la
r v

e 
Yü

ze
yl

er

Kuru hacimler √ √ √
Islak hacimler √ - √
Çimento esaslı sıva (kum + çimento) √ √ √
Çimento esaslı hazır sıva ve/veya tamir harçları √ √ √
Çimento esaslı şap (kum + çimento) √ √ √
Çimento esaslı hazır şap (kendinden yayılan şaplar da dâhil) √ - √
Alçı sıva √ - √
Alçı panel yüzeyler √ - √
Ahşap yüzeyler - - √
Metal yüzeyler - - √
Çimento esaslı plakalar (kum + çimento + elyaf) √ √ √
Eski seramik karo kaplı yüzeyler √ √ √
Dökme mozaik kaplı yüzeyler √ - √
Beton-betonarme yüzeyler √ - √
Dış cepheler - - √
Gazbeton-bims yüzeyler √ - √
Alttan ısıtmalı zeminler (sıcak suyla-sulu sistem, elektrikle kablolu sistem) - - √
Hareketli yüzeyler (tren, gemi, asansör, yüzer şap vb.) - - √
Yüzme-süs havuzu, su deposu - - √

2.
 G

en
el

 M
ek

ân
la

r

Konut içi tüm hacimler; banyo, WC, mutfak-hol gibi √ √ √
Balkon (yatay, düşey zeminler) - - √
Açık teras (yatay, düşey zeminler)
Yoğun insan kullanımlı mekânlar (alışveriş merkezleri, hastaneler gibi) yatay zeminler - - √
Yoğun araç kullanımlı mekânlar (galeriler, depolar, antrepolar gibi) yatay zeminler - - √
Yiyecek üretimi yapan ticari yapılar (et, süt vb.) yatay zeminler - - √
Üretim yapan ağır ticari yapılar (fabrikalar, atölyeler, tamirhaneler vb.) yatay zeminler - - √
Kimyasal laboratuvarlar-(yatay zeminler) - - √
Açık sahalar (dış tesirlere maruz tüm yatay ve düşey yüzeyler) - - √
Termal tesisler (yatay, düşey zeminler) - - √
Hamamlar (yatay, düşey zeminler) - - √
Umumi duş yerleri (yatay, düşey zeminler) - - √
Açık oto yıkama yerleri (yatay, düşey zeminler) - - √
Açık veya kapalı tren istasyonları - tüm terminaller (yatay, düşey zeminler) - - √

3.
 K

ar
o 

Su
 

Em
m

e Düşük su emmeli seramik karolar (E ≤ %0,5 (Grup BIa) Porselen karolar (sırlı-sırsız) - - √

Orta su emmeli karolar: %0,5 < E ≤ %3 (Grup BIb) Yer karoları (monocottura) √ √ √

Yüksek su emmeli karolar: E > %10 (Grup B III) Duvar karoları (fayans-monoporoza) √ √ √

4.
 S

er
am

ik
 

Ka
ro

 E
ba

dı Küçük ebatlı seramik karolar (20x20 cm ve alt ebat-lar) √ √ √
Orta ebatlı seramik karolar (20x25-33x33 cm arası) √ √ √
Büyük ebatlı seramik karolar (40x40-120x120 cm arası) - - √
Çok büyük ebatlı seramik karolar (120 cm ve üst ebatlar) - - √

Tablo 2.1: Seramik Karo Yapıştırma Harçlarının Uygulama Yönteminin Seçilmesi
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Belirlemelerden sonra 4 satırda da çakışan ortak nokta veya noktalar yapıştırma yöntemi olarak tespit edilir.

Problem

33x33 cm ebatlarındaki orta su emmeli sırlı yer karosu ile bir konutun çimento şap üzerine zemin kaplaması yapılacaktır. 
Buna göre yapıştırma yöntemini tayin ediniz.

1  no.lu satırdan kullanılacak seramik karonun su emme değeri,
2  no.lu satırdan seramik karonun ebatlarını,
3  no.lu satırdan mekânı,
4 no.lu satırdan da kaplama yüzeyi sırasıyla incelendiğinde 3 yapıştırma yönteminin de kullanılabileceği görülür. 

Bu durumda karar verilirken en ekonomik ve en pratik yöntem hangisi ise o seçilmelidir. Bu örnekte taraklama yöntemi bu 
yönüyle en doğru seçimdir. Ancak istenirse diğer yöntemler de kullanılabilir.

Çözüm

40x40 cm ebatlarındaki porselen karo ile üstü açık bir terasın zemin ve parapet duvarları kaplanacaktır. Zeminlerde 350 dozlu 
çimento şap, duvarlarda ise 400 dozlu çimento sıva vardır. Buna göre yapıştırma yöntemini tayin ediniz.

Sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 no.lu satırlar incelendiğinde, 4 satırda ortak olan tek yöntem kombine yöntemdir. Dolayısıyla bu uygu-
lama kombine yöntemle yapılmalıdır.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

2.8. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE SERAMİK 
KARO KAPLAMA UYGULAMASI-1

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz duvara seramik karo kaplamayı kurallarına uygun olarak yapmak.

Öğretmeninizin tespit ettiği düz duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak seramik karo (fayans) uygulamasını yapınız.

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama planlaması yapılır.

• Mastar yüksekliği hesaplanarak uygun yöntemle mas-
tar bağlanır.

• Seramik karolar ıslatılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

• Yapıştırıcı harç hazırlanır.

• Harç duvar yüzeyine uygulanır ve taraklanır.

• Seramik karolar harç yatağına el ile yerleştirilir.

• Seramik karolar arasına derz çubukları uygun olarak 
yerleştirilir.

• Seramik karolar tokmakla uygun konuma gelinceye ka-
dar sıkıştırılır.

• Seramik karo kaplama bittikten sonra mastarlar sökülür.

• Derz araları ve yüzeyler temizlenerek derz dolgu yap-
maya hazırlanır.

Tablo 2.1’deki Veriler: Tablo 2.1 yapıştırıcı, seramik karo ve diğer yardımcı malzemelerin doğru seçildiği varsayılarak hazır-
lanmıştır. Bu çerçevede Tablo 2.1 yapıştırıcının hangi yöntemle uygulanması gerektiği konusunda sizlere yol gösterebilir. Aksi 
halde Tablo 2.1 malzeme seçim tablosu niyetiyle kullanılmamalıdır.

• 1 no.lu satırlardan seramik karonun su emme değeri belirlenir.

• 2 no.lu satırlardan seramik karonun ebatları belirlenir.

• 3 no.lu satırlardan genel mekân belirlenir.

• 4 no.lu satırlardan koşullar ve kaplama yüzeyi belirlenir.

İşlem Basamakları

25561
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   Duvar Yüzeyine Seramik Karo (Fayans) Kaplama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mastar Mastar bağlamak için kullanılır.
2 Mastar kancası Mastarı sabitlemek için kullanılır.
3 Akıllı takoz Mastarı sabitlemek için kullanılır.
4 Mastar ayağı Mastarı sabitlemek için kullanılır.
5 Kum Mastarın kolay sökülmesi için kullanılır.
6 Alçı Mastarı sabitlemek için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 KKD İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Keser Çivi çakma, sökme işinde kullanılır.
4 Mala Alçı ile sabitleme yapmak için kullanılır.
5 Su terazisi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.
6 Lazer terazi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama planlaması yaptınız mı?
5 Mastar yüksekliğini hesaplayarak uygun yöntemle mastarı bağladınız mı?
6 Seramik karoları ıslatarak uygulamaya hazır hale getirdiniz mi?
7 Yapıştırıcı harcı hazırladınız mı?
8 Hacı duvar yüzeyine uygulayıp tarakladınız mı?
9 Seramik karoları harç yatağına el ile yerleştirdiniz mi?
10 Seramik karolar arasına derz çubukları uygun olarak yerleştirdiniz mi?
11 Seramik karoları tokmakla uygun konuma gelinceye kadar sıkıştırdınız mı?
12 Seramik karo kaplama bittikten sonra mastarları söktünüz mü?
13 Derz aralarını ve yüzeyleri temizleyerek derz dolgu yapmaya hazır hale getirdiniz mi?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN
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2. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

2.9. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE SERAMİK 
KARO KAPLAMA UYGULAMASI-2

20
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz duvara seramik karo kaplamayı kurallarına uygun olarak yapmak.

Şekil 2.13’te kaplama ölçüleri verilen iki duvar, 25x33x0,8 cm (250x330x8 mm) ölçülerindeki seramik karo ile döşenecektir. 
Karonun uzun kenarının zemine paralel olması, derz genişliğinin 3 mm ve kenar derzlerinin de 5 mm olması istenmektedir. 
Kaplama, kapının üst kenarında sonlandırılacaktır. Buna göre makul bir kaplama planı ve parça seramik karoları hesaplaya-
lım, seramik karo kaplama uygulamasını yapalım.

Şekil 2.13: Parça dağılımlarının hesaplanması

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama planlaması yapılır (Şekil 2.14).

İşlem Basamakları

25562
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   Duvar Yüzeyine Seramik Karo (Fayans) Kaplama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mastar Mastar bağlamak için kullanılır.

2 Mastar kancası Mastarı sabitlemek için kullanılır.

3 Akıllı takoz Mastarı sabitlemek için kullanılır.

4 Mastar ayağı Mastarı sabitlemek için kullanılır.

5 Kum Mastarın kolay sökülmesi için kullanılır.

6 Alçı Mastarı sabitlemek için kullanılır.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 KKD İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Keser Çivi çakma, sökme işinde kullanılır.

4 Mala Alçı ile sabitleme yapmak için kullanılır.

5 Su terazisi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.

6 Lazer terazi Kot almak ve yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.

Şekil 2.14: Bütün ve parça dağılımlarının hesaplanması

• Mastar yüksekliği hesaplanarak uygun yöntemle mas-
tar bağlanır.

• Seramik karolar ıslatılarak uygulamaya hazır hale geti-
rilir.

• Yapıştırıcı harç hazırlanır.

• Harç duvar yüzeyine uygulanır ve taraklanır.

• Seramik karolar harç yatağına el ile yerleştirilir.

• Seramik karolar arasına derz çubukları uygun olarak 
yerleştirilir.

• Seramik karolar tokmakla uygun konuma gelinceye ka-
dar sıkıştırılır.

• Seramik karo kaplama bittikten sonra mastarlar sökü-
lür.

• Derz araları ve yüzeyler temizlenerek derz dolgu yap-
maya hazırlanır.
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2. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama planlaması yaptınız mı?

5 Mastar yüksekliğini hesaplayarak uygun yöntemle mastarı bağladınız mı?

6 Seramik karoları ıslatarak uygulamaya hazır hale getirdiniz mi?

7 Yapıştırıcı harcı hazırladınız mı?

8 Harcı duvar yüzeyine uygulayıp tarakladınız mı?

9 Seramik karoları harç yatağına el ile yerleştirdiniz mi?

10 Seramik karolar arasına derz çubuklarını uygun olarak yerleştirdiniz mi?

11 Seramik karoları tokmakla uygun konuma gelinceye kadar sıkıştırdınız mı?

12 Seramik karo kaplama bittikten sonra mastarları söktünüz mü?

13 Derz aralarını ve yüzeyleri temizleyerek derz dolgu yapmaya hazır hale getirdiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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ZEMİNE SERAMİK KARO KAPLAMA

Öğrenme Birimi3

3.1. YAPIŞTIRMA HARCI İLE ZEMİNE SERAMİK KARO KAPLAMA
3.2. ZEMİNE YAPIŞTIRMA YÖNTEMİYLE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI
3.3. ZEMİN VE DUVAR KAPLAMASINA DERZ DOLGU UYGULAMASI
3.4. DUVARA VE ZEMİNE YAPILAN SERAMİK KARO KAPLAMA DERZ DOLGU UYGULAMALARI 
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3. ÖĞRENME BİRİMİ

3.1. YAPIŞTIRMA HARCI İLE ZEMİNE SERAMİK KARO KAPLAMA 

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zemine seramik karo kaplama yapmak.

GİRİŞ : Seramik yer karosu uygulaması yapmak için yüzey hazırlama iş ve işlemlerinin, kaplama planlamasının, kaplama 
öncesi iş ve işlemlerinin bilinmesi şarttır. Söz konusu bu hazırlık işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması, kapla-
ma uygulamasını doğrudan etkiler.

Çevrenizdeki inşaatlarda seramik karo kaplama yapılan inşaatları inceleyiniz. Duvara seramik 
karo kaplama yapılış şeklini araştırınız. Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Bir zemin kaplamasında; yapıştırma harcının doğru bir şekilde zemin yüzeyine uygulanması, seramik karoların harç yatağına 
doğru teknikle yerleştirilmesi, seramik karoların uygun şekilde sıkıştırılması, düzlem kontrollerinin yapılması, derz boşluk-
larının homojen dağılımı, derz dolguların tekniğine uygun şekilde yapılması ve tüm kaplamanın temizlik işlemlerinin itinalı 
yapılması başarılı bir uygulama için önemlidir.

3.1.2. Zemine Seramik Karo Kaplama İçin Yüzey Hazırlığı

3.1.1. Seramik Karo Kaplama Öncesi Hazırlıklar

• Seramik karo kaplama yapılacak zemin çok düzgün ol-
malıdır. 

• İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu do-
nanımlar (KKD) kullanılır (İş kıyafeti, baret, gözlük, eldi-
ven, iş ayakkabısı, maske, kulaklık, dizlik).

• İnşaat işleri sırasında şap ve tesviye betonu üzerinde 
fazlalık harçlar ya da zayıflayan kabaran kısımlar varsa 
kazınarak yüzeyden temizlenir. 

• Kazınan fazlalık harçlar yüzeyden iyice temizlenir.

• Yüzey mastarla kontrol edilir.

• Kazıma esnasında oluşan çukurlukların tamiri ve zemi-
nin güçlendirilmesi için hazır tamir harcı kullanılır.

• Şayet önceden şap tesviye betonu yapılmamışsa sa-
dece zemine seramik karo uygulaması yapılacaksa şap 
uygulaması, kuralına uygun olarak yapılır. 

3.1.3. Seramik Karo Döşeme Planlaması 

Zemine seramik karo kaplamada planlama, şüphesiz en önemli unsurlardan biridir. Rastgele yapılan uygulamalarda güzel bir 
görüntü oluşmadığı zaman iş kabul görmeyip büyük maddi kayıplara yol açabilir. Bu gibi olumsuzluklara yol açmamak için 
planlama ve hesaplama yapılmalıdır.

• Yüzey önce kuru olarak temizlenir.

• Yüzeye seramik yerleşim planı hazırlanır.

• Yapıştırma harcı kurallara uygun olarak hazırlanır.

• Yüzeye astar uygulaması yapılır veya yüzey su ile nem-
lendirilir.

• Yapıştırma harcı, kaplama yüzeyine düz el malasıy-
la veya taraklı malanın düz kısmıyla iyice bastırılarak 
sürülür (Resim 3.1). Özellikle mastarla düzeltilmiş şap 
gibi dişli yüzeylerde bu husus çok daha önem kazanır. 
Yapıştırma harcının kalınlığı taraklı malanın diş yüksek-
liğinden 1-2 mm daha yüksek olması yeterlidir. Yapıştı-
rıcının sürüleceği alan planlama konusunda anlatıldığı 
gibi sınırlandırılmış alan kadar olmalıdır.

Seramik karo kaplamaya başlamadan önce hazırlıkların yapılması gerekir. Bunlar; yüzey hazırlığı, kaplama planlaması, sera-
mik seçimi ve seramiklerin hazırlanması gibi aşamalardır.

3.1.4. Seramik Karo Kaplama İşlem Basamakları
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   Zemine Seramik Karo Kaplama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

• Kaplama yüzeyine sürülen yapıştırma harcı, taraklı malanın dişli kısmıyla geniş yay parçaları oluşturacak şekilde çeki-
lerek yüzeydeki fazla yapıştırma harcı alınır (Resim 3.2). Dairesel hareket ettirilen tarağın tutuş acısı olabildiğince her 
noktada aynı olmalıdır. Bunu sağlamanın en kolay yolu taraklı malayı vücuda olabildiğince yakın tutmaktır. Kısa, zikzak 
ve dar dairesel hareketlerden kaçınılmalıdır.

• Dairesel hareketlerle yüzeydeki fazla yapıştırma harcı alınıp tesviyeye getirildikten sonra yapıştırma harcında oluşan 
tarak diş izleri, kaplamaya paralel veya dik olacak şekilde tekrar taraklanır (Resim 3.3).

• Seramik karo, taraklanmış harç yatağına el ile büyük ebatlı karolar ise uygun vantuzlar ile yerleştirilir (Resim 3.4).

Resim 3.1: Yapıştırıcının sürülmesi           Resim 3.2: Yapıştırıcının dairesel taraklanması

Resim 3.3: Kaplamaya paralel taraklanması Resim 3.4: Harç yatağına yerleştirilmesi

Resim 3.5: Elle sıkıştırma yapılması

• Her bir karo el ile kuvvetlice bastırılarak ve tarak diş izlerine dik yönde ileri-geri (şayet yapıştırıcı kaplamaya dik yönde 
çekilmiş ise sağa-sola) hareket ettirilmek suretiyle ilk sıkıştırma yapılır (Resim 3.5).

• Harç yatağına karonun yerleştirmesinde başka bir yöntemde; küçük çapraz hareketlerle karoyu harç yatağında köşeye 
doğru sürükleyip (Şekil 3.1) diğer döşenmiş karolara değdikten (yanaştıktan) sonra diyagonal (çapraz) sürükleyerek yerine 
getirmekle yapılabilir (Şekil 3.2).
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3. ÖĞRENME BİRİMİ

• Uygun büyüklükte ve ağırlıktaki plastik bir tokmakla 
yerleştirilen her bir karo, dört köşesinden ve ortasın-
dan hafifçe vurularak hem seviyeleme hem de sıkıştır-
ma işlemi yapılır (Resim 3.6). 

• Uygun genişlikteki derz artısı sıra başlarına ve dört ka-
ronun birleşim noktasına yerleştirilir (Resim 3.7).

Resim 3.6: Tokmak ile sıkıştırma ve düzlem ayarlamasının yapılması                                     Resim 3.7: Derz artısının (çubuğunun) yerleştirilmesi                                                         

3.1.4.1. Seramik Karo Kaplama İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Seramik yer karosu kaplaması yukarıda anlatılan temel işlem basamaklarında olduğu gibidir. Bu işlem basamakları, anlatılan 
kurallar çerçevesinde yapılarak kaplama tamamlanır.

• Kaplama yüzeyine sürülen yapıştırma harcının tarakla-
ma sürelerine mutlaka dikkat edilmelidir. Yüzeye ola-
bildiğince az yapıştırma harcı sürülmelidir.

• Taraklı malanın tutuş açısının her noktada olabildiğince 
aynı olmasına dikkat edilmelidir.

• Derz genişliği ve taraklı malanın diş ölçüleri seramik ka-
ronun ebatlarına, ortam şartlarına, kaplama yüzeyine 
ve kaplamanın zaman içerisinde kalacağı dış tesirlere 
göre belirlenmelidir.

• Mekânların iç köşeleri her zaman tam gönyesinde ol-
mayabilir. Bu nedenle zemin kaplamalarında önceden 
planlama yapmak, başlangıç ve bitiş noktalarını tespit 
etmek, parça seramik karoların boyutunu ve pozisyo-
nunu belirlemek çok önemlidir (Resim 3.8).

• İç köşeye yerleştirilen tam karo, duvar boyunca giderek 
duvardan açabilir (uzaklaşabilir) veya duvara girebilir 
(kesilme) (Resim 3.9). Bunların tespiti için en iyi çözüm 
karoları kuru kuru zemine döşemektir.

Resim 3.8: Zeminin gönyeye alınması Resim 3.9: Duvardaki sapmanın tespiti

Şekil 3.1: Köşeye doğru sürükleme Şekil 3.2: Köşegenden geri sürükleme
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   Zemine Seramik Karo Kaplama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

•  Bazı durumlarda mekânın orta noktasının tespit edilmesi ve bu noktadan döşeme işlemine başlanması gerekebilir. Bu 
durum hem parça seramik karoların simetri olmasına hem de eksenin sağa-sola, ileri-geri kaydırılmasına neden olur. 
Bunun için seramik karolar birebir yapıştırılmadan zemine derz artılarıyla birlikte kuru kuru döşenir (Resim 3.10.a, b).

a) b)
Resim 3.10(a, b): Birebir seramik karolar ile zeminde kuru prova yapılması

Seramik karo kaplamasının yapılacağı mekân ya da yüzeylerin kaplama şekli, başlangıç ve bitiş noktaları, parça seramik karo-
ların boyutları ve pozisyonu gibi etkenler kaplama işlemine başlamadan önce planlanmalıdır.

Bu işlem, kâğıt üzerinde ölçekli ya da ölçeksiz yapılabileceği gibi uygulama alanında kuru provalar şeklinde de yapılabilir (Re-
sim 3.11, Resim 3.12). Şayet bir tasarımcı tarafından daha önceden kaplamaya ilişkin bir döşeme planı yapılmış ise bu plana 
uyulmalıdır. Plan ölçüleriyle yüzey ya da mekân ölçüleri karşılaştırılmalı, uygulamaya geçmeden önce planda verilen ölçü ve 
döşeme şeklinin yerinde kuru provası yapılmalıdır. 

İyi bir planlama yapılmadığı takdirde kaplama işlemi sonunda parça seramiklerin pozisyonu ve ölçüleri, dekorlu ürünlerin 
yeri, başlangıç ve bitiş noktalarındaki seramik karoların durumu, işverenin beklentilerini karşılayamayabilir.

Resim 3.11: Kuru prova yapılmasına bir örnek         Resim 3.12: Kuru provanın işverene onaylatılması

Kuru prova yapmak gerçek ölçüleri elde etmenin en iyi yoludur. Çünkü seramik karoların anma boyutlarıyla gerçek boyutları 
çoğu zaman aynı değildir. Bir seramik karoyu 30x60 (otuza altmış) diye isimlendirdiğimizde bu, o seramik karonun anma 
boyutudur. Yani ürünü ifade etmek için kullandığımız boyuttur. 

Oysaki söz konusu bu seramik karoyu hassas bir şekilde ölçtüğümüzde en ve boyunun (+ / -) artı eksi 1-3 mm farklı olduğunu 
görürüz. Dolayısıyla 30 cm ve 60 cm göre planlama işlemi yaparsak uygulamada bir takım sıkıntılarla karşılaşırız. O nedenle 
uygulamaya geçmeden önce gerçek malzemeler (seramik karo, derz artısı, varsa bordür vb.) ile zeminde kuru prova yapmak 
olası hataları en aza indirir (Resim 3.13).

Resim 3.13: Seramik karo, bordur ve derz artısı ile kuru prova yapılması
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Yönerge

• Öğretmeniniz tarafından verilen uygulama zeminine seramik karo kaplama uygulaması yapılacaktır. Aşağıda verilen 
işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarafından verilen zemine seramik karo kaplama uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

3.2. ZEMİNE YAPIŞTIRMA YÖNTEMİYLE 
SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI

20
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak zemine üzerine yapıştırma yöntemiyle seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 2 m²lik zemine 30x60 cm boyutlarında seramik karo ile işlem basamaklarına 
uygun olarak yapıştırma yöntemiyle kaplama uygulaması yapınız. Aynı veya daha büyük alana 45x45 seramik karo ile uygu-
lama yapılması tavsiye edilir.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kaplama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Yüzey kaplama krokisi çizerek planlama yapılır.

• Gerekli kaplama malzemesi miktarı hesaplanır.

• Seramik karo uygulanacak yüzey kuralına uygun hazır-
lanır.

• Uygulamada kullanılacak seramik karolar hazırlanır.

• Hazırlanan seramik karolar zemine kuru kurya döşene-
rek prova yapılır.

• Seramik karo yapıştırma harcı kuralına uygun hazırlanır.

• Seramik karo kaplama yapılacak yere astar uygulaması 
veya zemin nemlendirilmesi yapılır.

• Harç sınırlandırılmış bölgeye serilir ve taraklanır.

• Seramik karolar harç yatağına yerleştirilir el ile sıkıştırılır.

• Harç yatağına yerleştirilen seramik karolar plastik tok-
mak ile sıkıştırılır ve konumu düzeltilir.

• Seramik karolar arasına derz artıları yerleştirilir.

• Bu şekilde tüm seramik karolar yerleştirilir.

• Her sıra bitiminde seramik karolar üzerinde kalan fazla 
harçlar temizlenerek uygulama bitirilir.

• 48 saat sonra derz dolgu işlemlerine geçilir.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

2 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

3 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

4 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

5 Derz artısı Seramik karolar arasında derzlerin ayarlanması için kullanılır.

25563
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Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Mastar Kelepçesi ile Mastar Bağlama

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yüzeyin krokisini çizerek planlama yaptınız mı?

4 Gerekli kaplama malzemesi miktarını hesapladınız mı?

5 Seramik karo uygulanacak yüzeyi kuralına uygun hazırladınız mı?

6 Uygulamada kullanılacak seramik karoları hazırladınız mı?

7 Hazırlanan seramik karolar zemine kuru kurya döşeyerek prova yaptınız mı?

8 Seramik karo yapıştırma harcını kuralına uygun hazırladınız mı?

9
Seramik karo kaplama yapılacak yere astar uygulaması veya zemini nemlendirme uygulaması
yaptınız mı?

10 Harcı sınırlandırılmış bölgeye serip taraklama yaptınız mı?

11 Seramik karoları harç yatağına yerleştirip el ile sıkıştırdınız mı?

12 Harç yatağına yerleştirilen seramik karoları plastik tokmak ile sıkıştırarak uygun konuma getirdiniz mi?

13 Seramik karolar arasına derz artıları yerleştirdiniz mi?

14 Bu şekilde tüm seramik karoları yerleştirip uygulamayı bitirdiniz mi?

15 Her sıra bitiminde seramik karolar üzerinde kalan fazla harçları temizlediniz mi?

16 Derz dolgu işlemi için 48 saat beklediniz mi?

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).
2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.
5 Kova Su taşınmasında kullanılır.
6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.
9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.
11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için 
kullanılır.

13

Seramik karo kaplama araçları 
(dişli mala, kerpeten, kesme 
makinesi, plastik tokmak, su 
terazisi vb.)

Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde 
kullanılır.
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

3.3. ZEMİN VE DUVAR KAPLAMASINA DERZ DOLGU UYGULAMASI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvar ve zemin seramik karo kaplamasına derz dolgu işlemleri yapmak.

GİRİŞ : Derz dolgu işlemi, seramik karo kaplamasının son ve en önemli aşamalarından biridir. Yüksek beceri gerektiren 
uygulamadır. Derz dolgu işlemine, kaplama işlemi bittikten duvarda en erken 24 saat, zeminde ise en erken 48 
saat sonra geçilmelidir. Bu süreler birçok faktör tarafından etkilenir. Örneğin, seramik karoların ebatları büyük 
ise (60x60 cm ve üzeri) kaplama yüzeyi emici değil ise (seramik üstü seramik kaplama gibi) kaplama işlemi kom-
bine metotla yapılmış ise veya serin ve nemli ortamlarda çalışılıyor ise süreler uzar. 

Duvar ve zemine yapılan seramik karo uygulamasında derz dolu işlemlerini araştırınız ve bunları 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI : 

Derz genişliğine, seramik karonun su emme değerine, uygulama mekânın kullanım amacına göre derz dolgu harcı seçilme-
lidir. Örneğin, ısı farklılığının çokça olduğu (ters, balkon, alttan ısıtma gibi) mekân ve yüzeylerde yüksek mukavemetli esnek 
dolgular kullanılmalıdır. Diğer taraftan ıslak hacimlerde (banyo, su deposu, hamam gibi) ise hem suya hem de ısı farkına karşı 
dayanıklılık gösterebilecek derz dolgular tercih edilmelidir. Şimdi, zemin ve duvar kaplamalarının derz dolguları nasıl yapılır 
genel bir örnek üzerinde inceleyelim.

• Seramik karo kaplaması bittikten sonra duvarda en az 24, zeminde ise en az 48 saat geçtikten sonra derz dolgu işlemine 
geçilir. Bazı durumlarda süreler uzayabilir. En iyisi kaplamada tam kurumanın olduğundan emin olunduktan sonra derz 
dolgu işlemine geçmektir.

• Plastik ya da metal derz artıları (çubukları) derz aralarından çıkartılır. Bu malzemeler içeri gömülmek suretiyle asla derz 
arasında bırakılmaz (Resim 3.14.a, b).

• Seramik karoyu çizerek zarar vermeyecek uygun bir aletle derz aralarındaki sertleşmiş yapıştırma harcı itinalı bir şekil-
de temizlenir (Resim 3.15.a, b). Esasında kaplama işlemleri sırasında yapıştırma harcı henüz taze durumdayken derz 
aralarında olabilecek yapıştırıcı derhal temizlenirse derz dolgu işlemine hazırlık çok daha kolay olur. Derz derinliği karo 
kalınlığının en az dörtte üçü (3/4) kadar olmalıdır.
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a) b) 
Resim 3.14(a, b): Derz artılarının (çubuklarının) çıkartılması

Resim 3.15(a, b): Derz aralarının temizlenmesi
a) b) 

• İyi bir derz dolgu için mutlaka derz boşluğundaki kuru-
muş harç atıkları çok iyi kazınmalıdır (Resim 3.16). Şa-
yet harç atıkları derz boşluklarında kalır ise bu durum 
dolgu harcının derinlik oranını bozar ve çatlamasına 
neden olur.

• Derz derinliği karo kalınlığının en az 3/4’ü kadar olma-
lıdır. 

• Derzin derinliği= seramik karo kalınlığı + yapıştırma 
harcının kalınlığı kadar olmalıdır (Resim 3.17).

Resim 3.16: Yapıştırıcının kazınması Resim 3.17: Çok iyi kazınmış derz boşluğu

• Derz aralarının kazınmasından sonra oluşacak serbest haldeki tozlar fırça ile değil elektrikli süpürge makinesi ile çekil-
melidir (Resim 3.18.a, b). Fırça ile süpürülmesi durumunda serbest tozlar temizlenemeyebilir. Derz boşluğunda olabi-
lecek serbest tozlar dolgu harcının karo kenarlarıyla ve alt yüzeyle olan aderansını (tutunmasını) düşürür.

a) b)
Resim 3.18(a, b): Derz boşluklarındaki tozların süpürge makinesi ile temizlenmesi
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• Derz dolgu harcı düşük devirli bir matkap mikserle hazırlanır (Resim 3.19). Hazırlanan harç miktarı ürünün kap ömrü 
süresi içerisinde bitirilebilecek kadar olmalıdır. Karışım sulu kıvamda olmamalıdır. Ürün torbası üzerinde yazan miktar 
kadar temiz ve içilebilir su ile karışım hazırlanmalıdır. Dolgu harcı homojen plastik kıvamda olmalıdır. Karışım hazırlan-
dıktan sonra uygulamaya geçmeden 5-10 dakika dinlendirilmelidir.

Resim 3.19: Derz dolgu harcının hazırlanması

• Altı kauçuk esaslı, geniş tabanlı derz malasıyla dolgu harcı çapraz ve doğrusal hareket ettirilerek derz boşlukları dol-
durulur. Bir derzin üzerinden birden fazla geçmek gerekir. Derz boşluğundan bir kere geçmekle boşluk tam manasıyla 
dolmaz. Sadece dolmuş gibi gözükür. O nedenle derz malası ile dolgu harcı boşluklara bastırılarak yedire yedire sıkı bir 
şekilde doldurulur. İşlem sırasında kaplama malzemesinin yüzeyindeki fazla dolgu harçları kıvamını kaybetmeden derz 
malası ile yüzeyden olabildiğince alınmalıdır (Resim 3.20.a, b).

a) b)
Resim 3.20(a, b): Derz malası ile dolgu işleminin yapılması

• Ortam, yüzey ve dolgu harcının cinsine göre dolgusu yapılan boşlukların bir süre sonra kaliteli süngerle silme işine 
geçilir. Sünger yüzeye çok fazla bastırılmamalıdır (Resim 3.21.a, b). Temizlemeye geçme süresi uygulamacı tarafından 
ayarlanmalıdır. Silim işlemine çok geç başlamak işlemi zorlaştıracağı gibi dolgudan istenilen doku elde edilemez. Erken 
başlamak ise yine işlemi zorlaştıracağı gibi malzemedeki su oranının artmasına, dolaysıyla kılcal çatlamaların oluşma-
sına neden olur. Süngerle silme işlemi yapılırken sünger sık sık suyla temizlenmelidir. Mümkünse akan su altında iyice 
sıkılmalı veya kova içerisindeki su sık sık değiştirilmelidir.

• Genellikle ıslak süngerle siliminden sonra karo yüzeylerinde flu (bulutumsu) bir tabaka oluşur. Bu tabaka alınır, son 
dolgu temizliği için tüm karo yüzeyleri kuru ve temiz bir bezle silinir (Resim 3.22.a, b). Bu aşamada yüzeye su değme-
melidir. Dolgular yeteri kadar silim sertliğine gelmiş olmalıdır. Şayet kuru bez dolguya değdiğinde kazınıyor, beze yapışı-
yorsa henüz kuru bezle silme aşamasına gelinmemiş demektir. Kuru bez ile silme işlemine geçmek için belirli bir zaman 
yoktur. Çünkü bu süre ortam şartlarına, dolgu harcının cinsine ve seramik karonun su emme değerine göre sürekli 
değişkenlik gösterir. En iyisi uygulama aşamasında bu sürenin uygulamacı tarafından belirlenmesidir.

Resim 3.21(a, b): Derz malası ile dolgu işleminin yapılması
a) b)
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a) b)
Resim 3.22(a, b): Kuru ve temiz bez ile flu tabanın silinmesi

3.3.1. Renkli Derz Dolgu Uygulaması
Seramik karoların özelliklerine, desenine ve rengine uygun derz dolgu malzemesinin seçilmesi kaplamaya farklı değerler 
katar. Öyle ki aynı seramik karo kaplamasına farklı renklerde derz dolgu uygulaması yapıldığında birbirinde çok farklı etkiler 
yaratmak mümkün olabilmektedir. Bu durum derz dolgu rengi seçiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Değişik 
renk ve özelliklerde derz dolgular üretilmektedir.

• Ürün torbasında yazan miktar kadar temiz (içilebilir 
nitelikte) su kullanılmalıdır. Karışımın hazırlandığı kova 
(tekne) temiz olmalıdır (Resim 3.23).

• Su üzerine toz dolgu malzemesi yavaşça boşaltılarak 
düşük devirli matkap mikserle homojen karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır (Resim 3.24).

Resim 3.23: Karma suyunun ölçülmesi Resim 3.24: Mikserle karışım yapılması

• Matkap mikser yüksek devirde döndürülmemelidir. En 
fazla dakikada 400 devir (dönme) yapacak şekilde ayar-
lanmalıdır (Resim 3.25).

• Dolgunun kıvamı ve rengi homojen bir hal alınca ol-
gunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir. Bu süre-
nin sonunda yaş karışım 1-2 dakika daha tekrar karıştı-
rılmalıdır (Resim 3.26).

Resim 3.26: Homojen renk dağılımıResim 3.25: Düşük devirde döndürme

• Altı kauçuk esaslı mala ile derz boşluklarından çapraz 
geçecek şekilde bastırarak dolgu işlemi yapılır (Resim 
3.27).

• Sünger asla sulu olmamalıdır. Olabildiğince sıkılmış, 
nemli kıvamda olmalıdır. Mümkünse sünger her silim-
den sonra akan su altında yıkanmalıdır. Sünger hareke-
ti derzlere çapraz olmalıdır (Resim 3.28).
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Resim 3.27: Malayla derzlere çapraz hareket Resim 3.28: Su ile temizlenmiş sünger

• Süngerle silimden sonra derz dolguların sertleşmesi için yeteri kadar beklenmelidir (1 gün gibi). Yüzeyde oluşan flu 
renk tabakasının silimi kuru ve temiz bir bezle yapılmalıdır (Resim 3.29).

Resim 3.29: Temiz ve kuru bez ile son temizlik

3.3.2. Derz Dolgu Uygulamalarında Çeşitli Uyarılar ve Olası Hatalar

Bazı durumlarda özellikle renkli derz dolgu malzemelerinin renklerinde dalgalanmalar yaşanabilir. Bunun olası nedenleri şu 
şekilde sıralanabilir.

• Karışım suyu miktarının ürün torbası üzerinde tavsiye edilen oranda kullanılmaması

• Karışım suyunun kirli olması

• Derz dolgu harcının düşük devirli mikser ile değil de düz el malası ile karıştırılması

• Derz dolgu harcının karıştırılmasının ardından önerilen bekleme süresi (5-10 dakika) dolmadan uygulamaya geçilmesi

• Derz boşluklarının eşit yükseklikte olmaması

• Nemli süngerle silme işleminin zamanında yapılmaması

• Silme işleminin sulu sünger ile yapılması

• Silme işlemi sırasında seramik karoların üzerindeki kurumuş harç artıklarının veya tozların dolgu harcının üzerine sü-
rüklenmesi

• Son kuru temizlemenin erken yapılması

• Düşük devirli mikser karıştırıcı yerine düz el malası ile hazırlanan renkli dolgularda renk pigmentleri tam karışmayabilir 
(Resim 3.30).

• Toz halindeki renkli dolgunun renk tonuyla, aynı toz suyla karıştırıldıktan sonraki ve sertleştikten sonraki renk tonu farklılık 
gösterir. Daha önceden tecrübe edilmemiş ise renk için nihai kararı vermek üzere ufak bir deneme yapılmalıdır (Resim 3.31).

Resim 3.30: Pigmentlerin karıştırılması          Resim 3.31: Toz ile yaş karışım farklı tonları

• Renkli derz dolgusu yapılan seramik karonun bünyesel su emme oranı renkli dolgunun renk şiddetine etki yapar. Se-
ramik karonun su emme oranı düştükçe dolgunun renk şiddeti de düşer. Diğer bir ifadeyle aynı renkli derz dolgu su 
emmesi yüksek olan duvar karosunda (fayans) koyu dururken (Resim 3.32) su emmesi düşük olan porselen karoda ise 
diğerine göre biraz daha açık tonda gözükecektir (Resim 3.33). Bu durum özellikle aynı mekâna veya yüzeye döşenen, 
farklı su emme oranına sahip seramik karolarda dikkate alınması gereken önemli bir husustur.
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      Resim 3.32: Su emmesi yüksek seramik karodaki dolgunun renk şiddeti                            Resim 3.33: Su emmesi düşük seramik karodaki renkli dolgunun renk şiddeti          

• Dolgu harcı çok su katılarak akıcı kıvamda hazırlanma-
malıdır. Aynı zamanda silim esnasında sünger sulu ya 
da ıslak olmamalıdır. Aksi halde Resim 3.34’te görüldü-
ğü gibi dolgu yüzeyi bozulur. İyice sıkılmış nemli sünger 
ile silme işlemi yapılmalıdır.

• Kuru ve temiz bez ile silme işlemine geçme zamanı çok 
iyi ayarlanmalıdır. Ne erken başlanmalı ne de geç kalın-
malıdır. Aksi halde Resim 3.35’te görüldüğü gibi dolgu 
yüzeyleri bozulur.

  Resim 3.34: Çok sulu silim yapılması               Resim 3.35: Silme zamanının ayarlanmaması

• Tam dolgusu yapılmayan derzler zamanla çatlar, kırılır 
ve/veya yerinden kavlar. Ayrıca kaplamanın alt kısmına 
suyun geçişini hızlandırır (Resim 3.36).

• Akıcı kıvamdaki dolgu harçları veya süngerle sulu silimi 
yapılarak su oranı artan derz dolgular, hava kabarcığı 
çıkışı nedeniyle yüzeylerinde küçük çukurlar oluşur. 
Fazla suyun bünyeden uzaklaşmasıyla büzülme gerçek-
leşir ve dolgular çatlayabilir (Resim 3.37). 

• Derz genişliğine uygun dolgu harcı seçilmelidir. Derz 
dolgu harcı seçilirken derzin genişliği mutlaka dikkate 
alınmalıdır (Resim 3.38).

• Dolgusu yapılacak olan derz aralarının yüksekliği her 
yerde aynı olmalıdır. Farklı yüksekliğe sahip noktalara 
yapılacak dolgu işleminden fuga malzemesi zarar görür.

• Sulu (akıcı) kıvamda dolgu harcı hazırlanmamalıdır. Akı-
cı kıvamdaki dolgu harcıyla özellikle yatay kaplamaların 
derz boşlukları kolay ve iyi doluyormuş gibi gözükse de 
bir süre sonra fazla su buharlaşınca dolguda boşluklar 
oluşacaktır. Bu durum dolgunun zayıflamasına, çatla-
masına ve kabarmasına neden olur.

Resim 3.36: Tam dolmayan derz boşluğu                       Resim 3.37: Sulu dolgunun büzülme yapması

Resim 3.38: Derz genişliğine göre dolgu harcının seçilmesi
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• Dolgusu yapılacak olan derz aralarının yüksekliği her 
yerde aynı olmalıdır. Farklı yüksekliğe sahip noktalara 
yapılacak dolgu işleminden fuga malzemesi zarar görür.

• Sulu (akıcı) kıvamda dolgu harcı hazırlanmamalıdır. Akı-
cı kıvamdaki dolgu harcıyla özellikle yatay kaplamaların 
derz boşlukları kolay ve iyi doluyormuş gibi gözükse de 
bir süre sonra fazla su buharlaşınca dolguda boşluklar 
oluşacaktır. Bu durum dolgunun zayıflamasına, çatla-
masına ve kabarmasına neden olur.

• Özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlarda derz dolgu 
öncesinde, derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir.

• Bazı durumlarda derz artıları karo aralarında sıkışmış 
veya yapıştırıcı tarafından tutuluyor olabilir. Bu durum-
da derz artısını yerinden çıkartmak için zorlanırsa karolar 
yerinden kalkabilir. Bir maket bıçağı ile böyle durumda-

ki derz artıları kesilerek tamamen çıkartılmalıdır. Hiçbir 
mazeretle plastik derz artıları ve kamaları derz boşluğu-
na gömmek suretiyle üzerine derz dolgu yapılmaz.

• Sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlarda dolgu harcı normal-
den daha hızlı kuruma yapacaktır. Bu nedenle uygula-
nan dolgu alanı olabildiğince az olmalı ve bir ekip dolgu 
işlemini yaparken diğer ekip arkadan süngerle silme iş-
lemini yapmalıdır.

• Dolgu silim işi için merdaneli kovaların ve kaliteli sün-
gerlerin kullanılması hem işlem kolaylığı hem de netice-
nin iyi çıkması açısından daha faydalı olur (Resim 3.39).

• Plastik derz artıları (çubukları) mutlaka derz boşlukla-
rından çıkartılmalıdır. Üzeri dolgu harcıyla doldurulma-
malıdır (Resim 3.40).

Resim 3.39: Kaliteli sünger kullanımı      Resim 3.40: Derz çubuklarının çıkartılması          

• Yüzeyi emici ve sırsız kaplama malzemelerinde dolgu 
uygulaması derz tabancalarıyla yapılmalıdır (Resim 
3.41). Uygulama yapıldıktan sonra dolgu harcı, ortam 
şartlarına ve kaplama malzemesinin emiciliğine göre 
bir süre sonra plastik esaslı derz düzeltme aparatıyla 
fazlalıkları alınmak suretiyle düzeltilir (Resim 3.42). 

• Bu işlem çok dikkatli ve hassas yapılmalıdır. Bu uygu-
lamada nemli sünger kullanmaya gerek yoktur. Aksi 
halde dolgu, seramik karonun sırsız bünyesine geçerek 
çıkması çok zor hatta imkânsız olabilir. Karo yüzeyine 
bulaşabilecek dolgu lekeleri çimento sökücü ile çıkar-
tılmalıdır.

Resim 3.41: Derz tabancası ile dolgu yapılması         Resim 3.42: Plastik derz düzeltici     

Çimento esaslı dolgu harçlarının kap ömrü süresi 23 ○C ve %50 bağıl nem ortamına sahip mekânlarda yaklaşık 1 saattir. 
Çimento esaslı, silikon katkılı olan dolgu harçlarında ise aynı ortam şartlarında kap ömrü süresi yaklaşık 30 dakikadır. Daha 
sıcak, rüzgârlı ve nem oranı düşük ortamlarda bu süreler kısalır. Bu nedenlerden dolayı dolgu harçları hazırlanırken ortam 
şartları göz önünde bulundurulmalı, her seferinde yeteri kadar yaş dolgu harcı hazırlanmalıdır (Resim 3.43). 

Kap ömrü süresi geçmiş olan harçlar dolgu amaçlı kullanılmamalıdır. Bu duruma sahip yaş harcın üzerine su ilave ederek kı-
vamı ayarlamak ya da üzerine yeni toz ilave etmek doğru değildir. Çimento esaslı fuga derz dolgu malzemelerinin uygulama 
sıcaklığı +5 ○C ile +35 ○C arasında olmalıdır. En ideal sıcaklık aralığı ise +15 ○C ile +25 ○C arasıdır. Fuga harcının içerisine beyaz 
çimento, mermer tozu veya mil kum gibi harici hiçbir malzeme karıştırılmamalıdır.
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• Özellikle sıcak (+20 oC’ın üzeri), kuru (bağıl nem %40’ın altı) ve rüzgârlı ortamlarda yapılan çimento esaslı dolgular, 
yapıldıktan birkaç saat sonra suyla nemlendirilmelidir. Bu noktada ıslatmaya geçme süresine ve yöntemine uygula-
macı karar vermelidir. Bazı durumlarda spreyleme tekniğiyle (Resim 3.44) ıslatma gerekirken bazen de özellikle yatay 
yüzeylerde suyu bünyesinde uzun süre tutabilen ıslak bezler kaplama üzerine serilebilir. Direkt güneş ışığına maruz dış 
mekân uygulamalarında, ıslak bezlerle kaplamanın korunması ve nemli tutulması iyi bir yöntem olur. Normal şartlar 
altında çimento esaslı dolgu uygulamalarından 1 gün sonra kaplama kullanılabilir. Ancak serin ve havalandırması iyi 
olmayan nemli ortamlarda bu süre en erken 2-3 gün olmalıdır.

Resim 3.44: Sprey ile derzlerin nemlendirilmesi Resim 3.43: Kap ömrü süresi           

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

3.4. DUVARA VE ZEMİNE YAPILAN SERAMİK 
KARO KAPLAMA DERZ DOLGU UYGULAMALARI 

20
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak zemine üzerine yapıştırma yöntemiyle seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Öğretmeniniz gözetiminde önceden yapmış olduğunuz uygulama duvarı üzerine seramik karo kaplaması derz dolgu işlem-
lerini yapınız.

Yönerge

• Öğretmeniniz tarfından verilen uygulama duvarı ve  zeminine seramik karo kaplama derz dolgu  uygulaması yapılacak-
tır. Aşağıda verilen işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarfından verilen duvara ve zemine seramik karo kaplama derz uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

Görev

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kaplama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Seramik karolar arasındaki derz çubukları ve harçlar se-
ramik karoya zarar vermeden çıkarılır.

• Derz aralarındaki tozlar temizlenir.

• Derz araları nemlendirilir.

• Derz harcı uygun kıvamda hazırlanır.

• Derz harcı 5-10 dakika dinlenmeye bırakılır ve bu süre 
sonunda tekrar karıştırılır.

• Derz harcı derz malası ile derzler arasına iyice sürülür, 
bu işlem birkaç kez yapılır.

• Bir süre sonra yüzey nemli temiz süngerle silinir.

• Yüzey flu olduktan sonra kuru bezle silinir.

• Kullanılan araç gereçler temizlenir.

İşlem Basamakları

25564
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Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

2 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Derz malası Derz harcının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

3 Mikser Derz harcının karıştırılmasında kullanılır.

4 Sünger Derz harcının silinmesinde kullanılır.

5 Bez Derz harcının silinmesinde kullanılır.

6 Çelik mala Derz harcının karıştırılmasında kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

Mastar Kelepçesi ile Mastar Bağlama

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Seramik karolar arasındaki derz çubukları ve harçları seramik karoya zarar vermeden çıkarttınız mı?

4 Derz aralarındaki tozları temizlediniz mi?

5 Derz aralarını nemlendirdiniz mi?

6 Derz harcını uygun kıvamda hazırladınız mı?

7 Derz harcını 5-10 dakika dinlenmeye bırakıp bu süre sonunda tekrar karıştırdınız mı?

8 Derz harcını derz malası ile derzler arasına iyice sürüp bu işlemi birkaç kez yaptınız mı?

9 Bir süre sonra yüzeyi nemli temiz süngerle sildiniz mi?

10 Yüzey flu olduktan sonra kuru bezle sildiniz mi?

11 Kullanılan araç gereçleri temizlediniz mi?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN
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FARKLI MALZEME İLE YAPILAN YÜZEYLERE 
SERAMİK KARO KAPLAMA

Öğrenme Birimi4

4.1. BETON VE ALÇI PANEL YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA
4.2. YÜZEYLERİ SERAMİK KARO KAPLAMAYA HAZIRLAMA KURALLARI
4.3. BETON YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI
4.4. ALÇI PANEL YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI
4.5. SERAMİK, MERMER VE CAM MOZAİK YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI
4.6. SERAMİK, MERMER VE CAM MOZAİK YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI
4.7. GAZBETON YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI
4.8. ONARIMI YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA VE KAPLAMA
4.9. HASARLI BİR SERAMİK KARONUN DEĞİŞTİRİLMESİ
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4.1. BETON VE ALÇI PANEL YÜZEYLERE SERAMİK 
KARO KAPLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik kurallar çerçevesinde farklı malzeme ile yapılan yüzeylere seramik 
karo kaplama yapmak.

GİRİŞ : Farklı malzeme ile yapılan yüzeyler denilince aklımıza beton, alçı panel, seramik, cam mozaik, mermer, gaz-
beton gibi yüzeyler gelir. Bu farklı yüzeyler üzerine seramik karo kaplama uygulaması yapabilmek için çeşitli 
hazırlık çalışmaları ve uygulama yöntemleri kullanılır. Bu öğrenme biriminde farklı yüzeyler üzerine seramik karo 
kaplama için hazırlık çalışmaları ve kaplama yapım teknikleri ile ilgili bilgi ve uygulamalara değinilecektir. Sıranın 
altından yatay bir mastar (alüminyum veya ahşap) bağlanarak kaplama işlemine başlanır. kat planları, kesitler, 
görünüşler ve sistem detaylarından oluşur.

Çevrenizdeki inşaatlarda seramik karo kaplama yapılan inşaatları inceleyiniz. Alçı panel duvara 
seramik karo kaplama yöntemlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Alçı panel; ortası alçı, iki yüzü karton kaplı, standart veya istenilen boyutlarda ve belli standart koşullar altında seri olarak 
üretilen düzgün yüzeyli plakalardır (Resim 4.1). Bu plakalar, alçı levha veya alçı plak olarak da adlandırılır. Alçı panel, yapıların 
iç kısımlarında; asma tavan, bölme duvar, giydirme duvar, kuru sıva ve kuru yer döşemesi olarak kullanılır. Kullanım amacı-
na göre; standart alçı panel, esnek alçı panel, suya dayanıklı alçı panel, yangına dayanıklı alçı panel, suya ve yangına karşı 
dayanıklı alçı panel olmak üzere çeşitli tiplerde üretilmektedir (Resim 4.2). Ani ve büyük kuvvetler karşısında deformasyona 
(kırılma-eğilme-burkulma vb.) uğrar. Harekete, genleşmeye, titreşime ve suya karşı normal tuğla duvarlara nazaran daha 
fazla tepki verir. Hafif ve kolay işçilikleri yönüyle birçok yapının imalatında kullanılmaktadır.

Resim 4.1: Alçı panel                                                                             Resim 4.2: Alçı panel plakalar                                         

Alçı panel levhasının kalınlığı, uygulanacak duvara bağlı olarak 6-18 mm arasında değişmektedir. Kalınlığı isteğe göre deği-
şebilen bu levhalar yine isteğe bağlı olarak 120 ya da 125 cm genişliğinde olup 200-450 cm gibi uzunluğa sahip olabilir. Alçı 
panel levhaların kenarları uygulanacak yüzeye göre küt, pahlı, yarım yuvarlak ya da pahlı yarım yuvarlak biçimde olabilir. 
Ortalama bir metrekare alçı panelin ağırlığı 9-9,5 kg’dır.

4.1.1. Alçı Panel Duvarlar

Kuru duvar sistemleri olarak bilenen alçı panel duvarlar, taşıyıcı olmayan “alçı panel bölme duvarlar” ve “alçı panel giydirme 
duvarlar” olmak üzere iki çeşit olarak uygulanır. Alçı paneller tuğla, bims, gazbeton gibi malzemelerle meydana getirilmiş 
taşıyıcı veya bölme amaçlı kullanılan duvarlar üzerine yapıştırılmak suretiyle de kuru duvar sistemleri oluşturulur. Ancak bu 
tür alçı paneller üzerine seramik karo kaplaması yapılmaz.
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4.1.1.1. Alçı Panel Bölme Duvar

Alçı panel bölme duvar, binaların duvarlarına TS-452 ve DIN-18180 standartlarına uygun alçı panellerin, metal konstrüksiyon 
üzerine vida ile tutturulması ile yapılan bölme duvar uygulamalarıdır. Alçı panel bölme ve giydirme duvar kurallarına uygun 
olarak yapılan duvarlardır (Resim 4.3).  Duvar imalatında, duvar U ve duvar C profilleri kullanılır (Resim 4.4).

Resim 4.3: Alçı panel bölme duvar Resim 4.4: U ve C profil örnekleri

Resim 4.5: U profilinin döşemeye sabitlenmesi Resim 4.6: U profilinin kolona sabitlenmesi

4.1.1.2. Üzerine Seramik Karo Kaplaması Yapılacak Alçı Panel Bölme Duvarın Taşıması Gereken Nitelikler

Son kat kaplaması seramik karo ile yapılacak alçı panel bölme duvarlarında düşey C profillerin ara mesafesi 40 cm veya 30 cm 
olur. Sistemin karkas yapısını oluşturan C ve U profillerinin yerine kapalı metal profiller de kullanılabilir. Bu durumda da yine 
profillerin düşey aks mesafeleri 30-40 cm olmalıdır. Duvar yüksekliğinin 300 cm’den fazla olması durumunda profil yapısı, 
aks mesafeleri, yatay bağlantı elemanları, alçı panel kat sayısı değişkenlik gösterir. Bu gibi durumlarda sistem üreticisinin 
talimatlarına uyulmalıdır.

Resim 4.7: U profilinin döşemeye ve kolona sabitlenmesinde vida aks mesafesi Resim 4.8: C profilinin U profiline sabitlenmesi

• Düşey C profilleri 30 veya 40 cm aks mesafesinde sabitlenir (Resim 4.9).

• Alçı paneller C profillerinin üzerine vidalanarak sabitlenir. Vida aks mesafeleri en fazla 10-15 cm olacak şekilde ayarlanır 
(Resim 4.10).

• U profilleri döşemeye (Resim 4.5), kolona (Resim 4.6) ve kirişe (veya tavana) en fazla 30 cm aks mesafesinde (Resim 
4.7) vidalanarak sabitlenir. Böylece ana çerçeve oluşturulur.

• U profilleri taşıyıcı sisteme sabitlendikten sonra düşey C profilleri, U profillerine perçinle sabitlenir (Resim 4.8).

115



4. ÖĞRENME BİRİMİ

4.1.1.3. Alçı Panel Giydirme Duvar

Resim 4.9: Düşey C profillerinin aks mesafesi Resim 4.10: Alçı panellerin en fazla 10-15 cm aralıklarla düşey C 
profillerine vida ile sabitlenmesi

• Şayet alçı panel duvar üzerine metrekare ağırlığı 25 
kg’dan daha az olan seramik karo kaplanacak ise en az 
12,5 mm kalınlığında tek kat alçı panel uygulaması ye-
terli olacaktır.

• Ancak metrekare ağırlığı 25 kg’dan daha fazla olan 
seramik karo kaplaması yapılacak ise en az 12,5 mm 
kalınlığında iki kat alçı panel uygulaması yapmak gere-
kir (Resim 4.14.). Her halükarda metrekare ağırlığı 35 
kg’dan fazla olan seramik karolar, alçı panel duvarlar 
üzerine kaplanmamalıdır.

Resim 4.11: İkinci kat alçı panel uygulaması

Tuğla, bims, gazbeton, betonarme vb. malzemelerle oluşturulmuş iç duvarlar veya dış duvarların iç yüzeylerinde alçı panel 
karkas sistemi oluşturmak suretiyle yapılan kuru duvar sistemidir. 

Sistemin temel prensibi şöyledir: Projesine ve detay çizimlerine göre TS EN 14195’e uygun galvanizli çelik sacdan tavan U 
profilleri ve tavan C profilleri hazırlanır. U profillerinin altına ses yalıtım bandı yapıştırılır. U profilleri plastik dübel vida kulla-
nılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenir.

Agraflar (Resim 4.12) (7-12-20 cm) yatayda 60 cm (veya 40 cm) aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm (tek kat alçı panel için) 
veya 140 cm (çift kat alçı panel için) aralıklarla dübel-vida kullanılarak mevcut duvara sabitlenir. C profilleri agrafların iki 
kanadı arasına yerleştirilerek vida ile sabitlenir (Şekil 4.1). Alçı panel levhalar U ve C profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla 
en fazla 30 cm aralık ile sabitlenir. Vida başları derz dolgu alçısıyla kapatılır. Kendinden yapışkanlı cam elyaf derz bandı alçı 
levha ek yerlerine yapıştırılır. Bant üzerine derz dolgu alçısı uygulamak suretiyle alçı panel giydirme duvar tamamlanmış olur.

Resim 4.12: Agraf örneği
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 a. C profili 

 b. U profili 

 c. Agraf 

 d. Yalıtım bandı     

 e. Duvar

 f. Kolon

 g. Kiriş 

 h. Döşeme

Şekil 4.1: Alçı panel giydirme duvar karkas sistemi

4.1.1.4. Üzerine Seramik Karo Kaplaması Yapılacak Alçı Panel Giydirme Duvarın Taşıması Gereken Nitelikler

• U profili tabana ve tavana vida ile sabitlenir. Vida ara mesafeleri en fazla 30 cm olmalıdır (Resim 4.13).

Resim 4.13: Vida ara mesafesi

• Agraflar duvara sabitlenir (Resim 4.14). Agrafların yatay mesafesi C profillerin yatay mesafesiyle aynı olur. Agrafların 
düşey mesafesi ise en fazla 100-120 cm olmalıdır (Resim 4.15).

Resim 4.14: Agrafların sabitlenmesi            Resim 4.15: Agrafların düşey ara mesafesi

• Düşey C profilleri agraflara, tavan ve taban U profillerine sabitlenir (Resim 4.16). C profillerinin ara mesafesi en fazla 30 
cm veya 40 cm olmalıdır (Resim 4.17).
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4.2. YÜZEYLERİ SERAMİK KARO KAPLAMAYA HAZIRLAMA KURALLARI 

BİLGİ YAPRAĞI

• Alçı paneller C profillerine, taban ve tavan U profillerine sabitlenir (Resim 4.17), (Resim 4.18). Vida ara mesafeleri en 
fazla 10-15 cm olmalıdır.

      Resim 4.16: C profillerinin agraflara sabitlenmesi   Resim 4.17: C profillerinin ara mesafesi     

Resim 4.18: Alçı panellerin sabitlenmesi                    Resim 4.19: Vida ara mesafeleri          

Alçı panel ve beton yüzeylerin seramik karo kaplamaya hazırlanması kuralları aşağıda açıklanmıştır.

4.2.1. Alçı Panel Yüzeylerin Kaplamaya Hazırlanması 

Üzerine seramik karo kaplaması yapılacak alçı panel bölme duvarların veya alçı panel giydirme duvarların, öncelikle metal 
taşıyıcı sistemi, yukarıda anlatılan kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı irdelenmelidir. Şayet bu anlamda koşullar uygun 
ise kaplama öncesi işlemlere geçilmelidir. 

• Öncelikle alçı panel yüzeyler göz ile kontrol edilir.

• Kırık, ezik veya çatlak kısımlar var ise çimento esaslı veya akrilik esaslı seramik yapıştırıcısıyla tamir edilir. 
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• Gerekiyor ise vida ile sabitlenir. 

• Duvar yüzeyinde aderansı etkileyecek yağ, sabun, toz, kir veya alçı kalıntısı var ise temizlenir.

• Alçı panel birleşim yerlerine 10-15 cm genişliğinde ve alçı panelin yüksekliği kadar uzunlukta, metrekaresi en az 160 g 
(160 g/metrekare ) olan alkali dayanımı yüksek donatı (sıva) filesi kesilerek hazırlanır. 

• İki alçı panelin birleşim kısmına Resim 4.20’de gösterildiği gibi yaklaşık 15 cm genişliğinde (hazırladığınız sıva filesi genişli-
ğinden biraz daha fazla) seramik yapıştırıcısı ince tabaka halinde çekilir. Daha sonra seramik yapıştırıcısı kurumadan der-
hal donatı filesi Resim 4.21’de gösterildiği gibi yapıştırıcının içerisine mala veya spatula yardımıyla gömülerek yerleştirilir.

Resim 4.21: Filenin yapıştırılması   Resim 4.20: İki alçı panelin birleşim kenarına ince
 kalınlıkta yapıştırıcının sürülmesi

• Vakit kaybetmeden yapıştırıcının içerisine gömülen sıva filesinin üzerine ince bir tabaka daha yapıştırıcı, çelik mala veya 
derz malası ile tekrar sürülür. Böylelikle zaman içerisinde alçı panel duvarda olabilecek hareketlenmelerden (mekanik 
veya ısısal vb.) dolayı panellerin ek yerlerindeki çatlama, ayrılma vb. durumların önüne geçilmiş olunur.

• Sıva filesi için uygulanan seramik yapıştırıcısı yeterli derecede kuruduktan sonra tüm alçı panel yüzeyleri kuru fırça ile 
temizlenir.

• Alçı panel bölme duvar veya giydirme duvar yüzeyleri genellikle düzleminde, mastarında yapıldığı için düzlemsel hata-
lara pek rastlanılmaz. Ancak yine de tüm duvar yüzeyleri seramik karo kaplaması öncesinde mastar ve terazi ile kontrol 
edilir (Resim 4.22), (Resim 4.23). Kontrol sırasında mastar altında kalan boşluklar 5-7 mm’den fazla ise çimento esaslı 
tamir harcı veya seramik kaplama için kullanılan yapıştırma harcı ile düzeltilir ve mastarına getirilir.

Resim 4.23: Alçı panel yüzeylerin terazi ile kontrol edilmesiResim 4.22: Alçı panel yüzeylerin mastar ile kontrol edilmesi                               
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Resim 4.24: Alçı panel duvarın nem ölçümü           Resim 4.25: Alçı panel duvarın sıcaklık ölçümü                 

• Alçı panel yüzeylerin emiciliğini dengelemek ve yapıştırıcı ile olan aderansını arttırmak için tüm alçı panel yüzeylere 
akrilik esaslı sıvı astar fırça ile en az bir kat sürülür. Şayet ortam sıcaklığı +25 ºC’ın üzerinde ise söz konusu akrilik esaslı 
astar iki kat sürülmelidir. Katlar arasında üreticinin önerdiği süre kadar beklenmelidir.

• Genellikle ıslak iç hacimlerde kullanılan suya dayanıklı alçı panellerin son kat kaplaması, seramik karo ile bitirilir. Her 
ne kadar suya karşı dayanıklı hale gelmesi için alçı içerisine katkı maddeleri katılsa bile uzun süre suya maruz kalması 
durumunda alçı paneller bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Bu gibi durumlarda, ıslak iç hacim uygulamalarında 
ve seramik karo kaplama öncesinde, alçı panel yüzeylerin çimento esaslı veya akrilik esaslı bir su yalıtım malzemesi ile 
yalıtılması gerekir (Resim 4.26). Unutmayınız ki suya dayanıklı alçı panellerde suya karşı dayanım gösteren yüzeydeki 
kâğıt tabaka değil, alçının kendisidir. O nedenle alçı panelin görünen ön yüzeylerinin suya karşı dirençli hale getirilmesi 
için özellikle sürme tekniği ile uygulanan su yalıtım malzemeleri ile yalıtılması gerekir. Böylelikle hem alçı plaka suya 
karşı dayanıklı hale gelir hem de fırça ile uygulanan su yalıtım malzemesi, yüzeyde seramik yapıştırıcının tutunabileceği 
pürüzlü bir yapı oluşturur.

• Nem düzeyi yüksek, sıcaklık aralığı uygun olmayan veya 
ıslanmış, kırılmış alçı panel üzerine seramik karo kapla-
ması yapılmamalıdır. Unutmayınız ki alçı, yapısı itiba-
riyle ortamdaki nemi veya suyu bünyesine çekebilir. 

• Ortamda yeni yapılmış çimento esaslı şap, sıva veya beton 
gibi imalatlar var ise bunların yaydığı nemden alçı paneller 
etkilenir.

• Ayrıca uygulama öncesinde alçı panel yüzeyler su ile 
ıslatılmamalıdır.

Resim 4.26: Alçı panel üzerine sürme esaslı su yalıtım uygulaması

4.2.2. Beton Yüzeylerin Kaplamaya Hazırlanması

Yapıların birçok noktasında beton yüzeylerle karşılaşırız. Genellikle betonarme perde duvarı, döşeme betonu, brüt beton 
veya grobeton olarak yatay veya düşey yönde konumlanmıştır. Betondan meydana gelen bu elemanlar su emmesi düşük, 
pürüzlü veya pürüzsüz görünümlü, çoğunlukla düzlemsel hatası bulunan, üzerlerinde sürekli veya aralıklı olarak büyük kuv-
vetlerin olduğu yapılardır. 

Beton bir yüzeye seramik karo kaplamadan önce betonun meydana getirdiği elemanın ne amaç için yapıldığı, ne tür etkilere 
maruz kaldığı, kesit ve malzeme özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu doğrultuda yüzey hazırlıkları ve malzeme seçimleri yapılır. 
Genel prensip olarak beton yüzeylerin çimento esaslı yapıştırıcı veya sıva harçlarıyla aderans (tutunma) gösterebilmesi için 
yüzeylerinin mekanik yollarla pürüzlendirilmesi (dişlendirilmesi) veya polimer dispersiyon esaslı astarlar ile astarlaması ge-
rekir. Beton bir yüzeyin seramik karo kaplama öncesinde nasıl hazırlandığı aşağıda sıralanmıştır.

• Alçı panellerin Resim 4.24’te görüldüğü gibi nemi, Resim 4.25’te görüldüğü gibi sıcaklığı ölçülür. Bu ölçümler alan büyüklü-
ğüne göre yatay ve düşey yönde 50-100 cm aralıklarla yapılmalıdır. Nem ölçüm ortalaması %2-3, sıcaklık ölçüm ortalaması 
ise 10-30 ºC arasında olmalıdır. Bu ölçümlerde nemli ya da ısınan yüzeyler hatalı sonuçlar verebilir, dikkat edilmelidir.
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Mekanik yolla beton yüzeyinin pürüzlendirilmesi 3 yolla yapılabilir. Bunlardan, Resim 4.27’de görüldüğü gibi en az 400 gram-
lık çekicin sivri ucuyla beton yüzeyler sık aralıklarla çentiklenir. Yüzeydeki çentik miktarı toplam alanın en az %70’i kadar 
olmalıdır. Çekiç, yüzeyle 30-35 derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Diğer yöntem ise Resim 4.28’de görüldüğü gibi 
elektrikli kırıcı delici makinelerle pürüzlendirme yapılır. Bu tür makinelerde sivri veya yassı uç kullanılabilir. Yine toplam 
alanın en az %70’inden daha fazlası pürüzlendirilmelidir. Yüzeyde açılan çentiklerin derinliği 4-5 mm’den, genişliği ise 30 
mm’den daha fazla olmamalıdır.

Resim 4.27: Çekiç ile çentme                    Resim 4.28: Elektrikli kırıcı delici ile çentik oluşturma                

Beton yüzeylerin mekanik olarak pürüzlendirilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de avuç taşlama (spiral taş motoru) ma-
kinesi kullanılarak yapılır. Uygun büyüklük ve güce sahip avuç taşlama makinesine taş kesme bıçağı takılmak suretiyle beton 
yüzeylere Resim 4.28’de görüldüğü gibi çizikler atılır. Yüzey alanının en az %70’i Resim 4.29’da görüldüğü gibi baklava dilim-
leri şeklinde çizilmelidir. Bıçağın yüzeyde oluşturduğu derinlik en fazla 3-4 mm olmalıdır. Pürüzlendirme işlemi bittikten sonra 
yüzeydeki serbest tozlar temizlenir.

Beton yüzeyler mekanik yollarla pürüzlendirilip temizlendikten sonra seramik kaplanacak alan büyüklüğü 10 m²yi ve seramik 
karonun ebatları da 20x25 cm’yi geçmiyorsa yüzey astarlanıp veya suyla nemlendirildikten sonra doğrudan bu yüzey üzerine 
seramik karo kaplaması yapılabilir. Ancak kaplama alanı 10 m²den büyük ve/veya seramik karo ebatları 20x25 cm’den büyük 
ise çentiklenen beton yüzeyler çimento esaslı sıva harçlarıyla sıvanmalıdır (Resim 4.30).

Resim 4.29: Avuç taşlama makinesi ile yüzeyin pürüzlendirilmesi Resim 4.30: Çentikli yüzeyin sıvanması             

Beton yüzeylerini seramik karo kaplamasına hazırlamak için mekanik pürüzlendirmenin yanı sıra ona ilave olarak polimer 
dispersiyon esaslı astarlar kullanılmak suretiyle de kaplama yüzeyleri hazırlanabilir. Söz konusu astar malzeme (Resim 4.30); 
solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, dolgulu bir malzemedir. Gözeneksiz, pürüzsüz ve su emmesi düşük beton yüzeylerde, 
çimento esaslı yapıştırıcı ve sıvalar için geçiş köprüsü oluşturur. Beton yüzeyine çok iyi derecede tutunarak çimento esaslı 
harçların tutunabileceği pürüzlü bir yüzey sağlar. Söz konusu astar fırça ile en az 2 kat uygulanır (Resim 4.31, Resim 4.32, Re-
sim 4.33). Katlar arasında 45-60 dakika beklenir. Son kat uygulandıktan 1 gün sonra üzerine seramik karo uygulaması yapılır. 
Astar uygulaması yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
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Resim 4.31: Beton astarı   Resim 4.32: İlk kat astar       Resim 4.33: İkinci kat astar

Uyarı: Seramik karo kaplaması için kolon, kiriş, döşeme betonu, perde betonu, bürüt beton ve grobeton gibi be-
tondan imal edilmiş bir yapı elemanının yüzey hazırlıklarını yaparken mekanik yollarla beton yüzeylerin çekiç veya 
elektrikli makinelerle çentiklenmesi, darbe vurulması, zedelenmesi vb. hususlar için mutlaka gerekli mühendislik 
olurlarının alınması gerektiğini unutmayınız. Sizlerin de iyi bildiği gibi söz konusu bu tür betondan imal edilmiş ele-
manların, yapıların yüklerini taşımak ve dış kuvvetlere karşı yapıyı korumak gibi kritik görevleri vardır. Bu nedenle 
beton yüzeylere seramik karo kaplamadan önce bu hususları lütfen dikkate alınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

4.3. BETON YÜZEYLERE SERAMİK KARO 
KAPLAMA  UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda beton ve alçı panel yüzeylere seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeninizin gözetiminde genişliği en az 140 cm, yüksekliği en az 160 cm olan betonarme perde bir duvar üzerine 20x25 
cm ebatlarında seramik karo uygulaması yapınız.

Not: Betonarme perde duvar yerine aynı ölçülere sahip kaba sıvası yapılmış bir duvar yüzeyini de kullanabilirsiniz. 20x25 cm 
seramik karo ölçüsü yerine 20x20 cm, 25x33 cm veya 33x33 cm ölçüye sahip seramik karo da kullanabilirsiniz.

Yönerge

• Öğretmeniniz tarfından verilen uygulama, beton yüzeye seramik karo kaplama uygulaması yapmaktır. Aşağıda verilen 
işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarfından verilen beton yüzeye  seramik karo kaplama  uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır. 

• Beton yüzeyindeki kalıp izlerinde yer alan kaba beton parçaları, çekiç ve keski kalemi kullanarak temizlenir.

25565
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• Ağırlığı en az 400 g olan çekiç, avuç içi taşlama veya kırıcı delici aletlerle beton yüzey alanının en az %70’i çentiklenir. 

• Çentme işlemleri sonucunda beton yüzeylerinde oluşan serbest tozlar fırça ile temizlenir. Bu aşamada duvar yüzeyi 
suyla ıslatılmaz. Aksi halde tozların bir kısmı duvar yüzeyine geçici olarak yapışır. Şayet imkân var ise serbest tozlar 
elektrikli süpürge makinesi ile çekilir. Böylesi çok daha iyi sonuç verecektir.

• Yüzeyin kontrolü mastar ve terazi ile yapılır (Resim 4.34, Resim 4.35).

• Şayet yüzeydeki bozukluklar 7 mm’den fazla ise bunlar çimento esaslı seramik yapıştırma harcıyla veya çimento esaslı 
hazır sıva harcı ile düzeltilir (Resim 4.36).

Resim 4.36:  Yüzey onarımı  (gerekiyorsa)      Resim 4.35: Terazi kontrolüResim 4.34: Mastar kontrolü

• Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı astar kullanıma hazırlanır. Bu tür astarların bazıları doğrudan yüzeye uygulanabi-
lirken bazıları ise belirli oranda su ile karıştırıldıktan sonra uygulanır. Bunun için mutlaka astar ambalajının (genellikle 
kova) üzerindeki uygulama talimatları okunur. Bu talimata uyarak astar malzemesi hazırlanır.

• Astar malzemesinin birim alandaki tüketim miktarı için talimatlara bakılır. Buna göre 2 kat uygulama için ne kadar astar 
malzemesine ihtiyaç olacağı hesaplanır. Ayrı bir kapta karışım hazırlanır. Karışımın homojen olabilmesi için matkap 
mikser kullanılmalıdır.

• İki kat astar uygulaması yapılır.

• Mastar yüksekliği hesaplanır ve kuralına uygun bağlanır.

• Kaplama için gerekli olan seramik karolar, araç gereçler hazırlanır.

• Seramik yapıştırma harcı doğrudan astarlı yüzeye düz el malasıyla veya taraklı malanın düz kenarıyla sürülür (Resim 
4.37). Daha sonra taraklı malanın dişli kısmıyla yapıştırma harcı taraklanır (Resim 4.38). Bu noktada tarak dişlerinin 
astara zarar vermemesi için tarağa fazla baskı uygulanmaz. Bunun için taraklı malanın duvarla yaptığı tutuş açısı bir 
miktar düşürülür. Böylelikle hem astara zarar vermemiş hem de tarak dişlerinin geçtiği kısımlarda alttaki astar malzeme 
gözükmemiş olur.

Resim 4.37: Yapıştırıcının sürülmesi            Resim 4.38: Yapıştırıcının taraklanması
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• Seramik karolar taraklanmış harç yatağına el ile bastı-
rarak yerleştirilir.

• Daha sonra plastik tokmak ile harç yatağına yerleştiri-
len seramik karonun tokmak ile seviye ayarlaması ya-
pılır.

• Seramik karolar en az 2 mm derz genişliğinde döşenir.

• Bu adımlar tekrarlanarak kaplama bitirilir. Kullanılan 
araç gereçler temizlenir.

• Kaplama bittikten 24 saat sonra mastar sökülür. Resim 4.39: Derz malasının derzlere çapraz tutularak derz 
dolgusunun yapılması

• Derz boşluklarındaki seramik yapıştırma harç atıkları 
temizlenir.

• Kaplamada su emme değeri yüksek (%10’dan fazla) 
seramik karo kullanıldıysa derz dolgu öncesinde derz 
boşlukları sünger ile nemlendirilir.

• Derz dolgu harcı miktarı hesaplanır ve hazırlanır.

• Derz dolgu harcı altı kauçuk olan geniş tabanlı derz ma-
lası ile doldurulur. Derz malası derzlere yaklaşık 45 de-
rece açıyla (çapraz) kullanılır (Resim 4.39). Derz malası 
derzlere dik veya paralel yönde kullanılmaz.

• Kaplama işinin tüm kontrolleri yapılarak temrin uygu-
laması bitirilir.

• Tüm araç gereç ve takımlar temizlenerek yerlerine yer-
leştirilir.

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.
2 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.
3 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.
4 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.
5 Derz artısı Seramik karolar arasında derzlerin ayarlanması için kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).
2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.
5 Kova Su taşınmasında kullanılır.
6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.
9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.
11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.
12 Derz pompası Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için kullanılır.
13 Seramik karo kaplama araçları 

(dişli mala, kerpeten, kesme 
makinesi, plastik tokmak, su 
terazisi vb.)

Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde 
kullanılır.
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Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Beton yüzeyinde yer alan kaba beton parçalarını temizlediniz mi?

4 Beton yüzeyleri çekiç, spiral taş motoru veya kırıcı-delici makine ile çentiklediniz mi?

5 Çentik miktarını kaplama alanının en az %70’i kadar yaptınız mı?

6 Beton yüzeyindeki toz ve kirleri temizlediniz mi?

7 Beton yüzeyleri nemlendirdiniz mi?

8 Beton yüzeylerin mastar ve terazi kontrolünü yaptınız mı?

9 Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı astarı beton yüzeye 2 kat uyguladınız mı?

10 Seramik yapıştırma harcını astara zarar vermeden uyguladınız mı?

11 Seramik karoları taraklanmış harç yatağına önce el ile sonra plastik tokmakla sıkıştırdınız mı?

12 Derz dolgu işlemlerini kurallara uygun yaptınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

4.4. ALÇI PANEL YÜZEYLERE SERAMİK 
KARO KAPLAMA UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda beton ve alçı panel yüzeylere seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeninizin gözetiminde en az iki adet tam ölçüye (120x250 cm) sahip alçı panel levhadan yapılmış bölme veya giydirme 
duvar üzerine 20x25 cm ölçülerinde seramik karo uygulaması yapınız.

Yönerge

• Öğretmeniniz tarafından verilen alçı panel duvar  yüzeyine seramik karo kaplama uygulaması yapılacaktır. Aşağıda 
verilen işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz. 

25566
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• Öğretmeniniz tarfından verilen alçı panel duvar  yüze-
yine seramik karo kaplama  uygulamasına çok dikkat 
etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendi-
rilecektir. Size verilen uygulama kontrol listesinde bu 
ölçütleri daha net görebilirsiniz.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanacağınız araç gereçler hazırlanır.

• Alçı panel duvar karkas sisteminin sağlamlığı, ölçüleri 
ve bağlantı noktaları kontrol edilir (Resim 4.40, Resim 
4.41).

Resim 4.41: Karkas sisteminin ölçü kontrolü          Resim 4.40: Karkas sisteminin sağlamlık kontrolü               

• 15-20 cm genişliğinde, uzunluğu ise alçı panel boyu ka-
dar olacak şekilde donatı filesi kesilerek hazırlanır.

• İki alçı panelin birleşim kenarına seramik karo yapıştır-
ma harcı  2-3 mm kalınlıkta, yaklaşık 20 cm genişliğinde 
çekilir. Çekilen yapıştırıcı henüz tazeyken vakit kaybet-
meden 15-20 cm genişliğinde kesilen donatı (sıva) filesi 
yapıştırıcı üzerine yerleştirilir.

• Alçı panel yüzeylerinin mastar ve terazi kontrolü yapılır.

• Alçı panel yüzeyleri fırça ile temizlenir (Resim 4.42). 
Alçı panel yüzeylere el sürüldüğünde Resim 4.43’te gö-
rüldüğü gibi toz, kir, yapıştırıcı tozuması gibi atıkların 
olmamasına dikkat edilir.

• Kullanacak seramik boyutları belirlenir. Kaplamada kulla-
nılacak seramik karo ölçülerine göre kaplama planını çi-
zilir (Şekil 4.1). Toplam seramik karo miktarı, zayiat mik-
tarı ve seramik karo yapıştırma harcı miktarı hesaplanır.

Resim 4.42: Kuru fırça ile yüzey temizliği                      Resim 4.43: Yüzeyin toz kontrolü          

 a. Alçı panel plaka  (250x120 cm)     

 b. Başlangıç noktası (Tam seramik)                             

 c. Parça seramik                                

 d. Derz genişliği (3 mm)

Şekil 4.2: Kaplama planını çizimi
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• Yeteri kadar akrilik esaslı sıvı astarı uygun bir kova içe-
risinde hazırlanır.

• Tüm alçı panel yüzeylere fırça ile bir kat astar uygula-
ması yapılır.

• İkinci yatay sıradan başlayacak şekilde mastar yüksekli-
ği hesaplanır. Mastar uygun teknikle bağlanır.

• Kaplamada su emmesi yüksek (>%10) seramik karo 
kullanacak ise uygulama öncesinde kurallara uygun şe-
kilde seramik karolar ıslatılır.

• Seramik karo yapıştırma harcı düşük devirli matkap 
mikser ile hazırlanır.

• Seramik karo yapıştırma harcı düz el malası ile veya ta-
raklı malanın düz kısmı ile alçı panel yüzeylerine olabil-
diğince eşit kalınlıkta sürülür.

• Vakit kaybetmeden seramik karo yapıştırma harcı dişli 
mala (taraklı mala) ile taraklanır.

• Seramik karolar yapıştırıcı yatağına yerleştirilir. Sera-
mik karolar harç yatağında el ile sağa-sola, aşağı-yukarı 
hafif oynatarak ve bastırarak ilk sıkıştırma yapılır.

• Derz malası ile son sıkıştırma ve düzlem ayarlama işle-
mi yapılır. Bu işlem için asla plastik tokmak kullanılmaz.

• Derz malası ile son sıkıştırma ve düzlem ayarlama iş-
lemi yapılır (Resim 4.44). Bu işlem için asla plastik tok-
mak kullanılmaz.

Resim 4.44: Son sıkıştırma ve düzlem ayarının derz malası ile yapılması        

• Bu şekilde tüm duvar plana uygun olarak kaplanır.

• Uygulama yüzeyi ve kullanılan araç gereçler temizlenir.

• Bir gün sonra mastarlar seramik karolara zarar verme-
den sökülür.

• Derz çubukları ve derz içindeki yapıştırıcılar temizlenir.

• Yüzeydeki tozlar kuru fırça ile temizlenir.

• Derzler ıslak süngerle nemlendirilir.

• Derz harcı plastik kıvamda matkap mikser ile hazırlanır.

• Derz harcı plastik mala ile derzlere çapraz ve dairesel 
hareketlerle bastırılarak sürülür.

• Ortam şartlarına göre silme kıvamına gelen derz dolgu 
harcı nemli sünger ile temizlenir.

• Sünger sık sık suyla temizlenir ve suyu iyice sıkılır.

• Nemli sünger ile derz dolgu fazlalıkları silindikten bir 
süre sonra kaplama yüzeyindeki flu (bulutumsu) taba-
ka kuru bez ile temizlenir. Kuru bez ile temizlik işlemi 
yapılırken bir taraftan da uygun ahşap kama ile derzle-
re şekil verilir.

• Kaplama işi tüm kontroller yapılarak bitirilir.

• Tüm araç gereç ve takımlar temizlenerek yerlerine yer-
leştirilir.

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.
2 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.
3 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.
4 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.
5 Derz artısı Seramik karolar arasında derzlerin ayarlanması için kullanılır.
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Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Seramik karo kaplama araçları 
(dişli mala, kerpeten, kesme 
makinesi, plastik tokmak, su 
terazisi vb.)

Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde 
kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Alçı panel duvarın karkas sistemini kontrol ettiniz mi?

4 Alçı panellerin sağlamlığını, düzgünlüğünü kontrol ettiniz mi?

5 İki alçı panelin birleşim kenarına donatı (sıva) filesi uyguladınız mı?

6 Seramik karo kaplama için yüzey temizliği, yüzey hazırlığı yaptınız mı?

7 Kullanacağınız seramik boyutlarını, ağırlıklarını belirlediniz mi?

8 Seramik karo kaplama planının çizimini yaptınız mı?

9
Seramik karo miktarını, zayiat miktarını, yapıştırıcı miktarını ve derz dolgu harcı miktarını 
hesapladınız mı?

10 Akrilik esaslı astarı alçı panel yüzeylerine fırça ile sürdünüz mü?

11 Yatay mastarı kurallara uygun bağladınız mı?

12
Seramik karoları elinizle sağa-sola, aşağı-yukarı hafif oynatarak ve bastırarak yerleştirdiniz 
mi?

13 Derz çubuklarını yerleştirip derz malası ile sıkıştırdınız mı?

14 Derz artılarını ve derz içindeki yapıştırıcıları temizlediniz mi?

15 Derz harcını plastik mala ile derzlere çapraz ve dairesel hareketlerle bastırarak sürdünüz mü?

16 Derzli yüzeyi nemli sünger ile temizlediniz mi?

17 Kuru bez ile yüzeyi temizlediniz mi?
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Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

4.5. SERAMİK, MERMER VE CAM MOZAİK YÜZEYLERE SERAMİK KARO 
KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik kurallar çerçevesinde üzerine seramik karo kaplaması yapılacak 
seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylere temel yüzey hazırlık kaplama yapmak.

GİRİŞ : Seramik karo kaplama öncesi yüzeylerin hazırlanmasında öncelikle temel koşulların sağlanması gerekmektedir.

Çevrenizdeki inşaatlarda seramik karo kaplama yapılan inşaatları inceleyiniz. Duvara seramik 
karo kaplama yapılış şeklini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

4.5.1. Kaplama İçin Temel Koşullar

Seramik, mermer ve cam mozaik kaplı yüzeyler üzerine yeni seramik karo kaplayabilmek için bazı temel şartların, koşulların 
yerine getirilmiş olması gerekir.

4.5.1.1. Sağlamlık

• Seramik, mermer ve cam mozaik üzerine seramik karo kaplayabilmemiz için ilk şart, bu yüzeylerin yeterli düzeyde sağ-
lam olması gerekir. Yeni kaplamaya geçmeden önce bu üç yüzey için de sağlamlık kontrolleri yapılmalıdır. Bu işlem için 
plastik bir tokmak veya en az 400 gramlık ahşap bir çekicin sapı ile kaplama yüzeylerine hafif şiddetle vurularak yüzey 
kontrolü yapılır (Resim 4.45), (Resim 4.46).

Resim 4.45: Duvarda sağlamlık kontrolü               Resim 4.46: Zeminde sağlamlık kontrolü          
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• Sağlamlık kontrolü yapılırken altından davudi (boşluklu) ses gelen kaplama parçası var ise yerinden sökülür (Resim 
4.47). Şayet kaplama parçasının altındaki yapıştırıcıdan da boşluklu ses geliyor veya kolayca yerinden ayrılıyorsa tered-
düt etmeden yapıştırıcı da yüzeyden sökülür (Resim 4.48).

Resim 4.47: Kaplama parçasının sökülmesi Resim 4.48: Yapıştırıcının sökülmesi     

• Sökülen seramik, mermer veya cam mozaik kaplama parçasının yeri çimento harcı ile doldurularak düzeltilir (Resim 
4.49), (Resim 4.50).

Resim 4.49: Sökülen parçanın doldurulması   Resim 4.50: Sökülen parçanın düzeltilmesi

• Mermer kaplamanın yüzeylerinde çatlak, çukur vb. kusurlar var ise bunlar çekiç ve keski kalemi ile bir miktar genişletilir 
ve yüzey temizlenir (Resim 4.51, Resim 4.52).

• Genişletilen çatlak, çimento harcı veya seramik yapıştırma harcı ile doldurulur.

Resim 4.51: Mermer kaplamadaki çukur ve çatlakların genişletilmesi           Resim 4.52: Toz ve kaba parçaların temizlenmesi

4.5.1.2. Düzgünlük (Düzlemsellik)

• Seramik, mermer ve cam mozaik üzerine seramik karo kaplayabilmemiz için ikinci şart bu yüzeylerde düzlem hatası 
olmaması gerekir. 

• Yeni kaplamaya geçmeden önce bu üç yüzeyin de düzlem kontrolleri yapılmalıdır. Bu işlem yeterli büyüklükte alümin-
yum ya da ahşap bir mastar ve su terazisiyle yapılır (Resim 4.53, Resim 4.54).
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Resim 4.53: Mastar ile yüzey kontrolü                         Resim 4.54: Terazi ile yüzey kontrolü 

• Diğer taraftan duvar kaplamaları için iç ve dış köşeler birbirine dik olmalıdır. Bunun için duvar iç ve dış köşelerinin gönye 
kontrolleri yapılmalıdır (Resim 4.55).

Resim 4.55: Gönye ile iç köşe kontrolü                       

4.5.1.3. Derzli Döşeme

Seramik, mermer ve cam mozaik üzerine seramik karo kaplayabilmemiz için üçüncü şart kaplamanın yeterli genişlikte derzli 
olarak döşenmiş olması gerekir. Yani eski seramik, mermer ve cam mozaik kaplamaların uygun genişlikte bırakılmış derz ile 
döşenmiş olması gerekir (Resim 4.56), (Resim 4.57). Şayet söz konusu bu kaplamalar derzsiz döşenmiş ise yani kaplama par-
çaları birbirine tam değiyor ve aralarında herhangi bir boşluk bulunmuyor ise bu durumda yeni kaplama yapılmaz.

Resim 4.56: Derzli döşeme (duvarda)                         Resim 4.57: Derzli döşeme (zeminde)                       

Yukarıda anlatılan söz konusu şartlar sağlanmış olsa bile dış mekânlarda, su ile sürekli iç içe olan havuz, su deposu, umumi 
hamam vb. mekân ve yüzeylerde, ısısal dönüşümün çok olduğu mekân ve yüzeylerde seramik, mermer ve cam mozaik üze-
rine yeni seramik karo kaplaması yapılmaz.
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4.5.2.1. Dolgulu Astar Uygulaması

Dolgulu astarlar polimer dispersiyon esaslı sıvı malzemelerdir. Kaplama yüzeyinde pürüzlü yapı oluşturmak için içerisinde 
küçük katı sert parçacıklar mevcuttur. Çok yüksek tutunma, yapışma gücüne sahiptir. Seramik, mermer ve cam mozaik gibi 
pürüzsüz ve nispeten su emmesi çok düşük yüzeylere kuvvetlice tutunarak bu yüzeylerde pürüzlü ve sağlam bir yapı oluş-
turur. Dolgulu astarların uygulanması fırça ya da rulo ile yapılır. Genellikle en az iki kat, bazı durumlarda ise 3 kat uygulanır. 
Katlar arasında genellikle 45-60 dakika beklenir. Son kat uygulamadan 1 gün sonra seramik karo kaplamasına geçilir. Bazıları 
sürekli su ile iç içe olan mekân ve yüzeylerde kullanılmaz. Katlar arası bekleme süresi, uygulamaya geçme süresi, karıştırma 
biçimleri vb. üreticiler arasında farklılıklar gösterebilir. Kullanma ve uygulama talimatı için mutlaka ambalaj bilgileri ve üreti-
cisinin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

4.5.2.2. Pürüzlü Yüzey Elde Etmek

Çimento esaslı seramik yapıştırma harçlarının bir yüzeye istenilen düzeyde tutunabilmesi için iki temel unsur gereklidir. Bun-
lardan biri su emme, diğeri ise pürüzlülüktür. Bir yüzey su emmesi yüksek ve pürüzlü yapıya sahip ise çimento esaslı seramik 
yapıştırma harcı, bu tür yüzeylere çok yüksek düzeyde tutunma gösterir. Örneğin, çimento harcı ile yapılmış bir kaba sıva 
hem su emmesi nispeten yüksektir hem de pürüzlü yapıya sahiptir. O nedenle çimento esaslı seramik yapıştırma harçları 
kaba sıva yüzeyine mükemmel derecede tutunur aderans gösterir. Tersi durumda yani su emmesi çok az veya hiç yok ise pü-
rüzsüz bir yapıya sahip seramik yüzey, mermer yüzey veya cam mozaik yüzeylere çimento esaslı seramik yapıştırma harçları 
istenilen düzeyde tutunamaz.

Bu tür yüzeylerde astarlamanın haricinde pürüzlü bir yapı ve su emmesi sağlayabilmek için kaplama yüzeyleri spiral taş mo-
toruyla çizilerek mekanik kilit noktaları oluşturulur (Resim 4.58, Resim 4.59). Bunun için kaplama alanının en az %70’i taş 
motoru ile çizilir.

Resim 4.58, Resim 4.59: Seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylerin spiral taş motoru ile çizilerek pürüzlendirilmesi (dişlendirilmesi)

Bu işlem esansında sadece seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylerin 2-3 mm derinliğine kadar inilmelidir. Spiral taş mo-
torunun (avuç taşlama) bıçağı, kaplama malzemesini kaplama altına kadar asla kesmemelidir. Unutmayınız ki bu işlemdeki 
asıl amacımız kaplama malzemesinin üst yüzeyinde pürüzlü bir yapı oluşturmak ve özellikle sırlı seramiklerde sır tabakasını 
aşarak seramik karonun su emen bisküvisine ulaşmaktır. Böylelikle çimento esaslı yapıştırıcımız yüzeyde oluşturduğumuz 
çiziklere çentiklere tutunarak yüksek aderans gösterecektir.

Seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylerde pürüzlü bir yapı oluşturmak için avuç taşlama makinesinin yerine asla çekiç, 
murç vb. sert aletlerle kaplama yüzeyleri çentiklenmez.

4.5.2. Yüzey Hazırlama

Yukarıda anlatılan temel koşullar sağlandığı takdirde seramik, mermer ve cam mozaik kaplamaların üzerine yeni seramik ka-
roların kaplanmasına geçilebilir. Seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylerin her üçü de çimento esaslı yapıştırma harçlarıyla 
yeteri kadar aderans (tutuculuk) gösteremez. Bu nedenle, yeni kaplamaya geçmeden önce yapıştırıcı ile yüzey arasındaki 
aderansı arttırmak için geçiş astarı kullanmak veya yüzeylerde pürüzlendirme işlemleri yapmak gerekir. Bu noktadaki temel 
amaç; çimento esaslı seramik yapıştırma harcının pürüzsüz ve su emmesi nispeten çok düşük olan kaplama yüzeylerinde 
(seramik, mermer ve cam mozaik) tutunabileceği pürüzlü bir yüzey elde etmektir. 
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

4.6. SERAMİK, MERMER VE CAM MOZAİK 
YÜZEYLERE SERAMİK KARO KAPLAMA UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda seramik, mermer ve cam mozaik yüzeylere seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeninizin gözetiminde genişliği en az 140 cm, yüksekliği en az 160 cm olan seramik, mermer veya cam mozaik kaplı 
duvar veya zemin üzerine 20x25 cm ebatlarında seramik karo uygulaması yapınız.

Not: Uygulamanızı daha önce yaptığınız ya da yapılmış seramik kaplama üzerine veya mermer bir kaplama üzerine ya da cam 
mozaik kaplaması yapılmış bir duvar üzerine yapabilirsiniz. 20x25 cm seramik karo ölçüsü yerine 20x20 cm, 25x33 cm veya 
33x33 cm ölçüye sahip seramik karo da kullanabilirsiniz. Bu konu içerisinde eski seramik kaplama üzerine yeni seramik karo 
kaplamasının yapılması ele alınacaktır. Aynı iş ve işlem basamakları mermer ve cam mozaik kaplı yüzeyler için de geçerlidir.

• Öğretmeniniz tarfından verilen eski seramik kaplı yüzeye, seramik karo kaplama uygulaması yapılacaktır. Aşağıda veri-
len işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarfından verilen seramik kaplı duvar  yüzeyine seramik karo kaplama  uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

Yönerge

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereçler hazırlanır.

• Kaplama yapılacak yüzeyin sağlamlığı kontrol edilir.

• Sağlam olmayan, altından boşluklu ses gelen kaplama 
parçaları yerinden sökülür. Şayet kaplama parçasının al-
tındaki yapıştırıcı da sağlam değil ise o da sökülür. Sökü-
len kaplama parçalarının yeri çimento esaslı yapıştırma 
harcı ile ya da çimento esaslı sıva harcıyla onarım yapılır.

• Eski kaplamanın mastar ve terazi kontrolü yapılır. Varsa 
iç ve dış köşelerin gönye kontrolü yapılır.

• Eski kaplamanın derzleri kontrol edilir. Sağlam olmayan 
derzler kazınır ve yerleri boş bırakılır. Şayet eski kapla-
ma derzsiz (sıfır derz) yapılmış ise üzerine yeni kaplama 
yapılmaz.

• Tüm yüzeylerdeki toz ve kirler temizlenir.

• Polimer dispersiyon esaslı dolgulu astar, üreticinin ta-
limatları doğrultusunda hazırlanır. Astar, yüzeye fırça 
ile en az 2 kat uygulanır. Katlar arasında 45-60 dakika 
beklenir. Son kat uygulaması yapıldıktan bir gün sonra 
kaplamaya geçilir. Astar katları birbirine dik yönde uy-
gulanır.

Astar uygulamasından bir gün sonra;

• Kurallar çerçevesinde mastar bağlanır, seramik yapıştırma 
harcı ve gerekli seramik karo ve araç gereçler hazırlanır.

• Kuralına uygun olarak seramik karo kaplama yapılır.

• Bir gün sonra mastarlar çıkarılır, derz çubukları ve derz 
araları temizlenir.

• Kuralına uygun derz dolgu işlemleri yapılır.

• Kaplama işi tüm kontroller yapılarak bitirilir.

• Tüm araç gereç ve takımlar temizlenerek yerlerine yer-
leştirilir.
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Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.
2 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.
3 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.
4 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.
5 Derz artısı Seramik karolar arasında derzlerin ayarlanması için kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Seramik karo kaplama araçları 
(dişli mala, kerpeten, kesme 
makinesi, plastik tokmak, su 
terazisi vb.)

Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde 
kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?
3 Eski kaplamanın sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
4 Eski kaplamanın düzlemini kontrol ettiniz mi?
5 Eski kaplamanın derzlerini kontrol ettiniz mi?
6 Eski kaplamanın iç ve dış köşelerini kontrol ettiniz mi?
7 Dolgulu astarı talimatlar doğrultusunda hazırladınız mı?
8 Eski kaplama yüzeylerine dolgulu astar uygulaması yaptınız mı?
9 Dolgulu astarı kuruması için yeteri kadar beklediniz mi?
10 Seramik yapıştırma harcını astara zarar vermeden uyguladınız mı?

11
Taraklama esnasında dişli malanın dişlerinin geçtiği kısımlarda alttaki astarın gözükmemesine 
dikkat ettiniz mi?

12 Seramik karoları taraklanmış harç yatağına önce el ile sonra plastik tokmakla sıkıştırdınız mı?
13 Kaplamayı derzli olarak döşediniz mi?
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14 Yapıştırma harcını ve derz dolgu harcını kurallara göre hazırladınız mı?
15 Derz artılarını ve derz içindeki yapıştırıcıları temizlediniz mi?
16 Derz harcını plastik mala ile derzlere çapraz ve dairesel hareketlerle bastırarak sürdünüz mü?
17 Derzli yüzeyi nemli sünger ile temizlediniz mi?
18 Kuru bez ile yüzeyi temizlediniz mi?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

4.7. GAZBETON YÜZEYLERE SERAMİK 
KARO KAPLAMA UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gazbeton yüzeylere seramik karo kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeninizin gözetiminde genişliği en az 150 cm (3 sıra), yüksekliği en az 150 cm (6 sıra) kurullara göre örülmüş 15’lik, 
20’lik veya 25’lik gazbeton duvar üzerine 20x25 cm ebatlarında seramik karo uygulaması yapınız.

Not: 20x25 cm seramik karo ölçüsü yerine 10x10 cm, 20x20 cm veya 25x33 cm ölçüye sahip seramik karo da kullanabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarafından verilen gazbeton duvar yüzeyine seramik karo kaplama uygulaması yapılacaktır. Aşağıda veri-
len işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarafından verilen gazbeton duvar yüzeyine seramik karo kaplama uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri görebilirsiniz.

Yönerge

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanacağınız araç gereçler hazırlanır.

• Gazbeton yüzeylerindeki serbest tozlar kuru fırça ile 
temizlenir (Resim 4.60). 

• Gazbeton duvarın mastar ve terazi kontrolü yapılır. Var-
sa iç ve dış köşelerin gönye kontrolü yapılır.

Resim 4.60: Gazbeton yüzeylerin fırça ile temizlenmesi
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• Gazbeton yüzeylere akrilik esaslı sıvı astarı fırça ile en az 2 kat sürülür. Katlar arasında 45-60 dakika beklenir. Son kat 
astar uygulamasından yaklaşık 30 dakika sonra seramik karo kaplamasına geçilir.

Astar uygulamasından bir gün sonra;

• Kurallar çerçevesinde yatay mastar bağlanır, seramik 
yapıştırma harcı ve gerekli seramik karo ve araç gereç-
ler hazırlanır.

• Seramik yapıştırma harcı kaplama yüzeyine düz el ma-
lasıyla veya dişli malanın düz kısmı ile sürülür.

• Yapıştırıcı uygun düş ölçüsüne sahip dişli mala ile tarak-
lanır. Taraklı malanın yüzeyle olan tutuş açısı olabildi-
ğince düşük tutulur. Tarak dişlerinin geçtiği kısımlarda 
gazbeton çizilmemeli, kazınmamalı ve tozumamalıdır. 
Bu hususa dikkat edilmelidir.

• Seramik karo taraklanmış harç yatağına yerleştirilir. 
Avuç içiyle seramik karo harç yatağına bastırılarak ilk 
sıkıştırma yapılır.

• Daha sonra plastik tokmak ile seramik karonun dört 
köşesine ve orta kısmına hafifçe vurularak hem düzlem 
ayarlaması hem de sıkıştırma işlemi yapılır.

• Derz çubukları yerleştirilir. Asla derzsiz (sıfır derz) uy-
gulama yapılmaz.

• Kaplama tamamlanır.

• Derz dolgu işlemleri kuralına uygun olarak yapılır.

• Kaplama işi tüm kontroller yapılarak bitirilir.

• Tüm araç gereç ve takımlar temizlenerek yerlerine yer-
leştirilir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

2 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

3 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

4 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

5 Derz artısı Seramik karolar arasında derzlerin ayarlanması için kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Seramik karo kaplama araçları 
(dişli mala, kerpeten, kesme 
makinesi, plastik tokmak, su 
terazisi vb.)

Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde 
kullanılır.
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?
3 Gazbeton duvarın mastar kontrolünü yaptınız mı?
4 Gazbeton duvarın terazi kontrolünü yaptınız mı?
5 Gazbeton yüzeylerindeki serbest tozları temizlediniz mi?
6 Gazbeton yüzeylere 2 kat akrilik esaslı astarı uyguladınız mı?
7 C2 sınıf ve tipindeki seramik yapıştırma harcını hazırladınız mı?

8
Yapıştırma harcını düz el malasıyla veya taraklı malanın düz kısmıyla gazbeton yüzeye fazla 
bastırmadan sürdünüz mü?

9
Yapıştırma harcını taraklarken gazbeton yüzeylerin kazınmamasına, çizilmemesine ve tozuma-
masına dikkat ettiniz mi?

10 Seramik karoları taraklanmış harç yatağına önce el ile sonra plastik tokmakla sıkıştırdınız mı?
11 Kaplamayı derzli olarak döşediniz mi?
12 Derz dolgu harcını kurallara göre hazırladınız mı?
13 Derz artılarını ve derz içindeki yapıştırıcıları temizlediniz mi?
14 Derz harcını plastik mala ile derzlere çapraz ve dairesel hareketlerle bastırarak sürdünüz mü?
15 Derzli yüzeyi nemli sünger ile temizlediniz mi?
16 Kuru bez ile yüzeyi temizlediniz mi?
17 Kullandığınız tüm araç gereçleri temizleyerek yerine kaldırdınız mı?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

4.8. ONARIMI YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA VE KAPLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik kurallar çerçevesinde seramik karo kaplamalarında zamanla mey-
dana gelen deformasyonların oluş nedenlerini ve onarım tekniklerini açıklamak.

Çevrenizdeki inşaatlarda seramik karo kaplama yapılan inşaatları inceleyiniz. Duvara seramik  
karo kaplama yapılış şeklini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :
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Seramik karo kaplamalarında zaman içerisinde meydana gelen hasarları tespit edebilme, nedenlerini açıklayabilme ve ona-
rım tekniklerini kavrayabilmeniz için yapı bilgisi, malzeme bilgisi ve uygulama bilgisine hâkim olmanız gerekir.

4.8.1. Seramik Karolarda Oluşan Hasarlar

Seramik karolarda uygulama öncesinde veya uygulama sonrasında bir takım deformasyonlar yaşanabilir. 

Uygulama Sonrası (Döşeme İşleminden Sonra) Karşılaşılan Deformasyonlar

• Sır kopmaları

• Sır çatlaklıkları

• Cam ürün çatlakları

• Kabarma, dökülme ve kalkmalar

• Sırla birlikte bünye patlağı (don patlağı)

• Renk-ton farkı

• Lekelenme

• Yüzey kalite hataları

• Masse (hammadde) içine yabancı madde karışması

• Havalı karo

• Yüzeyin aşınması

Uygulama Öncesi (Döşeme İşlemi Yapmadan Önce) Karşılaşılan Deformasyonlar

• Renk-ton farkı

• Yüzey düzgünlüğü, gönyeden sapma, kenar düzgünlü-
ğünden sapma

• Ebat farkı

• Seramik kutusundan kırık karo çıkması

• Yüzey hataları

• Cam ürün çatlakları

• Seramik kutularından eksik karo çıkması

• Masse (hammadde) içine yabancı madde karışması

• Havalı karo

Deformasyonların Oluş Şekilleri 

a. Uygulama Kökenli Deformasyonlar

b. Yanlış Malzeme Seçiminden Kaynaklı Deformasyonlar

c. Kullanım ve Bakım Kökenli Deformasyonlar

d. Yapısal Kökenli Deformasyonlar

e. Üretim Kökenli Deformasyonlar

Konunun kolay takip edilebilmesi için deformasyonu oluş şekline göre değil, sonuç şekline göre ele almak daha anlaşılır ola-
caktır. Yapı malzemeleri bulundukları ortam şartlarına göre değişik etmenlerle karşı karşıyadır. Koşullara göre bu etmenler 
tek ya da birkaç etkili unsur şeklinde malzemeyi zorlayabilir. Bu etmenler aşağıda sıralanmıştır.

• Basınç-çekme kuvvetleri

• Kayma-makaslama kuvvetleri, burulma

• Eğilme

• Burkulma

• Çarpma

• Yorulma

• Sertlik

• Aşınma

Malzeme üzerinde minimum/maksimum yük değişimleri malzemede yorulmalara, şekil değişmelerine, elastik ve plastik de-
formasyonlara, hatta sünme ve kopmayla sonuçlanan etkilere sebep olabilir (Resim 4.61). Ayrıca malzemede bir defo veya 
küçük çatlaklar, sürekli mekanik deformasyon etkisi altında derinleşip yayılabilir. Üretimde (mal veya hizmet) ne denli ileri 
teknoloji kullanılırsa kullanılsın, en iyi kalifiye personellerle çalışılırsa çalışılsın, nihai ürünü üreten, kullanan, uygulayan veya 
satan, son faktör insan olduğu için bir takım aksaklıkların veya problemlerin oluşması kaçınılmazdır.

Seramik karo üreticileri, ürünlerin üzerine son kullanma tarihini yazmazlar. Çünkü seramik karoların son kullanma tarihi olmaz.
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Seramik karolar, genel anlamıyla toprağın (kil, silis, ergiticiler, 
renklendiriciler ve diğer mineral) şekillendirilip pişirilmesiyle 
elde edilen ürünlerdir. Bir seramik duvar karosu (fayans) dö-
şenmeden uygun ortamda (kapalı mekân) fiziksel etkilerden 
(çarpma, ısı farklılıkları vb.) korunarak muhafaza edilirse bu 
seramik karonun fiziksel ve yapısal özellikleri 1, 5, 50, 500 ve 
1000. yılda da bozulmayarak ilk üretildiği gibi kalacaktır. 

Bu düşünce ile insanların elinde olmayan etkenler (deprem, 
tasman, üretimdeki makine hatası) dışında seramik karolar 
döşendikleri takdirde deformasyon (düşme, kırılma, çatla-
ma, sır atması vb.) riski kalmayacaktır. İnsanların elinde olan 
etkenler ise aşağıda sıralanmıştır.

Kırılmış, kabarmış, kalkmış, dökülmüş vb. bir seramik karo kaplamasının deformasyon sebebinin teknik anlamda ortaya çı-
kartılabilmesi için aşağıdaki standartlar uygulanır.

• Seramik karonun yerinde tahkik edilmesi

• Üretici firmanın Ar-Ge (araştırma geliştirime) departmanında ürünle ilgili gerekli testlerin yapılması

• Uygulamacıdan kaplama hikâyesinin (ortam şartları, uygulama yöntemi, yüzey hazırlıklar vb.) dinlenmesi

Çünkü karolardaki deformasyonlar bir veya birden fazla sebepten dolayı meydana gelebilir. Kesin kararın verilebilmesi için zemin, 
kullanım, ortam koşulları, uygulama biçimi ve kullanılan malzemelerin fiziksel testlerinin yapılması gerekir (Resim 4.62, Resim 4.63).

Resim 4.61: Cephe kaplamasında oluşan hasar örneği

• Uygun malzeme seçimi (seramik karo, yapıştırıcı vb.)

• Uygun mekân (banyo, WC, havuz, teras vb.)

• Uygun kullanım şartları (temizlik bakımı, hoyratça kul-
lanım vb.)

• Uygun zemin koşulları (izolasyon, şap ve sıva tabakası vb.)

• Uygun çalışma ortamı (çalışılan ortam sıcaklığı, kar, 
rüzgâr, güneş vb.)

• Uygun işçilik (el becerisi, yapım yöntemleri vb.)  

Resim 4.62, Resim 4.63: Seramik karo kaplamasında oluşan hasar örnekleri

4.8.2. Seramik Karolarda Deformasyonlar

Seramik karolarda deformasyonlar aşağıda açıklanmıştır.

4.8.2.1. Kabarma-Kalkma-Dökülme

Durum

Kabarma; kaplamanın genellikle orta bölgelerinde, nadiren de olsa kenar kısımlarında görülen dışa doğru bombelik duru-
mudur (Resim 4.64). Genellikle kabaran kısımlardaki seramik karolar, derzler vasıtasıyla birbirlerine tutunur. Bu durumun 
devamında yatay kaplamada kalkma, düşey kaplamada ise dökülme meydana gelir. Kalkma ve dökülme, seramik karoların 
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kaplama yüzeyinden tamamen ayrılmasıdır. Bu durum yatay yüzeylerde gerçekleşirse kalkma (Resim 4.65), düşey yüzeylerde 
gerçekleşir ise dökülme (Resim 4.66, Resim 4.67) olarak adlandırılır.

Kabarma, Kalkma ve Dökülme Olası Nedenleri

a. Çimento harcıyla yapılmış sıva veya şapın olgunlaşma 
(kuruma) süresinin eklenmemesi.

b. Yetersiz ya da hiç yapılmamış hareket derzleri ve katı 
derzler.

c. Yapısal hareketler.

d. Su emmesi veya yüksek karoların emici kaplama yüze-
yinin uygulama öncesi nemlendirilmemesi.

e. Kaplama yüzeyinin ve altlığının uygun olmaması.

f. Yapıştırma harcının yanlış seçilmesi.

g. Yapıştırma harcının içerisine yabancı madde katılması.

h. Yapıştırma harcının kullanım sürelerine uyulmaması.

i. Tarihi geçmiş yapıştırıcı kullanılması.

j. Uygunsuz ortam ve yüzey şartları.

k. Uygulama ve sıkıştırma yönteminin yanlış veya eksik 
yapılması.

l. Kaplama bünyesine suyun girmesi.

Resim 4.65: Kalkma hasarıResim 4.64: Kabarma hasarı

Resim 4.66, Resim 4.67: Duvarda oluşan kabarma ve dökülme örnekleri

Kabarma, Kalkma ve Dökülme Olası Çözümleri

a. Çimento Harcıyla Yapılmış Sıva ve Şapın Olgunlaşma (Kuruma) Süresinin Beklenmemesi

Şap ve sıvanın olgunlaşma süresinin beklenmemesi durumunda, genellikle kaplamanın orta bölgelerinde kalkmalar ve ka-
barmalar meydana gelir. Bir süre sonra kaplamanın kenar kısımların-daki karolarda ayrılma söz konusu olur. Çimento, şap 
yapıldıktan birkaç gün sonra üzerine seramik karo kaplaması yapılmaz. Bu kadar kısa surede şap, büzülme hareketini tamam-
layamaz. Şapın üst kısmı içe doğru küçülme hareketini yaparken seramik karo bu duruma ayak uyduramaz. Sonuçta şapın 
orta bölgelerindeki seramik karolar kabarır ve devamında yerinden kalkar. Bu noktada yapıştırıcı, karoya ve şapa kuvvetli bir 
aderans (tutunma) göstermiş olsaydı, kaplamanın orta kısımlarındaki seramik karolarda sıkışmadan dolayı çatlama, kırılma 
meydana gelebilirdi. Şekil 4.2’de şapın üst yüzeyinin kurumasından dolayı küçülerek oluşturduğu konkav (iç bükey) yapının 
hasar tipi sembolik olarak gösterilmektedir.
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Şapın alt kısımları üst kısımlarından daha sonra kuruma yapacaktır. Bu durumda şapın alt kısımları büzülme yaparak küçülme 
eğilimine girer. Böylelikle Şekil 4.2’de görüldüğü gibi büzülen alt kısım üst kısmı yukarıya doğru kaldırmak-kabartmak ister. 
Sonuç olarak şaplarda oluşan büzülme hareketi şap bünyesinde konveks ve konkav yapılar meydana getirir. Bu noktada 
oluşan gerilmenin şiddeti, şapın kalınlığıyla, su çimento oranıyla (S/Ç), şapın döşeme betonuyla olan ilişkisiyle, şap alanının 
geometrik yapısıyla ve büyüklüğü ile doğrudan ilgilidir.

Şekil 4.3: Konveks (dış bükey) deformasyonda seramik karolarda oluşan hasar

Resim 4.68, Resim 4.69: Duvar kaplamasında meydana gelen kabarma örnekleri

b. Yetersiz veya Hiç Yapılmamış Hareket Derzleri ve Katı Derzler

Hareket derzleri, atmosferik (sıcak-soğuk, ıslanma-kuruma) veya dış etkilerden dolayı oluşan buhar ve buz basıncı ile meka-
nik etkilerden (yük, darbe, titreşim vb.) dolayı oluşan gerilimlerin düzenlenmesini (absorbe etme-emme) ve kaplamaya zarar 
vermemesini sağlar (Resim 4.68). Özellikle bu etkilere maruz kalacak tüm yatay ve düşey kaplamalarda ve gerilim etkisinde 
çok fazla kalmayacak büyük alana sahip tüm kaplamalarda, hareket derzleri olan “yapı ayırma derzleri”, “alan ayırma derzle-
ri”, “kenar derzler” ve “bağlantı derzleri” mutlaka etkili bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Hareket derzlerinin yapıl-
maması ya da eksik ve yanlış planlanmasından dolayı seramik karo kaplaması dış tesirlerin etkisi altında kabarabilir, kalkabilir 
veya dökülebilir. Hareket derzlerinin eksik olması ya da olmaması, kaplamanın büzülme ve genleşme gerilimlerini, mekanik 
etkilerini dengeleyememesine neden olur. 

Bu durumda rahat hareket edemeyen kaplama, gerilimin sürekli tekrarı neticesinde zayıf noktalarından gevşemeye ve ka-
ronun arkasından boşluklu ses gelmeye başlar. Bir süre sonra gevşeyen karolar yerlerini terk ederek kaplamadan ayrılır. Dış 
mekânlarda kaplama büyüklüğü ve karonun ebadından bağımsız olarak hareket derzleri, kaplamanın geometrik yapısıyla 
ilişkilendirilmelidir. Örneğin, kaplamanın kırılma noktaları olan iç ve dış köşeler ile kaplama içerisine gömülü olan sabit ele-
manlar, hareketin en çok yaşandığı bölgeleri teşkil eder. Bu noktalarda hareket derzleri konumlandırılmalıdır. Şekil 4.3’te gö-
rüldüğü gibi üstü açık terasta alan sınırlama derz planlamasında 1 numaralı alan derzleri, bina ve parapet köşe duvarlarından 
ötürü planlanmalıdır. 1 no.lu derzler arasındaki mesafe yeterli olmadığından 2 no.lu derz ile alan sınırlandırılması yapılmıştır.
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Resim 4.70: Zeminde kabarma hasarı Şekil 4.4: Hareket derz planlaması örneği

c. Yapısal Hareketler

Özellikle yeni yapılar bir süre zemine oturmaya (tasman) devam eder. Oturma miktarı; zeminin yapısı, binanın büyüklüğü, 
şekli, temel yapısı ve yapım yöntemiyle ilişkili bir husustur. Bazı yapılarda oturma miktarı çok az veya hiç olmazken bazı yapı-
larda yüksek seviyelerde yaşanabilir. Yapının az ya da çok zemine oturmasından dolayı ince yapı elemanları ve hatta taşıyıcı 
sistem bu durumdan etkilenir. Sıva ve duvar çatlakları, duvarın kiriş ya da kolandan ayrılması (arasında çatlak oluşması) ve 
kirişlerde çatlaklıkların oluşması şeklinde kendini gösterir. Oluşan çatlaklar dik değil, genellikle yatayla belli bir açı (yaklaşık 
45 derece) yapacak şekilde meydana gelir (Şekil 4.4). Burada büyük gerilimler söz konusudur.

Özellikle kapı ve pencere boşluklarının köşelerinde kırılmalar çok daha kolay olur ve kendisini bariz belli eder (Şekil 4.5). Bu 
durumda duvarda bulunan seramik karo kaplaması, binanın oturmasından dolayı oluşan çatlak gerilmelerinden etkilenir. Bu 
etkilerin yansıması iki şekilde olabilir. İlkinde duvarda + sıvada olan çatlağın iz düşümü (hemen hemen aynısı, aynı doğrultu-
da) aynen seramik karo kaplamasına yansır. Çatlayan seramik karolar yerinden söküldüğünde aynı çatlağın alt katmanlarda 
da (duvar + sıva) yürüdüğü görülür. İkinci durumda ise oturma kaplama üzerinde sıkı bir baskı oluşturarak orta bölgelerde 
zayıflamaya neden olur. Bir süre sonra kaplamanın orta bölgeleri kabarabilir ve akabinde dökülebilir. Bu durum bazen kolon 
kaplamalarında da karşımıza çıkar. Kolon üzerine gelen yüklerin değişken olması, zamanla artması veya henüz yükleme ta-
mamlanmadan (yapı bitmeden) yapılan seramik karo kaplamalarında kabarma ve dökülme yaşanır.

Bunun temel nedeni kolon üzerine gelen baskıların kolon boyunda sıkışma küçülme etkisi yaratmasından dolayıdır. Bazen de 
duvarlar münferit olarak yapıdan bağımsız oturma yapabilir. Bu durumda oluşan kesme kuvvetleri yine duvarın çatlamasına, 
dolayısıyla kaplamanın bundan zarar görmesine neden olur. Diğer taraftan kapı ve pencere üstlerine yerleştirilen lentoların 
yetersiz boyutlandırılması da bu noktalardaki kesme kuvvetlerinin etkilerine dayanamaz bir yapı ortaya çıkartır (Resim 4.71). 
Lentoların yüksekliği 20 cm’den büyük, duvarlara binme payları açıklığın (kapı ya da pencere genişliğinin) %15’inden büyük 
veya her hâlükârda 20 cm’den büyük olmalıdır. Ülkemizde genelde bu kurala pek uyulmaz. 

Duvarlara daha az binen (10-15 cm gibi) ve yüksekliği 10 cm civarında olan lentolar kesme kuvvetlerine karşı direnemeyecek-
leri için kapı ve pencere köşelerindeki seramik karolarda köşegen çatlaklar meydana gelebilmektedir.

Şekil 4.5: Yapısal çatlaklık (temsili) Şekil 4.6: Kapı-pencere köşelerinde çatlaklık (temsili)
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Resim 4.71: Yanlış yapılmış lento örneği

d. Su Emmesi Yüksek Karoların ve Emici Kaplama Yüzeyinin Uygulama Öncesi Nemlendirilmemesi

Su emme değeri yüksek (%10’dan fazla) seramik duvar karoları, çimento esaslı bir yapıştırıcı ile duvara kaplanacak ise uy-
gulama öncesinde temiz bir suyla nemlendirilmelidir. Özellikle buharlaşmanın hızlı olduğu ortamlarda (sıcak, güneş, rüzgâr 
vb.) bu husus çok önemlidir. Çimento esaslı yapıştırıcının sertleşmesi için gereken (hidratasyon için) su, ortadan zamanından 
erken ayrılır ise yapıştırıcının mukavemeti düşer. Duvar karoları nemlendirilmediği takdirde yapıştırıcının suyunu emerek 
zayıflamasına neden olur. 

Oluşan deformasyon, yapıştırıcı duvar yüzeyinde kalırken duvar karoları dökülür (Resim 4.72). Genellikle karoların arka yüzeyle-
ri temiz (harçsız) olarak yerinden ayrılır. Buradan da anlaşılacağı gibi yapıştırıcı ile karo arka yüzeyi arasında tutunma çok zayıftır. 
Aynı gerekçelerden dolayı çimento esaslı sıva ve şapların da uygulama öncesinde suyla nemlendirilmesi gerekir. Aksi halde kap-
lama yüzeyi ile yapıştırıcı arasındaki aderans zayıflar. Sonuçta seramik karo yapıştırıcıyla birlikte yüzeyden ayrılır (Resim 4.73).

Resim 4.72: Su emmesi yüksek karoların uygulama öncesi nemlendirmesi Resim 4.73: Kaplama yüzeyinin uygulama öncesi nemlendirilmesi 

e. Kaplama Yüzeyinin ve Altlığının Uygun Olmaması

Kaplama yüzeyleri; tozlu, kirli, yağlı, boyalı, ziftli vb. durumda ise yapıştırıcı ile aderansı (tutunması) oldukça zayıflar. Bu du-
rumda, kısa bir süre sonra herhangi bir etkiye gerek kalmadan karolar kaplandığı yeri yapıştırıcı ile birlikte terk eder (Resim 
4.74). Atmosferik, mekanik ve dış tesir olması halinde deformasyon çok daha kısa sürede gerçekleşir. Deformasyon netice-
sinde, yapıştırıcı ve kaplama yüzeyinde sonuca neden olan etki çok bariz görülebilir.

Bünyesinde ahşap yongalar olan çimento esaslı plakalar, ahşap levhalar, uygun hazırlanmayan ahşap döşemeler, alçı bölme 
duvarlar ve eski kaplamalar seramik karo kaplaması için yeterli düzeyde bir altlık teşkil etmeyebilir. Bu durumda yapıştırıcının 
kaplama yüzeyiyle tutunma bağı zayıflayabileceği gibi seramik karolarla yapıştırıcı arasındaki bağ da zayıflayabilir. Defor-
masyon, yapıştırıcının duvarda kalması ve seramik karonun yerini terk etmesi şeklinde olabileceği gibi yapıştırıcıyla birlikte 
karonun yüzeyden ayrılması şeklinde de olabilir (Resim 4.75). 

Hatta bazı durumlarda, yapıştırıcı hem karoyla hem de yüzeyle iyi bir tutunma göstermiş olsa bile altlık, su-nem, sıcak-soğuk 
veya mekanik etkiler neticesinde deformasyona (bükülme, eğilme, kırılma, çatlama gibi) uğrayabilir. Altlıkta oluşan bu defor-
masyon aynı şekil ve yönde kaplamaya yansır.
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Resim 4.74: Boyalı kaplama yüzeyinde hasar      Resim 4.75: Uygun olmayan altlıkta oluşan hasar

f. Yapıştırma Harcının Yanlış Seçilmesi

Yapıştırıcının yanlış seçilmesinin kaplamaya bariz etkisi mukavemet düşüklüğüdür. Örneğin; bir dış mekân kaplamasında, 
yüksek performanslı (C2 gibi) yapıştırıcı kullanılması gerekirken standart performanslı (C1 gibi) yapıştırıcının kullanılması, 
yapışma mukavemetini düşüreceğinden kaplama kısa sürede yüzeyi yer yer terk eder (Resim 4.76). Diğer taraftan alttan ısıt-
malı zeminlerde sıcak ve soğuk etkisinin şiddetli olduğu tüm kaplamalarda veya büyük ebatlı seramik karo kaplamalarında 
yüksek performanslı yapıştırıcının aynı zamanda esneklik (S1 veya S2) özelliğinin de olması şarttır. Bu durumda esneklik özel-
liği olmayan yüksek performanslı ya da standart performanslı yapıştırıcının seçilmesi deformasyona zemin hazırlar. Sonuç 
itibariyle yapıştırıcının yanlış seçilmesi, kaplamanın yapıştırıcı ile birlikte veya tek başına yüzeyden ayrılmasına neden olur.

Resim 4.76: Yapıştırıcının yanlış seçilmesi sonucunda meydana gelen hasar örneği

g. Yapıştırma Harcının İçerisine Yabancı Madde Katılması

Seramik karo yapıştırma harçları; ister çimento esaslı, ister reaksiyon reçine esaslı, isterse de dispersiyon esaslı olsun üreticisi 
önermediği sürece içerisine asla kum, çimento, alçı, tutkal, kil, aynı ya da farklı özelliklerde başka bir yapıştırıcı, sıvı ya da 
mineral katkı maddesi karıştırılmamalıdır. 

Aksi halde yapıştırıcının reçete dengesi bozulur. Bu durumda kendinden beklenen performansı sergileyemeyeceği için muka-
vemet düşüklüğü ortaya çıkar. Dolayısıyla seramik karoyu ve yüzeyi bırakır (Resim 4.77).

Resim 4.77: Kaplama yüzeyinin uygulama öncesi nemlendirilmesi

h. Yapıştırma Harcının Kullanım Sürelerine Uyulmaması

Kaplama yüzeyleri; tozlu, kirli, yağlı, boyalı, ziftli vb. durumda ise yapıştırıcı ile aderansı (tutunması) oldukça zayıflar. Bu 
durumda kısa bir süre sonra herhangi bir etkiye gerek kalmadan karolar kaplandığı yeri yapıştırıcı ile birlikte terk eder (Re-
sim 4.78). Atmosferik, mekanik veya dış tesir olması halinde deformasyon çok daha kısa sürede gerçekleşir. Deformasyon 
neticesinde, yapıştırıcı ve kaplama yüzeyinde sonuca neden olan etki çok bariz görülebilir. Bünyesinde ahşap yongalar olan 
çimento esaslı plakalar, ahşap levhalar, uygun hazırlanmayan ahşap döşemeler, alçı bölme duvarlar ve eski kaplamalar sera-
mik karo kaplaması için yeterli düzeyde bir altlık teşkil etmeyebilir.

Bu durumda yapıştırıcının kaplama yüzeyiyle tutunma bağı zayıflayabileceği gibi seramik karolarla yapıştırıcı arasındaki bağ 
da zayıflayabilir. Deformasyon, yapıştırıcının duvarda kalması ve seramik karonun yerini terk etmesi şeklinde olabileceği gibi 
yapıştırıcıyla birlikte karonun yüzeyden ayrılması şeklinde de olabilir. Hatta bazı durumlarda, yapıştırıcı hem karoyla hem 
de yüzeyle iyi bir tutunma göstermiş olsa bile altlık, su-nem, sıcak-soğuk veya mekanik etkiler neticesinde deformasyona 
(bükülme, eğilme, kırılma, çatlama gibi) uğrayabilir. Altlıkta oluşan bu deformasyon aynı şekil ve yönde kaplamaya yansır.
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Çünkü kuruma (sertleşme) süresi daha kısa zamanda gerçekleşir. Bu durumu bertaraf etmek için harç teknesindeki yapıştı-
rıcıya ilave su katarak tekrar tekrar karıştırmak, hata üzerine hata yapmak anlamına gelir. Dolayısıyla kuruyan ya da kıvamını 
kaybeden yapıştırıcıya ilave su katarak geri kazanmak doğru değildir.

Bu durum yapıştırıcının tutunma mukavemetini oldukça düşürecektir. Sonuçta oluşan deformasyon, genellikle yapıştırıcı 
seramik karoyu bırakır. Karo, yüzeyden temiz bir şekilde ayrılır. Hatırlanacağı üzere su emmesi düşük karoların nemlendi-
rilmemesinde de aynı şekilde deformasyon oluşur. Bu iki durumu birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Uygulamacının veya 
uygulama yapılırken ilişkide olan gözlemcinin vereceği beyana göre ayrım yapılabilir.

Kullanım için hazırlanan yapıştırma ve derz dolgu harçları uygulama ortamının sıcaklığına, nemine, hava sirkülasyonuna ve 
ürünün özelliklerine göre belirli bir süre içerisinde bitirilmesi gerekir. Sıcak, kuru ve hava sirkülasyonunun çok olduğu ortam-
larda yapıştırıcı ve dolgu harçları normalden çok daha kısa sürede kurumaya başlar. 

Harç teknesi içerisindeki taze harcın üst yüzeyi kabuklaşmaya yani kurumaya (Resim 4.79) başladığı zaman üzerine su ya da 
yeni yapıştırıcı ilave etmek suretiyle tekrar karıştırmak doğru değildir (Resim 4.80, Resim 4.81). Bu durumdaki harcın üst yü-
zeyinden olabildiğince kurumuş harç alınıp atıldıktan sonra alttaki yapıştırıcı ilave su katma gereği duyulmayacak kıvamda ise 
kullanıma devam edilebilir. Şayet harcın büyük bir çoğunluğu ilave su katılmadan kıvama gelmeyecek durumda ise kesinlikle 
bu durumdaki harç, yapıştırma amaçlı kullanılmamalıdır. Seramik kaplama işlemlerinde özellikle bu hata sıklıkla tekrarlanır.

Resim 4.78: Taraklama süresi geçmiş yapıştırıcı ve deformasyon Resim 4.79: Kap ömrü dolmuş yapıştırıcı ve yüzeyin kabuklaşması

Resim 4.80: Kap ömrü bitmiş yapıştırıcılara su katılmaması                                                                          Resim 4.81: Kap ömrü bitmiş yapıştırıcının tekrar karıştırılması, geri dönüşümü

Kaplama yüzeyine sürülüp dişli mala ile taraklanan yapıştırıcıya parmak bastırıldığında parmak batar ve yapıştırıcı parmağa 
bulaşır (Resim 4.82.a). Ancak kurumuş (kabuklaşmış) yapıştırıcıya parmak bastırıldığında yine parmak yapıştırıcıya batar 
(Resim 4.82.b), fakat yapıştırıcı parmağa bulaşmaz (Resim 4.82.c). Bu durumdaki yapıştırıcının üzerine kaplama yapılamaz. O 
halde yapıştırıcı yüzeyden kazınarak atılmalıdır (Resim 4.82.d). 

Kazınan yapıştırıcı tekne içerisindeki harçla tekrar karıştırılmamalıdır veya kurumuş yapıştırıcının üzerine fırça ile su atılarak 
kıvamı ayarlanmamalıdır. Taraklama süresi veya uygulama süresi olarak bilinen bu özellik uygulama ortamının sıcaklığına, 
nemine, hava sirkülasyonuna ve ürünün özelliklerine göre değişmekle birlikte kaplama yüzeyinin sıcaklığına ve nemine, su 
emme kabiliyetine ve pürüzlülük durumuna göre de değişir. Hatta kullanılan dişli malanın diş ölçüleri de harcın kabuklaşma 
(kuruma) süresini etkiler. 

Bu etkenler göz önünde bulundurulmak kaydıyla yeteri kadar yapıştırıcı kaplama yüzeyine sürülmelidir. Uygulamada çok 
ama çok sıklıkla bu hata yaşanır. Birim zamanda daha fazla iş yapma arzusu ve harcanan enerjiden tasarruf etme isteği bu 
hatanın başlıca nedenleridir. Sonuçları doğrudan kaplamanın ömrüyle alakalıdır. Çok kısa süre içerisinde seramik karolar ile 
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yapıştırıcı arasındaki bağ zayıflayarak genellikle yapıştırıcı kaplama yüzeyinde kalır, seramik karolar ise çoğu zaman arka yü-
zeyleri oldukça temiz bir şekilde yerinden çıkar. Bu durum genellikle kaplamanın tamamında değil belli aralıklarla gerçekleşir.

a) b)

c) d)
Resim 4.82(a, b, c, d): Taraklama süresi geçmiş yapıştırıcının neden olabileceği deformasyon

i. Tarihi Geçmiş Yapıştırıcı Kullanılması

Menşei ne olursa olsun tüm seramik karo yapıştırıcılarının raf ömrü yani son kullanma tarihi vardır. Bu süre, yapıştırıcıdan 
yapıştırıcıya değişmekle birlikte ortalama 6 ay ile 1 yıl civarındadır. Yapıştırıcı ambalajlarında bu süre üretici tarafından be-
lirtilmiştir. Çok iyi koşullar altında yapıştırıcı saklanmış olsa bile son kullanma tarihi geçmiş ise kullanılmamalıdır. Aksi halde 
hem işlenebilirlikte güçlük çekilir hem de yapışma mukavemeti oldukça düşer.

Uygulamacıların ambalaj üzerindeki son kullanma tarihini mutlaka dikkate alması gerekir. Diğer taraftan yapıştırıcıların sak-
lama koşulları (depo şartları) da mukavemete ve işlenebilirliğe doğrudan etki yapar. Kötü koşullarda saklanmış, yırtılmış, 
su veya nem çekmiş (Resim 4.83) çimento esaslı yapıştırıcılar özelliklerinin büyük bir bölümünü kaybeder. Bu koşullardaki 
çimento esaslı yapıştırıcı kısmen taşlaşır (Resim 4.84). Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcıların uzun süre bekleme veya havay-
la teması durumunda üst yüzeyi kalın bir tabakayla kaplanarak sertleşir. Her ne kadar sertleşmemiş (bozulmamış) kısımlar 
birbirleriyle karışıyor, kıvamı ayarlanabiliyor gibi algılansa da bu durum yanıltıcıdır.

Böyle yapıştırıcılar beklenen gerçek mukavemetini asla gösteremez. Sonuç olarak raf ömrü geçmiş ya da kötü koşullar altında 
saklandığı için bozulma gösteren yapıştırıcılar mukavemetlerinin büyük çoğunluğunu kaybeder. Deformasyon sonucunda 
yapıştırıcı yüzeyde kalırken seramik karo, yapıştırıcıyı terk eder.

Resim 4.83: Kötü koşullarda depo edilmiş yapıştırıcı              Resim 4.84: Nem almış, taşlaşmış yapıştırıcı            
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Seramik karo kaplama işlerinde kullanılan yapıştırıcı, derz dolgu, su yalıtımı ve yüzey hazırlık malzemelerinin uygulanabil-
me sıcaklık aralığı vardır. Bu sıcaklık aralığı her üründe farklılık gösterir. Üretici bu bilgiyi ürün ambalajında verir. Çimento, 
reaksiyon reçine ve dispersiyon esaslı malzemeler uygulandıktan sonra sertleşmelerini belli bir ortam ve yüzey sıcaklığında 
gerçekleştirebilir. Bu aralığın dışında mukavemet kazanmaları ya çok uzun zaman alır ya da durma noktasına gelir. 

Örneğin, çimento esaslı yapıştırıcıların uygulama ortam ve yüzey sıcaklığı genellikle +5 °C ile +35 °C arasında olması gerekir. 
Ortam ya da yüzey sıcaklığı +5 °C’ın altında olması durumunda sertleşme çok geç zamanda olabileceği gibi yeterli düzeyde 
de olmaz. Hatta sıcaklık 0 °C’ın altına düşerse yapıştırıcı içerisindeki su donarak daha riskli sonuçların ortay çıkmasına neden 
olur. Aynı şekilde +35 °C’ın üzerinde yapılan uygulamalarda yapıştırıcı kısa sürede suyunu kaybedeceğinden hidratasyonunu 
(sertleşmeyi) tam gerçekleştiremez. Her iki durumda da mukavemet büyük ölçüde düşerek seramik karoların yapıştırıcıdan 
ayrılması gerçekleşir (Resim 4.85).

Dolayısıyla üreticisinden temin etmek kaydıyla çimento esaslı yapıştırıcılar uygulanırken ve uygulandıktan en az 4 gün bo-
yunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C’ın altına, +35 °C’ın ise üzerine çıkmaması gerekir. Örneğin, gündüz uygulama yapılırken 
sıcaklık +10 °C iken aynı günün ge-cesinde sıcaklık 0 °C’ın altına düşerse uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. Ortam sıcaklığını 
ayarlamak için ilave önlemler (ortamı ısıtmak gibi) alınabilir. 

Ancak bu durum hem masraflı hem de yapılması oldukça güç olabilir. Bazen anlık olarak or-tam ve yüzey sıcaklığı +5 °C’ın çok 
az altına, +35 °C’ın ise çok az üzerine çıkabilir. Bu gibi durumlarda ve esasında her durumda ortalama sıcaklık baz alınmalıdır. 
Ortama sıcaklık için, saat 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22 ve 24’te sıcaklık ölçümü alınarak ortalama sıcaklık tespiti yapılabilir. Her 
hâlükârda ölçümlerin hiçbiri 0 °C’ın altında, +38 °C’ın üzerinde olmaması gerekir.

Uygulama ortamının nem durumu da kullanılan malzemelerin mukavemetine, sıcaklık kadar olmasa da etkisi mevcuttur. 
%45-60 nem durumuna sahip ortamlar kaplama için ideal sayılabilir. Nemin %30’un altına düşmesi yapıştırıcıların vaktinden 
daha hızlı kurumasına neden olacağı gibi %75’in üzerindeki nem ise daha geç kurumasına sebebiyet verir.

Resim 4.85(a, b): Uygun olmayan ortam şartlarında yapılan kaplamanın hasara uğraması
a) b)

Aşırı suya doymuş veya donmuş şap ve sıva gibi kaplama yüzeyleri deformasyon için risk taşır. Suya doymuş şap ve sıva 
hacimce artış gösterir. Su bünyeden uzaklaşınca yani şap veya sıva kuruduğu zaman artan hacim, küçülme eğilimine girer. 
Dolayısıyla suya doymuş sıva ya da şap üzerine seramik karo kaplandığında, kuruma devresinde altlıktaki hacim küçülmesi 
seramik karoyu deforme eder. Bu durum alanı çok büyük (30 m²den büyük) sıva ve şaplarda daha şiddetli görülür. Diğer 
taraftan donmuş sıva veya şap, buz basıncına maruz kalır. 

Buzun çözülmesiyle basınç ortadan kalkar. Ancak sıva veya şapın mukavemetinde azalma gerçekleşir. Özellikle yüzeysel za-
yıflama, soyulmaya ve dökülmeye neden olur. Bu durumda yani donmuş sıva veya şap üzerine seramik karo kaplanması 
yapıldığında, buzun çözülme devresinde zafiyetler ortaya çıkacağından, karolarda yapıştırıcıyla birlikte yüzeyden ayrılma söz 
konusu olur. Hissedilen hava sıcaklığı 35 °C olduğunda, özellikle güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan şap veya sıva yüze-
yindeki sıcaklık 35 °C’tan çok daha fazla olur. 

Dolayısıyla ortam sıcaklığı her ne kadar 35 °C olsa bile yüzey sıcaklığı bundan daha fazla olması durumunda (ki güneşe açık 
alanlarda bu olur) seramik karo kaplaması yapılmamalıdır. Yüzey sıcaklığı suyla ıslatılarak bir miktar düşürülebilir. İstenilen 
seviye elde edilebiliyorsa uygulama yapılabilir. Ancak her durumda bu gibi ortamlarda yapılan kaplama güneş ışınlarından 
korunmalıdır (üstü ıslak bezlerle örtüler, gölgelik yapılarak vb.). Sıcak yüzeylere yapılan seramik karo uygulamalarında genel-
likle deformasyon, yapıştırıcı ve seramik karonun birlikte yüzeyi terk etmesi şeklinde gerçekleşir.

j. Uygunsuz Ortam ve Yüzey Şartları
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40x40 cm ve daha büyük ebatlı seramik karolar kaplandığı yüzey ve mekândan bağımsız olarak ve ebat ne olursa olsun tüm 
dış cephe kaplamaları, su deposu, havuz, alttan ısıtmalı zeminler, endüstriyel alanlar vb. yerlerde yapılan tüm kaplamalar 
mutlaka kombine yöntemiyle uygulanmalıdır. 

Kombine yönteminin kullanılmasındaki temel gereklilikler; seramik karo ile yapıştırıcı arasındaki boşlukları en aza indirmek 
veya sıfırlamak, büyük ebatlarda sıkıştırmadan kaynaklı zafiyetleri olabildiğince bertaraf etmek (ki bu ana neden olarak kabul 
edilebilir), bu iki unsuru sağlayarak seramik karo yapıştırıcı ve yüzey arasındaki tutunma bağını kuvvetlendirmek. Seramik 
karoların ebatları büyüdükçe taraklanmış harç yatağına sıkıştırılmaları büyük zaaflara (kayıplara) uğrar. 

Örneğin 10x10 cm ebatlarındaki bir seramik karoyu taraklanmış harç yatağına sıkıştırırken el ile uygulanan baskı kuvveti her 
bir santimetrekareye x kilogram kadar ise 60x60 cm ebadındaki bir seramik karoyu taraklanmış harç yatağına el ile sıkıştırır-
ken ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın en iyi ihtimalle olabilecek her bir santimetrekaredeki kuvvet x’ten çok çok daha 
küçük olacaktır (x/10’u geçmeyecektir). 

Dolayısıyla ortaya sıkışmadan dolayı yapışma zafiyeti çıkar. Bu durumu ortadan kaldırmak için teorik olarak 60x60 cm eba-
dındaki seramik karoyu harç yatağına yerleştirdikten sonra üzerine 30 saniye kalacak şekilde 250 kg’dan daha fazla ağırlık 
koymak gerekecek. Bu durumu uygulamada yapmak neredeyse imkânsızdır.

O halde büyük ebatlı seramik karoların yapışma zafiyetlerini ortadan büyük oranda kaldırmak için yapıştırıcı hem kaplama 
yüzeyine hem de seramik karonun arka yüzeyine sürülmelidir (kombine yöntem). Böylelikle sıkıştırma için kullanılan enerji 
ve yöntem kâfi derecede yeterli olabilir. İlk paragrafta sıralanan durumlar için kombine yönteminin kullanılmaması seramik 
karoların yapıştırıcıyı kısa sürede terk etmesine neden olur.

Sıkıştırma işlemlerinde (yapışmasında) ortaya çıkan diğer bir zafiyet ise taraklı malanın kaplama yüzeyindeki yapıştırıcıda 
oluşturduğu şekilden ileri gelmektedir. Yapıştırıcı, kaplama yüzeyine taraklı malanın dişli kısımlarıyla yayılırken geniş dairesel 
hareketler yaptırılır. Bu yolla fazla yapıştırıcı yüzeyden alınır (yayılır). Daha sonra diş yönleri aynı istikamete bakacak şekilde 
son bir taraklama daha yapılır. Bu durumdaki taraklanmış yatağa seramik karo yerleştirildiğinde tarak dişlerine dik yönde, ile-
ri-geri, sağa-sola ve kaplama yüzeyine doğru kuvvet uygulanarak karo el ile bastırıldığında yapışma büyük ölçüde gerçekleşir.

Bu noktadaki temel prensip, tarak dişlerinin geçtiği kısımlardaki havayı en kolay ve hızlı bir şekilde dışarıya çıkartarak yapışmayı 
en üst düzeye çekmektir. Aksi halde yapıştırıcı yatağı geniş dairesel çizgilerle oluşturulduğunda dişlerin geçtiği kısımlardaki ha-
vayı dışarıya çıkarmak oldukça güçtür. Hatta bazı durumlarda hava, yapıştırıcı içerisinde hapsolur. Buradaki hava boşluğu yapış-
ma mukavemetini düşürdüğü gibi ortam şartları uygun ise buz ve buhar basıncının oluşması için ideal noktalar meydana getirir.

Resim 4.86’da yapıştırıcı gelişigüzel geniş daireler çizmek suretiyle taraklanmıştır. Görsel açıdan oldukça güzel gözükmekte-
dir. Ancak beyaz çizgi ile sınırlandırılmış olan tarak izlerine bakıldığında dört kenardan da tarak izlerindeki havanın hapsoldu-
ğu görülmektedir. Şayet bu tarak izlerinin tamamı karonun arka yüzeyine denk gelir ise o bölgelerde yapışma tam manasıyla 
gerçekleşemez. Çünkü taraklanmış harç yatağına yerleştirilen karo sıkıştırılırken dişli malanın dişlerinin geçtiği noktalarda 
boşluklar ve bu boşluklarda da hava mevcuttur.

Sıkıştırma yapılırken bu havanın dışarıya atılması gerekir. Şayet Resim 4.87’de olduğu gibi dört taraftan da hapsolmuş tarak 
izlerinden havanın atılması güçleşeceği için sıkıştırma da tam olamaz. Bu durumun önüne geçmek için yapıştırıcı taraklandık-
tan sonra tarak izleri tek yöne bakacak şekilde çevrilmelidir.

Tarak dişlerinde hapsolmuş hava, yapışma mukavemetini düşürdüğü gibi buz ve buhar basıncının oluşma riskini arttırır. Aynı 
zamanda boşlukların bulunduğu kısımlara gelebilecek ani darbe veya sabit yük karonun kırılmasına neden olur.

 

k. Uygulama ve Sıkıştırma Yönteminin Yanlış veya Eksik Yapılması

Resim 4.86: Taraklama hatası Resim 4.87: Taraklama hatasının neden olduğu hasar             
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   Farklı Malzeme ile Yapılan Yüzeylere Seramik Karo Kapllama
YAPI YÜZEY KAPLAM

A VE YALITIM
 ATÖLYESİ

4.9. HASARLI BİR  SERAMİK KARONUN DEĞİŞTİRİLMESİ

BİLGİ YAPRAĞI

Seramik karo kaplaması içerisindeki hasarlı bir karoyu sağlam seramiklere zarar vermeden çıkartabilmek için öncelikle hasar-
lı karonun dört kenarındaki derz dolgular kazınır. Derz dolguları kazıyabilmek için Resim 4.88’de görüldüğü gibi ucunda elmas 
parçacıkların olduğu derz kazıma aleti (Resim 4.90) veya Resim 4.91’de görüldüğü gibi yüksek frekansta titreşim yapabilen 
elektrikli titreşim makinesi kullanılır. Daha sonra seramik karonun muhtelif yerlerinde Resim 4.92’de görüldüğü gibi matkap 
ile delikler açılır. Bu noktada sadece seramik karoyu delmek yeterlidir.

Resim 4.88: Derz kazıma malası ile derzin kazınması   Resim 4.89: Titreşimli makine ile derzin kazınması      

Resim 4.90: Matkap ile seramik karonun delinmesi Resim 4.91: Seramik karonun kırılması          

Resim 4.92: Spatula ile harcın kazınması           Resim 4.93: Elektrikli titreşim makinesi ile harcın kazınması        
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Yapıştırma harcı kaplama yüzeyinden tamamen kazınmalı yüzeyde çıkıntı kalmamalıdır (Resim 4.95). Yüzeydeki tozlar fırça ile 
temizlendikten sonra suyla nemlendirilir.

Resim 4.94: Kaplama harcının tamamen temizlenmesi       

Resim 4.95: Seramik karonun yerleştirilmesi                   Resim 4.96: Seramik karonun yüzey kontrolü           

Hasarlı seramik karonun yeri hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilecek yeni seramik karo, yapıştırıcı uygulanmadan önce 
hazırlanan yere yerleştirilerek yüzeyin durumu kontrol edilir. Bu noktada yeni seramik karo için yapıştırma harcının kalınlığı-
nın ne kadar olabileceği tespiti yapılır.

Şayet kaplama, kombine metodu kullanılarak yapılmış ise yapıştırma harcı hem kaplama yüzeyine hem de seramik karonun 
arka yüzeyine sürülmelidir. Taraklama yöntemi kullanılmış ise yapıştırma harcı Resim 4.96’da görüldüğü gibi sadece seramik 
karonun arkasına sürülür ve yerine yerleştirilir. Uygun derz çubukları yerleştirilerek yeni seramik karo plastik tokmak ile sıkış-
tırılarak Resim 4.97’de görüldüğü gibi terazisi ve düzlemi ayarlanır. Bir gün sonra yeni seramik karonun derz dolgusu yapılır.
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DUVARA, ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA

Öğrenme Birimi5

DUVARA, ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA İÇİN YÜZEY HAZIRLIĞI
DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA YAPIMINDA KULLANILAN ARAÇ VE MAKİNELER
DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA İŞ RESMİ ÇİZİMLERİ
DUVARA DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA
DÜZ DUVAR YÜZEYİNE DERE TAŞI KAPLAMA
DUVAR YÜZEYİNE DOĞAL (KAYRAK) TAŞ KAPLAMA
DÜZ DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞTIRMA YÖNTEMİYLE KESME TAŞ KAPLAMA
DÜZ DUVAR YÜZEYİNE MEKANİK YÖNTEMLE DOĞAL VE YAPAY KESME TAŞ KAPLANMASI
DÜZ DUVAR YÜZEYİNE KESME YAPAY TAŞ (KÜLTÜR TAŞI) KAPLAMA
DÜZ DUVAR YÜZEYİNE YAPAY PANEL TAŞ
YUMUŞAK ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY TAŞ DÖŞENMESİ
SERT ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY TAŞ DÖŞENMESİ

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5.
5.6.
5.7.   
5.8. 
5.9. 
5.10. 
5.11.
5.12.  
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

Doğal ve yapay taş kaplamaya başlamadan önce kaplama yapılacak yüzeyin ve kaplamada kullanılacak doğal ve yapay taş 
malzemesinin hazırlanması gerekir. 

5.1. DUVARA, ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA İÇİN 
YÜZEY HAZIRLIĞI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: Duvara ve zemine iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğal ve yapay taş kaplama yapmak.

GİRİŞ : Birçok inşaat malzemesinin görünümü yıllar içinde bozulurken güzelliğini muhafaza eden doğal ve yapay taşın 
görünümü asla bozulmaz. Kolaylıkla ve düşük maliyetle temizlenebilir olması da doğal ve yapay taşın sunmakta 
olduğu avantajlarından biridir. Uzun ömürlü bir malzeme olan doğal taş, doğru planlama ile inşaatlarda yıllarca 
dayanabildiği gibi orijinal hâline gelecek şekilde restore de edilebilmektedir. 

Kaplama Yapılacak Yüzeyin Hazırlığı

Doğal ve yapay taş kaplama yapılacak yüzey çok düzgün olmalıdır. Duvara, doğal veya yapay taş kaplama yapılacaksa duvar 
yüzeyi çimento harcı ile mastarında ve terazisinde kaba sıvalı olmalıdır. 

Kaplama yüzeyi mastar ile kontrol edilir. Eğer mastar altında 3-7 mm veya daha fazla boşluk varsa çimento esaslı tamir harcı 
ile yüzeyin düzeltilip mastarına ve terazisine getirilmesi gerekir. Doğal veya yapay taş kaplama, zemine yapılacaksa zeminin 
terazisi tesviye betonu ile düzeltilmelidir.

Kaplamada Kullanılacak Malzemenin Hazırlığı

Kaplama için kullanılacak taşlar ocaktan çıkarıldıktan sonra atölye veya şantiye alanına getirilir. Buralarda taşlar, makineler 
veya el aletleri ile istenilen ölçülerde kesilir ve yüzey işlemleri yapıldıktan sonra uygun hale getirilir (Resim 5.1, Resim 5.2).

Resim 5.2: Makineler ile taş işleme       Resim 5.1: El aletleri ile taş işleme 

Doğal taşlar; kaba yonu, ince yonu ve kesme taş şeklinde işlenir.

Kaba Yonu Taşlar: Moloz taşların çekiç ve murç yardımıyla düzeltilmiş halidir. Bazen çokgen, bazen kare ve dikdörtgen biçi-
minde olabilir. Ne şekilde olursa olsun yüzün küçük kenarı en az 25 cm, kuyruk kısmı ise 30 cm olarak alınır. Yontma genişliği 
12 cm’dir (Resim 5.3).

İnce Yonu Taşlar: Ocak taşlarının daha özenle düzenlenmesi ile elde edilir. Kaba yonu taş ölçüsündedirler. Ancak yontma 
genişliği 15 cm’dir. Düz kısmı, dişli kalem ile düzeltilir. İşçiliğinin fazla olması nedeniyle pahalı bir taş çeşididir (Resim 5.4). 
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Kesme Taşlar: Kesme taş, bütün yüzeyleri birbirine dik bir biçimde kesilerek oluşturulan taşlardır. Kesme taşlar masif bir 
biçimde kullanılabileceği gibi daha çok kaplama olarak da kullanılır. Granit, kireçtaşı genellikle 7-12 cm kalınlığında kullanılır. 
Kesme blok taş (parke taşı), granit ve andezitten kesilen (çekiç-hidrolik şahmerdan) 10x10, 10x20, 8x8 cm gibi değişik ölçü-
lerdeki taşlardır. Dış mekânda en çok kullanılan taş çeşitlerindendir. Grid, balıksırtı, diyagonal olarak kullanılır (Resim 5.5).

Resim 5.5: Kesme taş duvar

5.1.1. Doğal ve Yapay Taşların Özellikleri

Doğal Taşlar: Doğadan doğal halde elde edilip çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra inşaatlarda değişik amaçlarda kullanılan 
taşlara (doğal taşlar) denir. Doğal kaplama taşları doğadan iki türlü elde edilir.

Toplama Taşlar: Kayaların parçalanması sonucu meydana gelen, genellikle dere yataklarında ve dağ yamaçlarında bulunan 
taşlardır. Aynı cins, renk, özellik ve boyutlarda bulmak çok zor olduğundan bu taşlar pek tercih edilmez. Dere yataklarından 
toplanan taşlar daha ziyade peyzaj amaçlı duvar ve taban kaplamasında kullanılır.

Ocak Taşları: Taşlar, doğada dağları meydana getiren büyük kayalar halinde bulunur. Kayalar taşların cinsine göre isim alır. 
Pratikte gevrek veya yumuşak, normal veya orta ve sert kaya olmak üzere üç kısma ayrılır. Doğal taşların kayalardan kopartılıp 
çıkarıldıkları yerlere taş ocakları denir. Taş ocaklarından çıkarılan taşlar çeşitli makine, araç ve gereçlerle işlenerek kaplama 
taşları elde edilir.

Doğal Taşların Özellikleri

• Kemer, pencere lentosu ve harpuşta olarak kullanılabilir.

• Zemin, duvar veya çatı kaplaması olarak ince plaklar 
halinde kullanılabilir.

• Moloz, ince ve kaba yonu taş olarak kullanılabilir.

• Duvarcılıkta kesme taş olarak kullanılabilir.

• Parçalanan taşları değerlendirmek amacıyla blokaj ya-
pımında kullanılabilir.

• Demir yollarında balast olarak kullanılabilir.

Resim 5.3: Kaba yonu taş             Resim 5.4: İnce yonu taş duvar     

153



5. ÖĞRENME BİRİMİ

• Dolgu baraj inşaatlarında dolgu olarak kullanılabilir.

• Yapıların döşeme ve kaplamalarında genellikle mer-
mer, traverten, granit, andezit, bazalt ve tüf gibi doğal 
taş ürünleri kullanılmaktadır.

• Beton, betonarme ve bitümlü yol inşaatlarında kırma 
taş ve taş unu olarak kullanılabilir.

• Bina, köprü, yol parkesi, bordür taşı, otoyol, balast, çatı 
arduazı gibi çeşitli inşaat alanlarında kullanılabilir.

Dekoratif Yapı Taşları: Kullanım alanlarına göre blok taşlar, çakıl taşlar, kesilmiş ve işlenmiş taşlar ve doğal yarılmış taşlar ola-
rak dört gruba ayrılabilir. Blok taşlar; parke taşı, bordur taşı ve kesme taş olarak yapılarda ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. 
Çakıl taşları, genellikle peyzaj amacıyla kullanılmakta olup kullanımı renk homojenliğine ve taşın bol olarak bulunmasına bağ-
lıdır. Kesilmiş ve işlenmiş taşlar ise yapılarda en çok kullanılanlardır. Bunlar belirli boyutlarda kesilerek ebatlandırılmaktadır. 
Kullanım amacına ve yerine göre yüzeyleri cilalı ya da pürüzlü olabilmektedir.

Yapay Taşlar: Kalıplara çimento esaslı malzemelerin dökülmesi ve şekillendirilmesi ile elde edilen taşlardır. Bu taşlara kültür 
taşı da denir (Resim 5.6).

Resim 5.6: Kültür taşı              

Yapay taş kaplama panelleri; polyester, XPS ve EPS’den de yapılır. Bu malzemeler gerek hafif gerekse uygulama kolaylığından 
dolayı genellikle tercih edilmektedir. Görüntü olarak doğal taşı andıran bir malzemedir. Polyester, XPS ve EPS malzemelerin-
den yapılan doğal taş görünümlü malzemeler, değişik ölçülerde panel şeklinde bulunur. Genellikle 50x100 cm ebatlı olup 
yarım metrekare yer kaplar (Resim 5.7.a), (Resim 5.7.b).

Doğada bulunan taşların yapay taş hissi veren doğal taş görünümlü dekoratif yapay taş kaplama panelleri temas halinde 
birebir aynı etkiyi bıraktığı gibi taş işçiliğinin tüm avantajlarını barındırır. Öncelikle sağlamdır, dayanıklıdır, su geçirmezdir ve 
nem oluşumunu engeller. 

Bu sayede yapının ömrünü uzatmaktadır. Öte yandan, gerçek taş yapıların dezavantajlarını da ortadan kaldırır. Örnek vermek 
gerekirse gerçek taş kullanarak dekorasyon yapmak oldukça külfetli bir iştir. Taşların uygun şekillerde kesilmesi, cilalanması, 
taşınması teknik ve kaba iş gücü gerektiren işlerdir.

Doğal taş görünümlü kaplama paneller ise belirli ölçülerde üretilseler bile istenilen ölçülerde kesilebilir, her türlü araca ko-
laylıkla yüklenebilir. Hafif oldukları ve az yer kapladıkları için kolayca nakliyesi gerçekleştirilir. Uygulamanın yapılacağı duvarın 
üzerinde tüm parçalar birleştirilebilir.

Yapay Taş Panellerin Özellikleri   

• Uygulaması kolaydır.

• Temizliği kolay olduğu için hijyeniktir.

• Ses ve ısı yalıtımı sağlar.

• Ekonomiktir.

Resim 5.7.a: Polyester esaslı yapay taş paneli Resim 5.7.b: EPS-XPS esaslı yapay taş paneli      
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5.2. DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA YAPIMINDA 
KULLANILAN ARAÇ VE MAKİNELER

BİLGİ YAPRAĞI

Doğal ve yapay taş kaplama işinde kullanılan araç gereçler aşağıda sıralanmıştır.

• Kürek 

• Çelik mala

• Su kovası 

• El arabası

• Çelik metre

• Lazer metre 

• Lazer terazi 

• Şakül 

• Su terazisi

• İp 

• Mastar 

• Çelik taraklı mala

• Derz temizleme aparatı

• Plastik tokmak

• Gönye

• Harç teknesi

• Spiral makinesi

• Mikser

Taş Kaplamada Kullanılan El Aletleri Özellikleri/Kullanım Amacı

Madırga: Sıcak demirden dövülerek yapılan ahşap saplı el 
aletidir. Ağırlık olarak çekiçten büyük balyozdan küçüktür. 
Heykeltıraş çekici olarak da bilinir. Taşa vurma ve kırma iş-
lerinde kullanılır.

Resim 5.8: Madırga

Bunların dışında doğal ve yapay taş kaplama işlerinde kullanılan araç gereçler aşağıdaki gibidir.

Mucarta: Sıcak dövme demirden imal edilmiş ve tabanı 
özel olarak dişlendirilmiş taş işleme aletidir. Taş yüzeye pü-
rüzlü bir doku vermek için kullanılır.

Resim 5.9: Mucarta

Profil Tarağı: Taş yüzeyler üzerinde bulunan ölçüleri ve de-
rin oyma motifleri başka bir yüzeye nakil etmek için kulla-
nılan metal veya plastik esaslı el aletidir.

Resim 5.10: Profil tarağı
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Taşçı Tarağı: Tarağın ağız kısımlarına spiralle diş açıldıktan 
sonra ısıl işlem uygulanmak suretiyle uçları keskinleştirilir. 
Düz ve dişli ağız yapısına sahiptir. Taş yüzeyleri düzeltmede 
ve şekillendirmede kullanılan el aletidir.

Taş Oyma Kalemleri: Kalem uçları ısıl işlem yapılarak sert-
leştirilmiş demirden oluşur. Taş oyma işlemlerinde ince 
hatlı desenlerin ortaya çıkarılmasında kullanılır.

Resim 5.13: Taş ve ahşap oyma kalemleri

Balyoz: 3 kg’dan 10 kg’a kadar çeşitli ağırlıklarda bulunur. 
Genellikle iri taşların parçalanmasında kullanılır.

Resim 5.14: Balyoz

Taş Yonu Çekici: Taşları kesme, yontma ve düzeltmede kul-
lanılan bir el aletidir. Bir tarafı çekiç olan modelleri olduğu 
gibi iki ucu keskinleştirilmiş modelleri de bulunmaktadır.

Resim 5.15: Taş yonu çekici

Tokmak: Taş ve ahşap oymada aletlere hafif darbelerle et-
kide bulunmak için kullanılan sert ahşap veya plastikten 
yapılmış bir el aletidir.

Resim 5.16: Ahşap ve plastik tokmak

Murç: Daire veya çokgen kesitli bir ucu sivri olan demirden 
yapılmış taşçı aletidir. Yüzey şekillendirmesinde tokmakla 
beraber kullanılır.

Resim 5.17(a, b): Murç ve tokmak kullanımı-Murçlar

Resim 5.11: Dişli tarak Resim 5.12: Düz tarak

a) b)
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Keski: Düz veya yuvarlak kesitli, kesici geniş ağıza sahip 
olan taşçı aletidir. Yüzey düzeltme ve çerçeve oluşturmada 
kullanılır.

Resim 5.18(a, b): Düz ağızlı keski-Yuvarlak ağızlı keski

El Tarağı: Taş yüzeylere motif işleme ve doku vermede kul-
lanılan el aletidir. İnce detayların çalışmasında kullanılır.

Resim 5.19: El tarağı

Derz Pompası: Doğal veya kültür taşı ile yapılan kapla-
malarda derz aralarına, derz harcı çekmek için kullanılan 
araçtır.

Resim 5.20: Derz pompası

a) b)

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğal ve yapay taş kaplama iş resmi çizimlerini yapmak.

Doğal ve yapay taş kaplama krokisi aşağıda verilmiştir. Uygulama temrin resimlerinin çizimini yapınız.

Görev

Aşağıda verilen doğal ve yapay taş kaplama iş resimlerini, temrin defterine aşağıda verilen işlem basamakları doğrultusunda çiziniz.

Şekil 5.1: Doğal ve yapay taş kaplama çizimi

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.3. DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA 
İŞ RESMİ ÇİZİMLERİ

5
DERS
SAATİ

25569
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İşlem Basamakları

• Çizim için gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Çizim defterine duvar boyutları kroki olarak çizilir.

• Dış hat çizgileri çizilir.

• Taş kaplama şekli derz derz üstüne gelmeyecek şekilde çizilir.

• Derzler çizilerek tarama yapılır.

• Resim yazıları yazılır.

• Defterdeki antet kısmı doldurulur.

Araç Gereç Analizi

S. No. Araç Gereç Kullanım Amacı

1 Atölye temrin defteri Çizim yapmak ve ders notu tutmak için kullanılır.

2 Çizim kalemleri Çizim yapmak için kullanılır.

3 Gönyeler Düzgün çizgi çizmek için kullanılır.

4 Cetvel Çizgileri ölçmek ve çizmek için kullanılır.

5 Silgi Hatalı yapılan çizgi ve yazıları silmek için kullanılır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Çizim için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?

2 Çizim defterinize duvar boyutlarını kroki olarak çizdiniz mi?

3 Dış hat çizgilerini çizdiniz mi?

4 Taş kaplama şeklini derz derz üstüne gelmeyecek şekilde çizdiniz mi?

5 Derzleri çizerek tarama yaptınız mı?

6 Resim yazılarını yazdınız mı?

7 Defterinizdeki antet kısmını doldurdunuz mu?

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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5.4. DUVARA DOĞAL VE YAPAY TAŞ KAPLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda düz duvar yüzeyine doğal ve yapay taş kaplama yapmak. 

Kaplama, bina elemanlarını dış etkenlerden korumak ve güzel bir görünüm sağlamak için yapılan işlemlerdir. Doğal ve yapay 
taş kaplama da kaplama işlemlerinden biridir. Kaba inşaat bittikten sonra yüzey düzeltme ile ilgili ilk işlem kaba sıva yapımı-
dır. Kaba sıva; bina yapımı esnasında duvarlar yapıldıktan sonra duvarların dış etkilerden (yağmur, don, güneş gibi) korunma-
sı, binanın ömrünü uzatması gibi unsurların yanında sıva ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyin elde edilmesi için gerekli olan 
bir uygulamadır.

Kaba sıva işlemi bittikten ve bina duvarları yeteri kadar kuruduktan sonra doğal ve yapay taş kaplama yapılabilir. Doğal ve ya-
pay taş kaplama; bina içinde dekoratif amaçlı, bina dışında ise hem dekoratif amaçlı hem de cephe kaplaması olarak uygulanır.

5.4.1. Düz Duvar Yüzeyine Doğal Taş Kaplama 

Doğal taş kaplama, kaba sıva bittikten sonra yapılan yüzey kaplama ile ilgili işlemdir. Kaba sıva; bina yapım esnasında, duvar-
lar yapıldıktan sonra duvarların dış etkilerden (yağmur, don, güneş vb.) korunması, binanın ömrünü uzatması gibi unsurların 
yanında sıva ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyin elde edilmesi için gerekli olan bir uygulamadır. Kaba sıva yüzeyini korumak 
ve estetik görünüm sağlamak için doğal taş kaplama işlemine geçilir. 

Doğal taş kaplamaya başlanmadan önce duvar yüzeyinin çimento harcı ile kaba sıva yapılması gerekmektedir. Doğal taş kap-
lama yapımında çeşitli harçlarla uygulama yapılır. Doğal taş kaplama, yapıştırma olarak yapılabileceği gibi ankrajlı ve agraflı 
olarak da yapılır. Ankrajlı ve agraflı uygulama, kesme taş ile yapılan kaplamalarda uygulanır. Doğal taş kaplama uygulamaları 
işlemlerini; kaplama yüzeyi hazırlama, kaplama taşı malzemesi hazırlama, doğal taş kaplama uygulama ve doğal taş kaplama 
sonrası işlemleri olarak dört grupta inceleyeceğiz.

Doğal Taş Kaplama Duvar Yüzeyi Hazırlama

• İş güvenliği için gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlar 
(KKD) kullanılır (iş kıyafeti, baret, gözlük, eldiven, iş 
ayakkabısı, yüksekte çalışılacaksa emniyet kemeri vb.).

• Yüzey hazırlama için gerekli araçlar uygulama alanına 
getirilir (çekiç, murç, keser, kerpeten, fırça, tel fırça, 
mala, sıvacı küreği, kürek, el arabası, süpürge vb.).

• Kaplama yapılacak yüzeyin gözle kontrolü yapılır.

• Kaba sıva yüzeyindeki fazlalık çıkıntılar murç, keski ve 
çekiç yardımıyla kırılır. 

• Kaba sıva yüzeyinde yağ, pas, boya vb. artıklar varsa tel 
fırça, spatula, mala gibi araçlarla temizlenir.

• Kaplama yapılacak alan mastar ile kontrol edilir.

• Mastarla kontrol sırasında mastar altında kalan boşluk-
lar 3-5 mm’den büyükse ya da yüzeyde çukurluklar var-
sa çimento esaslı tamir harcı ile düzeltilerek mastara 
getirilmelidir.

• Kaplama yapılacak alandaki inşaat artıkları temizlenir.

Doğal Taş Kaplama Malzemesi Hazırlama

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır (eldiven, iş 
gözlüğü, iş elbisesi, iş ayakkabısı vb.).

• Kaplama işlemine başlamadan önce kaplama yapılacak 
yüzey sınırlaması yapılır.

• Bu alana göre kaplama krokisi çizilir.

• Kaplama malzemesinin yaklaşık miktarı hesaplanır.

• Bu hesaba göre %10 taş fire verileceği dikkate alınarak 
malzeme hazırlanır.

• Kullanılacak yönteme göre yapıştırma malzemesi hazırlanır.
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Doğal Taş Kaplama Yapımı İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama duvarı temizlenip yüzey ıslatılır.

• Kesme taş kaplama yapılacaksa kot alınarak mastar 
bağlanır.

• Hazırlanan kaplama malzemesi uygulama alanına geti-
rilir ve kuru şekilde döşeyerek provası yapılır.

• Ankrajlı veya agraflı olarak kaplama yapılacaksa ankraj 
ve agrafların yerleri işaretlenir.

• Ankrajlı veya agraflı olarak kaplama yapılacaksa ankraj 
ve agraflar yerleştirilir.

• Yapıştırma harcı olarak seramik yapıştırıcı uygun kı-
vamda hazırlanır.

• Harç yüzeye sürülür.

• Krokiye uygun olarak harç kaplama malzemesinin arka 
tarafına sürülerek ve derzlere dikkat edilerek yapıştırı-
lır ve el ile sıkıştırıldıktan sonra tokmakla sıkıştırılır.

• Yüzeye taşan harçlar ıslak sünger ile silinir.

• Derz harcı uygun kıvamda hazırlanır.

• Derz harcı derz pompasına doldurularak uygun şekilde 
derz dolgusu yapılır.

• Derzler uygun aparatla düzeltilir.

• Kaplama işi ve derz işi bittikten sonra yüzey temizlenir.

• Yüzeyin parlak görünmesi için su bazlı vernik uygula-
ması yapılır.

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine yapıştırma yöntemiyle doğal taş kaplama uygulaması yapmak.

Görev

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanacak araç gereçler hazırlanır.

• Doğal taş kaplama yapılacak yüzey kontrol edilir, fazla-
lık varsa kırılarak temizlenir.

• Yüzeyin krokisi çizilir.

• Kaplama yapılacak alan mastar ve kâğıt bant ile sınır-
landırılır.

• Yeterli miktarda doğal taş hazırlanır (taşların yassı ve 
kalınlıklarının aynı olmasına dikkat edilir).

• Yüzey su ile nemlendirilir.

• Harç uygulama alanına getirilir.

• Kot alarak taban kısmına su basman profili veya mastar 
bağlanır.

Öğretmeniniz gözetiminde en az öğrenci başı 1 m²lik duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma yöntemiy-
le doğal taş kaplama (toplama dere taşı) uygulaması yapınız.

• Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

• Dere taşından duvara yapıştırma yöntemiyle doğal taş kaplaması yapınız.

Resim 5.21: Dere taşı ile duvar kaplama

İşlem Basamakları

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.5. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE DERE TAŞI KAPLAMA 10
DERS
SAATİ

25570
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• Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapış-
tırma harcı, mala ile veya seramik karo malasının düz 
kısmıyla bastırarak uygulanır.

• Taşların arka kısmına harç sürerek, yüzeye el ile bas-
tırarak taşlar yerleştirilir ve ahşap tokmakla sıkıştırılır.

• Taşlar, derzler ile üst üste gelmeyecek şekilde dikkat 
edilerek yapıştırmaya devam edilir. 

• Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçlar nemli sünger 
ile temizlenir.

• Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat 
beklenir.

• Derz araları temizlenir.

• Derz harcı kıvamında hazırlanır.

• Derz harcı derz pompası ile uygulanır.

• Derzler uygun araçla düzeltilir.

• Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük ol-
masına dikkat edilir.

• Yere dökülen harçlar temizlenir.

• Derz harçları kuruduktan sonra yüzey kuru fırça ile te-
mizlenir.

• Yüzey nemli bez ile temizlenir.

• Yüzey kuru bez ile temizledikten sonra yüzeye su bazlı 
vernik uygulaması yapılır.

• Kullanılan araç gereçler temizlenir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Dere taşı Kaplama için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Taşların yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Taşlar arasındaki derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin nemlendirilmesi, taşların ıslatılması ve harç yapımında kullanılır.

6 Vernik Yüzeylerin parlatılmasında kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Fırça-süpürge Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 Çekiç-madırga Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Murç Su taşınmasında kullanılır.

6 Kürek Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Ölçek Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 El arabası Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Kova Yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Su fırçası Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Harç teknesi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Çelik mala Kaplama yapılan seramik karolar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Sıvacı küreği Seramik karo kaplama harcı sürülmesi ve düzeltilmesinde kullanılır.

14 Mastar Yüzey kontrolünde ve harcın düzeltilmesinde kullanılır.

15 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

16 Duvarcı ipi Mastarlık çıtaların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

17 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

161



5. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımlarını (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç ve gereçleri hazırladınız mı?

3 Doğal taş kaplama yapılacak yüzeyi kontrol edip fazlalık varsa kırarak temizlediniz mi?

4 Yüzeyin krokisini çizdiniz mi?

5 Kaplama yapacağınız alanı mastar ve kâğıt bant ile sınırlandırdınız mı?

6 Kullanılacağınız taşların yassı kalınlıklarının aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiniz mi?

7 Yüzeyi su ile nemlendirdiniz mi?

8 Harcı uygulama alanına getirdiniz mi?

9 Taban kısmına kot alarak mastar bağladınız mı?

10
Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapıştırma harcını mala ile veya seramik karo 
malasının düz kısmıyla bastırarak uyguladınız mı?

11
Taşların arka kısmına harç sürerek, yüzeye el ile bastırarak yerleştirdiğiniz taşları ahşap tok-
makla sıkıştırdınız mı?

12 Taşları derzlere dikkat ederek yapıştırmaya devam edip kaplama işini bitirdiniz mi?

13 Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçları nemli sünger ile temizlediniz mi?

14 Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat beklediniz mi?

15 Derz aralarını temizlediniz mi?

16 Derz harcını kıvamında hazırladınız mı?

17 Derz harcını derz pompası ile uyguladınız mı?

18 Derzleri uygun araçla düzelttiniz mi?

19 Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük olmasına dikkat ettiniz mi?

20 Yere dökülen harçları temizlediniz mi?

21 Derz harçları kuruduktan sonra yüzeyi kuru fırça ile temizlediniz mi?

22 Yüzeyi nemli bez ile temizlediniz mi?

23 Yüzeyi kuru bez ile temizledikten sonra su bazlı vernik uygulaması yaptınız mı?

24 Kullandığınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine yapıştırma yöntemiyle doğal taş kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeniniz gözetiminde en az öğrenci başı 1 m²lik duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma yöntemiy-
le doğal taş kaplama (kayrak taşı) uygulaması yapınız. Bu uygulamayı gruplar halinde yapınız.

• Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

• Kayrak taşından duvara yapıştırma yöntemiyle doğal taş kaplaması yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanacak araç gereçler hazırlanır.

• Doğal taş kaplama yapılacak yüzey kontrol edilir, fazla-
lık varsa kırarak temizlenir.

• Yüzeyin krokisi çizilir.

• Kaplama yapacak alan mastar ve kâğıt bant ile sınırlan-
dırılır.

• Yüzey su ile nemlendirilir.

• Harç uygulama alanına getirilir.

• Yeterli miktarda doğal taş hazırlanır (taşların yassı ve 
kalınlıklarının aynı boyutta olmasına dikkat edilir).

• Taban kısmına kot alarak su basman profili veya mastar 
bağlanır.

• Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapış-
tırma harcı, mala ile veya seramik karo malasının düz 
kısmıyla bastırarak uygulanır.

    Resim 5.23: Subasman profili     Resim 5.24: Yüzeye yapıştırma harcının sürülmesi

Resim 5.22: Kayrak taş ile duvar kaplama    

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.6. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE DOĞAL (KAYRAK) 
TAŞ KAPLAMA

10
DERS
SAATİ

25571
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Resim 5.27: Kayrak taş derzlerinin doldurulması

• Boyutları uymayan taşlar kırılarak istenilen boyuta ge-
tirilir.

• Taşların arka kısmına harç sürüp yüzeye el ile bastırarak 
taşlar yerleştirilir, plastik ya da ahşap  tokmakla sıkıştırılır.

Resim 5.25: Kayrak taş arkasına harç sürülmesi     Resim 5.26: Kayrak taş yerleştirme ve sıkıştırma

• Taşlar derzlere dikkat edilerek yapıştırmaya devam edilir.

• Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçlar nemli sünger 
ile temizlenir.

• Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat 
beklenir.

• Derz araları temizlenir.

• Derz harcı kıvamında hazırlanır.

• Derz harcı derz pompası ile uygulanır.

• Derzler uygun araçla düzeltilir.

Resim 5.28: Kayrak taş derzlerinin düzeltilmesi

• Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük ol-
masına dikkat edilir.

• Yere dökülen harçlar temizlenir.

• Derz harçları kuruduktan sonra yüzey kuru fırça ile te-
mizlenir.

• Yüzey nemli bez ile temizlenir.

• Derz araları yağlı boya fırçası ile boyanır.

• Yüzey kuru bez ile temizlendikten sonra yüzeye su bazlı 
vernik uygulaması yapılır.

• Kullanılan araç gereçler temizlenir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Dere taşı Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

6 Vernik Yüzeyin parlatılması ve korunmasında kullanılır.

7 Su basman profili Kaplama taşlarının ilk sırasının oturtulmasında kullanılır.

8 Dübel Su basman profilinin duvara sabitlenmesinde kullanılır.

9 Paslanmaz vida Su basman profilinin dübele sabitlenmesinde kullanılır.
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Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kürek Kum eleme, moloz temizleme ve harç yapımında kullanılır.

7 Ölçek Kum, kireç ve karışım suyu ölçümünde kullanılır.

8 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

9 Kova Su taşımak için kullanılır.

10 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

11 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

12 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

13 Sıvacı küreği Harcın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

14 Mastar Yüzey kontrolünde ve harcın düzeltilmesinde kullanılır.

15 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

16 Duvarcı ipi Mastarlık çıtaların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır. 

17 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

18 Lazer terazi Kot alma işleminde kullanılır.

19 Matkap Duvarda işaretlenen yerlerin delinmesinde kullanılır.

20 Şarjlı vidalama, tornavida Su basman profillerinin vidalanmasında kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımlarını (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Doğal taş kaplama yapılacak yüzeyi kontrol edip fazlalık varsa kırarak temizlediniz mi?

4 Yüzeyin krokisini çizdiniz mi?

5 Kaplama yapacağınız alanı mastar ve kâğıt bant ile sınırlandırdınız mı?

6 Kullanılacağınız taşların yassı kalınlıklarının aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiniz mi?

7 Yüzeyi su ile nemlendirdiniz mi?

8 Harcı uygulama alanına getirdiniz mi?

9 Taban kısmına kot alarak mastar bağladınız mı?

10
Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapıştırma harcını mala ile veya seramik karo 
malasının düz kısmıyla bastırarak uyguladınız mı?

11
Taşların arka kısmına harç sürerek, yüzeye el ile bastırarak yerleştirip taşları ahşap tokmakla 
sıkıştırdınız mı?

12 Taşları derzlere dikkat ederek yapıştırmaya devam edip kaplama işini bitirdiniz mi?
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13 Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçları nemli sünger ile temizlediniz mi?

14 Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat beklediniz mi?

15 Derz aralarını temizlediniz mi?

16 Derz harcını kıvamında hazırladınız mı?

17 Derz harcını derz pompası ile uyguladınız mı?

18 Derzleri uygun araçla düzelttiniz mi?

19 Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük olmasına dikkat ettiniz mi?

20 Derzleri yağlı boya fırçası ile boyadınız mı?

21 Yere dökülen harçları temizlediniz mi?

22 Derz harçları kuruduktan sonra yüzeyi kuru fırça ile temizlediniz mi?

23 Yüzeyi nemli bez ile temizlediniz mi?

24 Yüzeyi kuru bez ile temizledikten sonra su bazlı vernik uygulaması yaptınız mı?

• Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini 
oluşturunuz.

• Kesme taşından duvara yapıştırma yöntemiyle doğal 
taş kaplaması yapınız.

 NOT: Kesme taş kalınlığı 2 cm’den fazla ise yapıştırma 
ile beraber kenet uygulaması yapılmalıdır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine yapıştırma yöntemiyle doğal taş kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeniniz gözetiminde, en az iki öğrenci için 2 m²lik duvar yüzeyine, işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma yön-
temiyle doğal kesme taş kaplama uygulaması yapınız. Bu uygulamanın grup olarak yapılması daha uygun olur.

Resim 5.29: Kesme taş

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.7. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞTIRMA 
YÖNTEMİYLE KESME TAŞ KAPLAMA

10
DERS
SAATİ

25572
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama krokisi çizerek planlama yapılır.

• Gerekli kaplama malzemesi miktarı hesaplanır.

• Kaba sıva üzerine derzler açılarak yüzey fırçası ile temizlenir.

• Duvar yüzeyinde kot alınır.

• Alınan kot çizgisine göre su basman profili yerleştirilir ya da mastar bağlama kuralına uygun olarak mastar bağlanır (Şekil 5.2).

   Şekil 5.2: Kesme taş kaplama için mastar bağlama

• Uygun miktarda seramik karo yapıştırma harcı hazırlanır.

• Kenet demirlerinin doğal taş plakları ve duvarda geleceği yerler işaretlenir.

• Kenet demirlerinin doğal taş plaka üzerinde gireceği yerler matkapla açılır (Şekil 5.3).

Şekil 5.3: Kesme taş kenet yeri açma

• Kenet demirlerinin duvar yüzeyinde geleceği yerler 
murç ve düz kalem ile açılır.

• Kaba sıva yüzeyi ve kesme taşı ıslatılır.

• 1 numaralı doğal taş plakasının arkasına yaklaşık 1-2 
cm kadar kalınlıkta harç koyularak plaka duvarının baş-
langıç kısmına yapıştırılır.

• 2 numaralı doğal taş plakasının arkasına yaklaşık 1-2 
cm kadar kalınlıkta harç koyularak plaka duvarının bitiş 
kısmına yapıştırılır.

• Doğal taş plakası, lastik tokmak yardımıyla yavaş yavaş 
vurularak uygun konuma getirilir.

• Doğal ve taş plaka kenarının yer eksenine paralelliği, yü-
zeyinin ise dikliği su terazisi ile kontrol edilir (Şekil 5.4).
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Şekil 5.4: Kesme taş kaplama için mastar bağlama

• 1 ve 2 numaralı parçalar üzerinden duvarcı ipi çekilir.

• Ara plaklar ipe uyularak yerleştirilir (Şekil 5.5).

Şekil 5.5: Kesme taş kaplama için mastar bağlama

• Plaklar arasında 1 cm yatay düşey derz bırakılacak şekilde döşeme yapılır.

• Derzlerin arasına düzgün olması için 1cm kalınlığında derz çıtası kullanılır.

• Yüzeylerin düzgünlüğü mastarla kontrol edilir. 

• Son plağın yeri net olmadığında ara plakların durumuna göre sağa ya da sola kaydırılarak ilk sıra tamamlanır.

• Kenet demirleri, doğal ve yapay taşlar duvardaki yerlerine yerleştirilir, mermer yapıştırıcı (akemi) ya da polyester ile yapıştırılır.

• Diğer plaka sıraları derz derz üstüne gelmeyecek şekilde aynı yöntemle yerleştirilir.

• Derz harcı hazırlanarak derz pompası ile çekilir.

• Kaplama işlemi bittikten sonra yüzey temizlenir.

• Kullanılan araç gereçler temizlenir.
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Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kesme taşı Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

6 Kenet demiri Doğal ve yapay taşları duvar yüzeyine bağlanmak için kullanılır.

7 Mermer yapıştırıcı (akemi) polyester Mermerleri ve kenet demirlerini bağlamak için kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşımak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Harcın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yerini açmak için kullanılır.

14 Spiral makinesi Taş boyutlarını kesmek için kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımlarını (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç ve gereçleri hazırladınız mı?

3 Doğal taş kaplama yapılacak yüzeyi kontrol edip varsa fazlalıkları kırarak temizlediniz mi?

4 Yüzeyin krokisini çizdiniz mi?

5 Kaplama yapacağınız alanı mastar ve kâğıt bant ile sınırlandırdınız mı?

6 Kullanılacağınız taşların yassı kalınlıklarının aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiniz mi?

7 Yüzeyi su ile nemlendirdiniz mi?

8 Harcı uygulama alanına getirdiniz mi?

9 Taban kısmına kot alarak mastar bağladınız mı?

10
Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapıştırma harcını mala ile veya seramik karo 
malasının düz kısmıyla bastırarak uyguladınız mı?
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11
Taşların arka kısmına harç sürerek yüzeye el ile bastırarak yerleştirip taşları ahşap tokmakla 
sıkıştırdınız mı?

12 Taşları derzlere dikkat ederek yapıştırmaya devam edip kaplama işini bitirdiniz mi?

13 Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçları nemli sünger ile temizlediniz mi?

14 Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat beklediniz mi?

15 Derz aralarını temizlediniz mi?

16 Derz harcını kıvamında hazırladınız mı?

17 Derz harcını derz pompası ile uyguladınız mı?

18 Derzleri uygun araçla düzelttiniz mi?

19 Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük olmasına dikkat ettiniz mi?

20 Derzleri yağlı boya fırçası ile boyadınız mı?

21 Yere dökülen harçları temizlediniz mi?

22 Derz harçları kuruduktan sonra yüzeyi kuru fırça ile temizlediniz mi?

23 Yüzeyi nemli bez ile temizlediniz mi?

24 Yüzeyi kuru bez ile temizledikten sonra su bazlı vernik uygulaması yaptınız mı?

25 Kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine mekanik yöntemle doğal taş kaplama uygulaması yapmak.

Mekanik montaj, taş kaplama malzemelerinin bina yüzeyine kanca veya ankraj olarak adlandırılan paslanmaz çelik eleman-
larla tutturulması yöntemidir. Bu sistemde her taşın ağırlığı bina yüzeyine münferit olarak aktarılmaktadır. Bu sistem ile eğer 
istenirse montaj sonrası herhangi bir taşı diğerlerine hiçbir şekilde zarar vermeden sökmek, yerini boş bırakmak veya başka 
bir malzeme ile değiştirmek mümkündür. Taşlar, özellikle çok katlı binaların dış cephesine yapıştırma yöntemi ile asla monte 
edilmemelidir. Farklı malzemelerin ısı farklılıklarından doğan genleşme ve büzüşme, binada oluşabilecek oturma ve deprem 
gibi etkenlerden dolayı yapıştırma yöntemiyle monte edilen taşın düşme riski çok yüksektir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.8. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE MEKANİK YÖNTEMLE 
DOĞAL VE YAPAY KESME TAŞ KAPLANMASI

10
DERS
SAATİ

25573
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Mekanik montaj sisteminde, uygulamanın yapılacağı yüzeyin karakteri, taş ebadı, taş kalınlığı ve bina yüksekliğine bağlı ola-
rak değişik ankraj yöntemleri seçilir. Montaj sistemi her bina için özel olarak projelendirilir ve uygulanır. Sistemin tamamen 
paslanmaz olması tercih edilmelidir. Sistemde kullanılacak paslanmaz çelik elemanlar, AISI 316 veya 304 kalite standartların-
da olmalıdır (Şekil 5.6).

Şekil 5.6: Taşıyıcı ankraj elemanı tespiti

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 4 m²lik duvar yüzeyine, işlem basamaklarına uygun olarak mekanik yönte-
miyle doğal taş kaplama uygulaması yapınız. Bu uygulamanın grup olarak yapılması daha uygun olur.

• Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

• Mekanik yöntemle doğal taş kaplaması yapınız.

Görev

Şekil 5.7: Kesme taş uygulaması

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama planına uygun olarak montaj planlama-
sı yapılır.

• Plana göre ilk sıra kot seviyesi belirlenir.

• Montaj ayak yeri aplikasyonu duvar üzerinde yapılır.

• Montaj ayak yerleri belirlenir. Montaj ayaklarının ko-
lon, perde kolon, kiriş veya döşeme alnına yapılmasına 
özen gösterilir. 

• Montaj ayaklarının yatayda ve düşeyde aynı hizada, şa-
kül ve terazisinde olmasına dikkat edilir.

• Çelik dübellerin yerleri işaretlenerek duvar delinir ve 
dübeller duvara monte edilir (Resim 5.30).

İşlem Basamakları

NOT: Kesme taş kalınlığı 2 cm’den fazla ise yapıştırma ile beraber kenet uygulaması yapılması gerekir.
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Resim 5.30: Çelik dübel

• L ve U kesitli ayaklar çelik dübel ile belirlenen yere 
monte edilir (Resim 5.31, Resim 5.32).

• Ayaklara U profili cıvata ile bağlanır (Resim 5.33).

Resim 5.31: L ayak Resim 5.32: U ayak Resim 5.33: Profil

• İlk sıranın alt seviyesine göre U profillere gövde demirleri cıvata ile bağlanır (H gövde, Soffit ankraj gövde, Z gövde) 
(Resim 5.34, Resim 5.35, Resim 5.36).

Resim 5.35: Soffit gövde demiri                Resim 536: Z gövde demiriResim 5.34: H gövde demiri              

• Gövde demirlerine ayarlı ankraj demiri bağlanır ve çift taraflı ankraj pimi takılır (Resim 5.37, Resim 5.38).

Resim 5.37: Ayarlı ankraj demiri                                     Resim 5.38: Ayarlı pim           

• Kaplamada kullanacak taşa ve pim yerine denk gelecek şekilde delik markalaması yapılır.

• Pim çapından 1 mm daha büyük çaplı matkap ucu ile pim deliği açılır.

• İlk taş yerleştirilir, düşey dikliği kontrol edildikten sonra pim üzerine yerleştirilir.

• Pimin etrafı silikon ile doldurulur ve taş sabitlenir.

• Aynı yöntem ile diğer taşlar yerleştirilerek kaplama tamamlanır.

• Yatay ve düşey derzler silikon veya poliüretan köpükle doldurulur (Resim 5.39).
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Resim 5.39: Mekanik sistem doğal ve yapay kesme taş kaplama

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kesme taş Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

6 Kenet demiri Doğal ve yapay taşları duvar yüzeyine bağlanmak için kullanılır.

7 Mermer yapıştırıcı (akemi) polyester Mermerleri ve kenet demirlerini bağlamak için kullanılır.

8 Mekanik sistem aparatları (ayak, çelik   
dübel, profil, gövde demiri, ayar vidası) Kaplama sisteminin oluşturulmasında kullanılır.

9 Silikon-poliüretan köpük Kesme taşların sabitlenmesinde kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşımak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolünde kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yerini açmak için kullanılır.

14 Şarjlı matkap Profil ve ayakların montajında kullanılır.

15 Anahtar takımı Cıvata ve somonların sıkılmasında kullanılır.

16 Lazer terazi, nivo, hortum terazi Kot alma işinde kullanılır.
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Doğal taş kaplama yapılacak yüzeyi kontrol edip fazlalık varsa kırarak temizlediniz mi?

4 Yüzeyin krokisini çizdiniz mi?

5 Kaplama yapacağınız alanı mastar ve kâğıt bant ile sınırlandırdınız mı?

6 Kullanılacağınız taşların yassı kalınlıklarının aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiniz mi?

7 Yüzeyi su ile nemlendirdiniz mi?

8 Harcı uygulama alanına getirdiniz mi?

9 Taban kısmına kot alarak mastar bağladınız mı?

10
Yüzeye en az 5 mm kalınlığındaki seramik karo yapıştırma harcını mala ile veya seramik karo 
malasının düz kısmıyla bastırarak uyguladınız mı?

11
Taşların arka kısmına harç sürerek taşları yüzeye el ile bastırarak yerleştirip ahşap tokmakla 
sıkıştırdınız mı?

12 Taşları derzlere dikkat ederek yapıştırmaya devam edip kaplama işini bitirdiniz mi?

13 Kaplama taşlarının yüzeyine taşan harçları nemli sünger ile temizlediniz mi?

14 Yapıştırma işlemi bittikten sonra kuruması için 24 saat beklediniz mi?

15 Derz aralarını temizlediniz mi?

16 Derz harcını kıvamında hazırladınız mı?

17 Derz harcını derz pompası ile uyguladınız mı?

18 Derzleri uygun araçla düzelttiniz mi?

19 Derz seviyelerinin kaplama yüzeyinden daha düşük olmasına dikkat ettiniz mi?

20 Derzleri yağlı boya fırçası ile boyadınız mı?

21 Yere dökülen harçları temizlediniz mi?

22 Derz harçları kuruduktan sonra yüzeyi kuru fırça ile temizlediniz mi?

23 Yüzeyi nemli bez ile temizlediniz mi?

24 Yüzeyi kuru bez ile temizledikten sonra su bazlı vernik uygulaması yaptınız mı?

25 Kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

174



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

Ürünün yapısına göre 42.5 portland çimento, kırma taş kumu, pomza kumu, beton katkı elemanları ve demir oksit boya 
karışımına su ilave edilerek harç mikserlerinde karıştırmak suretiyle ana harç elde edilir. Bu harcın kalıplara dökülmesinden 
önce taşların yüzeyine verilecek olan renk efektlerini oluşturmak için demir oksit boyalardan hazırlanan renk kalıplarının 
belli bölgelerine uygulanır. Ana harç bu kalıplara boşaltılır ve vibrasyon sistemiyle sıkılaştırılır. Doldurulan kalıplar 48 saat 
bekletilir, 48 saat sonunda kalıplar sökülür.

Kültür Taşı Özellikleri

• İçerisindeki pomza (bims) kumu sayesinde ses ve ısı 
yalıtımı sağlar.

• Yanıcı ve parlayıcı değildir.

• İnsan sağlığına zararlı hiçbir yan etkisi yoktur.

• İçerisindeki yüksek dayanımlı çimento sayesinde, taşın 
genelinde ve yüzeyinde yeterli bir dayanım sağlar. 

• Dış etkilere dayanıklıdır.

• Her model için özel olarak tasarlanmış köşe taşları bulunur.

Görev

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama planlaması yapılır.

• Kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama için gerekli malzemeler kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, metre, sıva malası, spiral taş kesme 
makinesi vb. araç gereçler uygulama alanında hazır duruma getirilir. 

• Uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilir. Uygun olmayan kısımlar düzeltilerek uygulamaya hazır hale 
getirilir.

• Uygulama alanında kot alınır.

• Kot çizgisine göre ilk sıranın altına uygun yöntemle subasman profili veya mastar bağlanır.

• Pürüzsüz beton, boyalı ve kirli yüzeylerin üzerine çekiç vb. aletler ile çentikler oluşturarak ve astar uygulaması yaparak 
kaplama yapılır.

• Kaplamada kullanılacak taş ve uygulama duvarı ıslatılır ve uygun kıvamda yapıştırma harcı hazırlanır. 

• Uygulama yapılacak yüzeye 0,5-1 cm kalınlığında harç, sıvacı küreği veya çelik mala ile bastırarak sürülür. Harç sürülen 
alan 1m²yi geçmemelidir. Aksi halde harç kurumaya başlar ve gerekli bağlayıcılık elde edilemez.

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 2 m²lik duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma yönte-
miyle yapay kültür taşı kaplama uygulaması yapınız. Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

İşlem Basamakları

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.9. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE KESME 
YAPAY TAŞ (KÜLTÜR TAŞI) KAPLAMA

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine yapay taş kaplama uygulaması yapmak.

25574
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

• Ürünlerin de arka yüzeyine, duvara uygulanan harca ek olarak bir miktar daha yapıştırıcı sürülür.

• Ürünler duvara yapıştırılmadan önce prova niteliğinde duvardaki yerlerine oturtulur ve taşın arkasına harç sürülür.

• Taşın üzerine basarak ve taşı sağa sola hareket ettirerek arka yüzeyinin duvara iyice oturması sağlanır ve lastik tokmak 
ile taş yerine iyice yerleştirilir.

• Yatay ve düşey derzlerin düzgün olması için derz çıtası kullanılır. 

• Son olarak taşan harç bir mala yardımıyla alınır. Düz taşların uygulamasında, ilk sıranın bitirilip ardından ikinci sıraya 
geçilmesi gerekmektedir. 

• Tüm uygulama işlemleri sırasında, taşların yüzeylerine harç gelmemesine dikkat edilmelidir. Harç gelmesi durumunda, 
harcın biraz kurumasını bekleyip harç ufalanır duruma geldiğinde yüzey, kuru bir fırça ile temizlenmelidir. Bu temizlik 
işlemi için asla ıslak sünger, fırça, bez veya sert tel fırça kullanılmamalıdır.

• Uygulamadan sonra 24 saat kurumasını beklenir.

• Uygun kıvamda derz harcı hazırlanarak derz pompası yardımıyla derzler doldurulur.

• Derz düzeltme aparatı ile derzler düzeltilir.

• Çevre ve kullanılan araç gereçler temizlenir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kültür taşı Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılmasında ve harç hazırlama işinde kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşımak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Harcın yüzeye uygulamasında kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yerini açmak için kullanılır.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Yüzey kaplama planlaması yaptınız mı?

3 Kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

4
Uygulama için gerekli olan kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, metre, sıva malası, 
spiral taş kesme makinesi vb. araç gereçleri uygulama alanında hazır duruma getirdiniz mi?

5 Yüzey kontrolü yaparak gerekli yüzey düzeltme işlemini yaptınız mı?

6 Uygulama alanında kot aldınız mı?

7 Kot çizgisine göre ilk sıranın altına uygun yöntemle mastar bağladınız mı?

8 Kaba sıvalı yüzeylere direk uygulama yaptınız mı?

9
 Pürüzsüz beton, boyalı ve kirli yüzeylerin üzerine  çekiç vb. aletler ile çentikler oluşturarak 
astar uygulaması yaptınız mı?

10 Kaplamada kullanılacak taş ve uygulama duvarını ıslattınız mı?

11 Uygun kıvamda yapıştırma harcı hazırladınız mı?

12
Uygulama yapılacak yüzeye 0,5-1 cm kalınlığında harcı sıvacı küreği veya çelik mala ile bastı-
rarak sürdünüz mü?

13 Harç sürülecek alana 1m²yi geçmeyecek şekilde harç uygulaması yaptınız mı?

14
Ürünlerin de arka yüzeyine duvara uygulanan harca ek olarak bir miktar daha yapıştırıcı 
sürdünüz mü?

15 Ürünlerin duvara yapıştırılmadan önce provasını yaptınız mı?

16 Taşın arkasına harç sürdünüz mü?

17
Taşın üzerine basarak ve sağa sola hareket ettirerek arka yüzeyin duvara iyice oturmasını 
sağladınız mı? Lastik tokmak ile taşı yerine iyice yerleştirdiniz mi?

18 Yatay ve düşey derzlerin düzgün olması için derz çıtası kullandınız mı?

19 Son olarak taşan harcı bir mala yardımıyla temizlediniz mi?

20 Uygulamadan sonra 24 saat kurumasını beklediniz mi?

21 Uygun kıvamda derz harcı hazırlayarak derz pompası yardımıyla derzleri doldurdunuz mu?

22 Derz düzeltme aparatı ile derzleri düzelttiniz mi?

23 Çevreyi ve kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar yüzeyine yapay taş kaplama uygulaması yapmak

Yapay taş görünümlü paneller polyester veya strafordan üretilir. Bu malzemelere taş baskı yapılarak taş görünümü sağlanır. 
Bina içinde ve bina dışında kullanılır. Kullanıldığı yerde doğal taş hissi verir.

Strafor, günümüz şartlarında dayanıklılığının yanı sıra estetik amaçlı birçok alanda kullanılan sistemdir. En son uygulama ala-
nına baktığımız zaman özellikle duvarlarda hem ısı yalıtımı olarak hem de güzel estetik bir görünüş olarak ön plana çıkmak-
tadır. İç mekân içerisinde kullanılacak olan bu ürünler sayesinde dekoratif açıdan başarılı bir sonuç da elde edilmiş olacaktır. 

Bir mekânı güzelleştirmenin pek çok yöntemi olabilir ancak güzelleştirmenin yanı sıra aynı zamanda mekânın da estetik 
açıdan hoş görünmesi gerekir. Strafor üzerine yapılan baskı sayesinde istenilen bir kaplama modeli de gerçekleştirilmiş ola-
caktır. Özellikle mekânın dekoratif amaçlı kullanılması istendiğinde farklı desenler yapılarak içeriden ya da dışarıdan dekoratif 
bir görünüm kazandırılmaktadır.

Yapay Panel Taşın Özellikleri 

• Ses ve ısı yalıtımı sağlar.

• Estetik görünüşlüdür.

• İnsan sağlığına zararlı hiçbir yan etkisi yoktur.

• Üzerindeki boya ve taş tozları sayesinde dış etkilere 
dayanıklıdır.

• Uygulaması kolaydır.

Görev

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama planlaması yapılır.

• Kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama için gerekli malzemeler; taraklı mala, spa-
tula, kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, 
metre, sıva malası, spiral taş kesme makinesi vb. araç 
gereçler uygulama alanında hazır duruma getirilir. 

• Uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilir. 
Uygun olmayan kısımlar düzeltilerek uygulamaya hazır 
hale getirilir.

• Uygulama alanında kot alınır.

• Kot çizgisine göre ilk sıranın altına uygun yöntemle 
mastar bağlanır (Resim 5.40).

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 4 m²lik duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma yönte-
miyle yapay taş duvar paneli kaplama uygulaması yapınız. İki kişilik gruplar halinde uygulama yapınız.

 Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

İşlem Basamakları

Resim 5.40: Mastar bağlama

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.10. DÜZ DUVAR YÜZEYİNE YAPAY PANEL 
TAŞ KAPLAMA

10
DERS
SAATİ

25575
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

• Panel taş kaplama yapılacak uygulama duvarı ıslatılır. 

• Ürünler duvara yapıştırılmadan önce prova niteliğinde duvardaki yerlerine oturtulur.

• Uygun kıvamda yapıştırma harcı hazırlanır. 

• Uygulama yapılacak yüzeye 0,5-1 cm kalınlığında harcı, sıvacı küreği veya çelik mala ile bastırarak sürülür ve taraklı 
mala ile yüzey kuralına uygun olarak taraklanır (Resim 5.41, Resim 5.42).

Resim 5.41: Yüzeye yapıştırıcı sürülmesi    Resim 5.42: Yüzeyin taraklanması

• Yapay taş duvar panelinin arka tarafına yapıştırma harcı 
sürülür ve yüzey taraklanır (Resim 5.43).

• Taşın üzerine basarak ve sağa sola hareket ettirerek arka 
yüzeyin duvara iyice oturması sağlanır (Resim 5.44).

• Harç yatağına yerleştirilen panel taş kaplama, lastik mala veya mastar ile sıkıştırılır (Resim 5.45). 

Resim 5.43: Yapıştırıcı sürülmesi ve panelin taraklanması Resim 5.44: Yüzeye yapay taş panelin yapıştırılması

Resim 5.45: Yapay taş panellerin sıkıştırılması

• Uygulama bitirilir (Resim 5.46).
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kültür taşı Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılmasında ve harç hazırlama işinde kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Harcın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

• Çevre ve kullanılan araç gereçler temizlenir.

Resim 5.46: Yapay taş panel kaplamasının bitirilmesi
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Yüzey kaplama planlaması yaptınız mı?

3 Kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

4
Uygulama için gerekli malzemeler; taraklı mala, spatula, kürek, mala, lastik tokmak, mastar, 
su terazisi, metre, sıva malası, spiral taş kesme makinesi vb. araç gereçleri uygulama alanın-
da hazır duruma getirdiniz mi?

5
Uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğünü kontrol edip uygun olmayan kısımları düzelterek 
uygulamaya hazır hale getirdiniz mi?

6 Uygulama alanında kot aldınız mı?

7 Kot çizgisine göre ilk sıranın altına, uygun yöntemle mastar bağladınız mı?

8 Panel taş kaplama yapılacak uygulama duvarını ıslattınız mı?

9 Ürünler duvara yapıştırılmadan önce prova niteliğinde duvardaki yerlerine oturttunuz mu?

10 Uygun kıvamda yapıştırma harcı hazırladınız mı?

11
Uygulama yapılacak yüzeye 0,5-1 cm kalınlığında harcı, sıvacı küreği veya çelik mala ile bastı-
rarak sürüp taraklı mala ile yüzeyi kuralına uygun olarak tarakladınız mı?

12 Yapay taş duvar panelinin arka tarafına yapıştırma harcı sürerek yüzeyi tarakladınız mı?

13
Taşın üzerine basarak ve sağa sola hareket ettirerek arka yüzeyinin duvara iyice oturmasını 
sağlayıp lastik tokmak ile taşı yerine iyice yerleştirdiniz mi?

14 Çevreyi ve kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak zemin üzerine doğal ve yapay taş kaplama uygulaması yapmak.

Kullandığımız alanların daha sağlıklı ve güzel görünmesi için zemine yaptığımız kaplamalardır. Zeminlerde kaplama taşı olarak 
doğal ve yapay taşlar kullanılmaktadır. Doğal ve yapay taş kaplamalar yumuşak ya da sert zemin üzerine uygulanabilir. Yumu-
şak zemin üzerine uygulamalar genellikle peyzaj amaçlı bahçe içerisinde ya da üzerinde fazla yük olmayan yürüme yolları ve 
kaldırımlarda uygulanır. Sert zemine yapılan doğal ve yapay taş kaplamalar ise araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde 
uygulanır. Uygulama kum yatağı üzerine ya da harçlı olarak yapılmaktadır.

Görev

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 2 m²lik yumuşak zemin yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak kum 
yatağında doğal veya yapay taş kaplama uygulaması yapınız. Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz 
(Resim 5.47).

Resim 5.47: Yumuşak zemine kum yatağında taş döşeme

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama planlaması yapılır.

• Kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Kaplama yapacağınız alanın çevresi sınırlanır (Resim 5.48).

• Uygulama için gerekli malzemeler; çekiç, ahşap tokmak, kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, metre, ip, spiral 
taş kesme makinesi vb. araç gereçler uygulama alanında hazır duruma getirilir. 

• Kaplama yapılacak alandaki ham toprak kaldırılır (Resim 5.49).

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.11. YUMUŞAK ZEMİNE DOĞAL VE 
YAPAY TAŞ DÖŞENMESİ

10
DERS
SAATİ

25576

182



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

Resim 5.48: Uygulama alanının belirlenmesi Resim 5.49: Yumuşak zeminin kazılması

Resim 5.50: Blokaj taşı doldurulması ve taşların sıkıştırılması Resim 5.51: Yumuşak zemine kum serilmesi

• Kazılan çukura blokaj taşı doldurulup taşlar sıkıştırılır (Resim 5.50).

• Kaplama taşları kuru kuruya prova amaçlı yerleştirilir.

• Blokaj üzerine ince kum serip mastarla yüzey düzeltilir (Resim 5.51).

Resim 5.52: Yumuşak zemine kum yatağında köşe taşlarının yerleştirilmesi Resim 5.53: Yumuşak zemine kum yatağında taş döşeme işinin yapılması

• Başlangıç ve bitiş noktalarına ilk taşlar terazisinde yerleştirilir (Resim 5.52).

• Bu iki taş arasına ip çekerek diğer taşlar yerleştirilip sıkıştırılır (Resim 5.53).

• Kaplama bittikten sonra kum ile bırakılan derzlerin arası doldurulur ve alandaki fazlalık kumlar temizlenir (Resim 5.54).
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

Resim 5.54: Derzlerin kum ile doldurulması

• Derzlere kum serdikten sonra kaplama sıkıştırılır 
(Resim 5.55).

• Çevre ve kullanılan araç gereçler temizlenir (Resim 5.56).

Resim 5.55: Derzlerin kum ile doldurulması sonrası sıkıştırma Resim 5.56: Derzlerin ve uygulama alanının temizlenmesi

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Doğal taş Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Su Yüzeyin ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

3 Blokaj taşı Blokaj yapımında kullanılır.

4 İnce milli kum Tesviye yapılması ve derzlerin doldurulmasında kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşımak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Harcın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.
13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yerini açmak için kullanılır.
14 Yüzey vibratörü Zeminin ve kaplamanın sıkıştırılmasında kullanılır.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Yüzey kaplama planlaması yaptınız mı?

3 Kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

4
Uygulama için gerekli malzemeler; kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, metre, sıva ma-
lası, spiral taş kesme makinesi vb. araç gereçleri uygulama alanında hazır duruma getirdiniz mi?

5 Yüzey kontrolü yaparak gerekli yüzey düzeltme işlemi yaptınız mı?

6 Uygulama alanında kot aldınız mı?

7 Kot çizgisine göre ilk sıranın altına uygun yöntemle mastar bağladınız mı?

8
Pürüzsüz beton, boyalı ve kirli yüzeylerin üzerine çekiç vb. aletler ile çentikler oluşturularak 
astar uygulaması yaptınız mı?

9 Kaplamada kullanılacak taşları ve uygulama duvarını ıslattınız mı?

10 Uygun kıvamda yapıştırma harcı hazırladınız mı?

11
Uygulama yapılacak yüzeye 0,5-1 cm kalınlığında harcı, sıvacı küreği veya çelik mala ile bastı-
rarak sürdünüz mü?

12 Harç sürülen alana 1m²yi geçmeyecek şekilde harç uygulaması yaptınız mı?

13
Ürünlerinin de arka yüzeyine, duvara uygulanan harca ek olarak bir miktar daha yapıştırıcı 
sürdünüz mü?

14 Ürünlerin duvara yapıştırılmadan önce provasını yaptınız mı?

15 Taşın arkasına harç sürdünüz mü?

16
Taşın üzerine basarak ve sağa sola hareket ettirerek arka yüzeyinin duvara oturmasını sağla-
yıp lastik tokmak ile yerine iyice yerleştirdiniz mi?

17 Yatay ve düşey derzlerin düzgün olması için derz çıtası kullandınız mı?

18 Son olarak taşan harcı bir mala yardımıyla temizlediniz mi?

19 Uygulamadan sonra 24 saat kurumasını beklediniz mi?

20 Uygun kıvamda derz harcı hazırlayarak derz pompası yardımıyla derzleri doldurdunuz mu?

21 Derz düzeltme aparatı ile derzleri düzelttiniz mi?

22 Çevreyi ve kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak zemin üzerine doğal ve yapay taş kaplama uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 2 m²lik sert zemin yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak harç yatağında 
doğal veya yapay taş kaplama uygulaması yapınız (Resim 5.57).        

Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz.

Resim 5.57: Kesme taş kaplama için mastar bağlama

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Yüzey kaplama planlaması yapılır.

• Kullanılacak malzeme miktarını hesaplanır.

• Uygulama için gerekli malzemeler; çekiç, ahşap tok-
mak, kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, 
metre, ip, spiral taş kesme makinesi vb. araç gereçler 
uygulama alanında hazır duruma getirilir. 

• Kaplama yapacağınız alanın çevresi sınırlanır.

• Kaplama yapılacak alana tesviye beton dökülür.

• Kaplama taşları kuru kuruya prova amaçlı yerleştirilir.

• Plastik kıvamda yapıştırma harcı hazırlanır.

• Kaplama yapılacak yüzey bol su ile yıkanır.

• Kaplamada kullanacak taşlar yıkanır.

• Belirlenen alanda seramik karo kaplama uygulamasında 
olduğu gibi terazisinde L hattı oluşturulur (Resim 5.58).

• L hattına göre diğer taşlar döşenir.

• Mastarla yüzey düzgünlüğü kontrol edilerek kaplama 
işi bitirilir (Resim 5.59).

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

5.12. SERT ZEMİNE DOĞAL VE YAPAY 
TAŞ DÖŞENMESİ

10
DERS
SAATİ

25577
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara, Zemine Doğal ve Yapay Taş Kaplama

• Kaplama bittikten sonra bırakılan derzlerin arası derz 
harcı ile doldurulur (Resim 5.60). 

• Derzler ve kaplama yüzeyi temizlenir (Resim 5.61).

Resim 5.60: Derzlerin mala ile doldurulması Resim 5.61: Derzlerin ve yüzeyin temizlenmesi

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Doğal taş Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır.

3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır.

4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

5 Su Yüzeyin ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

Makine Araç Analizi Tablosu

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmak için kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Harcın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

Resim 5.58: Doğal taş kaplama L hattı oluşturma Resim 5.59: L hattına göre kaplama taşlarının mastarla kontrolü
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5. ÖĞRENME BİRİMİ

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Yüzey kaplama planlaması yaptınız mı?

3 Kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

4
Uygulama için gerekli malzemeler; kürek, mala, lastik tokmak, mastar, su terazisi, metre, 
sıva malası, spiral taş kesme makinesi vb. araç gereçleri uygulama alanında hazır duruma 
getirdiniz mi?

5 Kaplama yapacağınız alanın çevresini sınırladınız mı?

6 Kaplama yapılacak alana tesviye betonu döktünüz mü?

7 Kaplama taşları ile kuru kuruya uygulama provası yaptınız mı?

8 Plastik kıvamda yapıştırma harcı hazırladınız mı?

9 Kaplama yapılacak yüzeyi bol su ile yıkadınız mı?

10 Kaplamada kullanacağınız taşları yıkadınız mı?

11
Belirlediğiniz alanda seramik karo kaplama uygulamasında olduğu gibi terazisinde L hattı 
oluşturdunuz mu?

12 L hattına göre diğer taşları döşediniz mi?

13 Mastarla yüzey düzgünlüğünü kontrol ederek kaplama işini bitirdiniz mi?

14 Kaplama bittikten sonra bırakılan derzlerin arasını derz harcı ile doldurdunuz mu?

15 Çevreyi ve kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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DUVARA VE ZEMİNE MERMER KAPLAMA

Öğrenme Birimi6

6.1. MERMER KAPLAMA YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA
6.2. DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞTIRMA YÖNTEMİYLE MERMER KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI
6.3. DUVAR YÜZEYİNE MEKANİK YÖNTEMLE MERMER KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI
6.4. DÜZ ZEMİN YÜZEYİNE MERMER KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI
6.5. DÜZ ZEMİNDE YARI KURU ÇİMENTO HARCI ÜZERİNE MERMER KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI
6.6. DÜZ ZEMİNDE YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE MERMER KAPLAMA VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI
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6. ÖĞRENME BİRİMİ

Mermer kaplama uygulaması yapılacak yüzeyler duvar ve zemin yüzeyleri olarak sınıflandırılır. Mermer kaplama uygulaması 
yapılacak yüzeyler, düşey ve yatay kaplama yüzeyleri olarak da adlandırılır.

6.1. MERMER KAPLAMA YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

6.1.1. Duvara ve Zemine Mermer Kaplama İçin Yüzey Hazırlığı 

Mermer kaplama yapılacak yüzey çok düzgün olmalıdır. Duvara mermer kaplama yapmak için duvar yüzeyi çimento harcı 
ile mastarında ve terazisinde kaba sıvalı olmalıdır. Kaplama yüzeyi mastar ile kontrol edilir. Eğer mastar altında 3-7 mm veya 
daha fazla boşluk varsa çimento esaslı tamir harcı ile yüzeyin düzeltilip mastarına ve terazisine getirilmesi gerekir. Mermer 
kaplama, zemine yapılacaksa zeminin terazisi tesviye betonu ile düzeltilmelidir. 

6.1.1.1. Duvara ve Zemine Mermer Kaplama Hazırlığı

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mermer kaplama yapılacak yüzey hazırlığı yapmak.

GİRİŞ : Kireçtaşı, dolomit gibi kayaçların belirli sıcaklık ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak kristalleşmesi ile yeni 
bir yapı kazanmaları sonucu oluşan malzemeye mermer denir. Bu yapı malzemeleri gerçek mermer olarak adlandırılır. 
Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. 

Yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilir. Mermer, 
tarihler boyunca birçok mimaride kullanılmıştır. Günümüzde mermer yerine kullanılabilecek ne kadar taş çıkmış olsa 
da mermerin nostaljisini ve doğallığını sağlayamamaktadır.

• Çevrenizde mermer kaplama yapılan yüzeyleri inceleyiniz.

• Mermer kaplama yapılan farklı ve size hoş görünen yüzeylerin fotoğraflarını çekiniz ve 
bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Mermer kaplamaya başlamadan önce kaplama yapılacak yüzeyin ve kaplamada kullanılacak mermer malzemesinin hazır-
lanması gerekir. 

6.1.1.2. Duvara ve Zemine Mermer Kaplamada Kullanılacak Mermer Hazırlığı

Kaplama için kullanılacak taşlar ocaktan çıkarıldıktan sonra atölye veya şantiye alanına getirilir.

Buralarda taşlar, makineler veya el aletleri ile istenilen ölçülerde kesilir ve yüzey işlemleri yapıldıktan sonra uygulamaya hazır 
hale getirilir (Resim 6.1, Resim 6.2).

Resim 6.2: Mermer cilalama makinesi Resim 6.1: Mermer kesme makinesi                 
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Doğadan blok olarak çıkarılan mermer taşlar, çeşitli mermer işleme makineleri ile biçimlendirildikten sonra yapılarda kapla-
ma malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

6.1.1.3. Mermerin Kullanım Alanları 
En fazla tüketilen doğal taş mermerdir. Türkiye’de mermer, en fazla inşaat sektöründe tüketilmektedir. Binaların iç ve dış kı-
sımlarında kullanılmaktadır. Binaların içinde; yer döşemesi ve duvar kaplamasında, merdiven basamaklarında, koridorlarda, 
sütunlarda, şöminelerde, ıslak mekân (WC, banyo, mutfak vb.) bina alanlarında kullanılır. 

 Binaların dışında, dış cephe kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca dış zeminlerde parke olarak kullanıldığı gibi 
birçok dekoratif eşya yapımında ve mezar taşlarında da kullanılmaktadır. Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması nede-
niyle fabrika, atölye ve benzeri yerlerde taban ve duvar kaplaması olarak kullanılmaktadır. Mermer, kimyasal bileşiminde 
kalsiyum karbonat içerdiği için kimya, yem-gübre sanayisinde, karayolu, beton, asfalt, paledyen, mozaik ve suni mermer 
yapımında kullanılmaktadır. 

 İç dekorasyonda masa, sehpa, biblo, avize vs. ürünlerin yapımında önemli miktarlarda özellikle damarlı mermer, renkli mer-
mer, oniks mermeri ve yeşil somaki tüketilmektedir. Doğal taşlar, süsleme ve estetik kullanımlarının yanı sıra dayanıklılıkları, 
atmosferik şartlar ve çevre kirliliği nedeniyle granit gibi sert taşlar özellikle metro, havaalanları, otobüs terminallerinde, 
gökdelen ve ticaret merkezlerinin yapımında kullanılmaktadır. 

 Mermer kaplama işi uzmanlık, incelik ve dikkat gerektiren bir iş olduğundan nasıl işleneceğinin bilinmesi gerekir. Doğal 
mermerler çok çeşitli olarak piyasada bulunur. Ülkemizde çoğu ilimizde mermer ocakları bulunur ve çıkarılarak işlenir. Ülke-
mizde önemli potansiyele sahip olan bölgeler Marmara, Batı Anadolu, Güney Anadolu, Orta ve Kuzey Anadolu Bölgeleridir. 
Özellikle İzmir, Uşak, Afyon, Muğla, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Artvin, 
Bitlis, Erzincan, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Çanakkale, Konya, Bilecik ve Manisa illerinde zen-
gin yataklar bulunmaktadır. 

Bunlar genellikle çıkarıldıkları bölgeye veya renklerine göre isimlendirilir. Afyon mermeri, Muğla mermeri, Marmara merme-
ri, Amasya mermeri, Tokat mermeri, Elazığ vişnesi mermeri gibi isimleri mevcuttur. 

6.1.1.4. Mermer Çeşitleri

Ülkemizde bulunan ve yüzey kaplama işlerinde kullanılan mermerler aşağıda verilmiştir (Şekil 6.1).

Bilecik Pembe          Bursa açık bej

Afyon Beyazı

Akşehir Siyahı

Afyon kaplan postu Afyon Süper

Antik Bej Balıkesir

Ege bordo
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Ege kahve                                     

Fosil bej                                        

Ege rose                                    Elazığ vişne  

Harmankaya Amasya beji  

Şekil 6.1: Mermer çeşitleri 

6.1.1.5. Mermerlerin Özellikleri 

Kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyan mermerlerin seçilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, aşağıda incelenen özellik-
lerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Sertlik: Sert mermerler, binalarda daha çok döşemelerde ve kapı eşiklerinde kullanılır. Genel olarak silikat minerallerinin art-
masıyla birlikte mermerin sertliği de artar. Sert mermerlerin kesimi ve şekillendirilmesi daha zor ve masraflıdır. Buna karşılık 
çok iyi cila kabul eder.

Su Emme: Su emme, daha çok binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan mermerler için önem taşır. Yağmur suları özel-
likle karbonat içeren mermerlere tesir ederek çözülmelerine neden olur.

Birim Hacim Ağırlığı: Birim hacim ağırlığının bilinmesi; nakliyat ücretlerinin belirlenmesinde, statik hesaplarda, yük kaldırma 
işlerinde ve kullanılan halat seçiminde gereklidir.

Porozite: Mermerlerde porozitenin artmasıyla birlikte ekonomik değer azalır. Zira atmosferin etkilerine karşı koyma özelliği 
porozitenin artmasıyla azalmaktadır. Mermerin gözeneklilik derecesinin bir ölçütü olarak kullanılmaktadır.

Aşınma Kaybı: İnsan trafiğinin etkisiyle, sürtünme sonucu taban döşemesi ve merdiven basamaklarında kullanılacak mer-
mer plakalarda oluşabilecek aşınma kayıplarının bilinmesi, uygun mermer seçiminde önemlidir. Sürtünme etkisiyle oluşan 
aşınma kayıpları genellikle karbonatlı mermerlerde yüksek olup mineral içeriği ve içerdiği minerallerin özellikleri nedeniyle 
magmatik kökenli mermerlerde düşüktür. Bu nedenle, sürtünme ile aşınma değeri mermerin kullanım alanını tayin edici bir 
gösterge olarak kabul edilmektedir.

Basınç Dayanımı: Mermerlerin kristal durumuna, poroziteye, CaCO3 miktarına ve yabancı madde içeriğine göre değişken 
olup 500-1500 kg/cm² arasında değişir. Dayanım; tabakalanmaya dik yönlerde daha fazla, paralel yönlerde ise daha azdır. 
Basınç dayanımı, mermerin yapılarda kullanım yerini belirlemede bir gösterge olarak kullanılır.

Renk: Gerçek mermerler saf olduklarında beyaz tonlardadır. Ancak yeryüzünde renkli mermerler daha yaygındır. Renklen-
me, mermeri oluşturan esas mineralin yanında tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlığından kaynaklanır. 
Renk ve desen, alım satımda önemli rol oynayan özelliklerdir.

Saydamlık: Mermerin ışığı geçirebilme özelliğidir. İnce kristalli mermerlerin saydamlık özellikleri daha yüksektir. Bu özellikleri 
yüksek olan mermerler süs eşyası yapımında ve heykel tıraşçılıkta kullanılır.

Cila Tutma: Mermerlerin cila tutma özellikleri farklılıklar gösterir. Genel olarak sert mermerler daha iyi cila kabul eder. 
Mermer işletme fabrikalarında levha haline getirilmiş ve boyutlandırılmış mermerlerin pazar değeri, bu malzemenin parla-
tılabilme özelliği ile yakında ilgilidir. İyi parlatılamayan malzemelerin pazar değeri düşüktür. Mermerlerde paslanma deneyi 
uygulandığında deney numunelerinde sarı, kahverengi, kırmızı gibi değişen pas renginde bozulma meydana gelmemelidir. 
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6.1.2. Mermer Kaplama Yapımında Kullanılan Araç ve Makineler

• Kürek • Çelik mala • Su kovası 

• El arabası • Çelik metre • Lazer metre 

• Lazer terazi • Şakül • Su terazisi 

• İp • Mastar • Çelik taraklı mala 

• Derz temizleme aparatı • Plastik tokmak • Gönye 

• Harç teknesi • Sulu kesim makinesi • Mikser

• Spiral makinesi • Delici kırıcı matkap • Açıkağız anahtar akımı 

• Ispatula • Şarjlı tornavida • Lokma anahtar takımı

• Yıldız anahtar takımı • Tornavida takımı • Mermer silme makinesi

Tablo 6.1: Mermer Kaplamada Kullanılan Araç ve Makineler                

Doğal ve yapay taş kaplama işinde kullanılan araç gereçlerin tamamı mermer kaplama işinde de kullanılır. Mermer kaplama-
da kullanılana araç gereçler aşağıda listelenmiştir (Tablo 6.1).

SIRA SİZDE

Ülkemizde çıkarılan ve yüzey kaplama işlerinde kullanılan mermer adlarını yazınız.

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 Mermerlerin özelliklerini yazınız.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır. 

• Kaplama için gerekli araç gereç hazırlanır. 

• Yüzey kaplama krokisi çizerek planlama yapılır. 

• Gerekli kaplama malzemesi miktarı hesaplanır. 

• Sıva yüzeyi mastarla kontrol edilir. Bozuk olan kısım 
varsa tamir harcı ile sıvanarak mastarına getirilir. 

• Duvar yüzeyinde kot alınır. 

• Alınan kot çizgisine göre su basman profili yerleştirilir 
ya da mastar bağlama kuralına uygun olarak mastar 
bağlanır. 

• Mermer ölçüsüne göre duvar yüzeyinde kenet demiri 
yerleri işaretlenir (Şekil 6.2). 

• Kenet demirinin geleceği yer, duvar ve mermer plaka 
üzerinde uygun araç gereçle açılır.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

6.2. DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞTIRMA 
YÖNTEMİYLE MERMER KAPLAMA VE 

YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI 

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine yapıştırma yöntemiyle mermer kaplamauygulaması yapmak. 

Mermer kaplama bina içi ve dışında uygulanır. İç kısımlarda kullanılacak mermerler, mermer işleme makinelerinde istenilen 
boyutlarda işlenerek kaplamaya uygun hale getirilir. Mermer kaplama bina iç kısımlarında yapılıyorsa ve plaka kalınlığı 2 
cm’den az ve duvar yüksekliği 20 m’den düşük ise kaplama işi için kenet gerekmez. Seramik karo kaplama için yapılan uygu-
lama aynen uygulanır.

Görev 

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 2 m²lik duvar yüzeyine 30x60 cm boyutlarında ve 2,5 cm (25 mm) kalınlığında 
hazırlanmış mermer plakalar ile işlem basamaklarına uygun olarak yapıştırma kenetli yöntemiyle kaplama uygulaması yapınız. 

Yönerge

• Öğretmeniniz tarfından verilen uygulama duvarlarına kesme mermer kaplama yapılacaktır. Aşağıda verilen işlem basa-
maklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz. 

• Öğretmeniniz tarfından verilen uygulama duvarlarına kesme mermer kaplama uygulamasına çok dikkat etmelisiniz. 

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz. 

 NOT: Mermer taş kalınlığı 2 cm’den fazla ise yapıştırma ile beraber kenet uygulaması yapılması gerekir. 

İşlem Basamakları 

Şekil 6.2: Duvar ve mermer üzerine kenet demiri yeri işaretlenmesi

25578
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• Uygun miktarda seramik karo yapıştırma harcı hazırlanır. 

• Kaba sıva yüzeyi ve mermerler ıslatılır. 

• Mermerin yapıştırma yüzeyine göre dikey kenarlarına hazırlanan harç yaklaşık 2 cm kalınlık ve 5 cm genişliğinde sürülür. 

• Mermer plaka, plastik tokmak yardımıyla yavaş yavaş vurularak uygun konuma getirilir (Şekil 6.3). 

Şekil 6.3: Bir numaralı mermerin yerleştirilmesi 

• Mermer plaka kenarının yer eksenine paralelliği, yüzeyinin ise dikliği su terazisi ile kontrol edilir.  

• 2 numaralı mermer birinci mermer gibi yerleştirilir (Şekil 6.4). 

Şekil 6.4: İki numaralı mermerin yerleştirilmesi

• Bir ve iki numaralı mermerlerin üst kısmından duvarcı ipi çekilir (Şekil 6.5). 

Şekil 6.5: 1 ve 2 numaralı mermerler arası ip çekimi 
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• Ara plaklar ipe uyarak yerleştirilir. 

• Yüzeylerin düzgünlüğü mastarla kontrol edilir (Şekil 6.6). 

Şekil 6.6: Mermerlerin mastarla yüzey kontrolü 

• Tuğla parçası ıslatarak geçici destek olması için alçı yardımıyla mermer plakanın zeminle birleştiği yere yerleştirilir.

• Tahta parçası ıslatarak geçici destek olması için alçı yardımıyla mermer plakanın üst kenarına yakın yere dikey derzi 
ortalayacak şekilde yapıştırılır.

• Demir kancanın bir ucu tahta parçasına, diğer ucu duvara mermer plakları oynatmadan sıkıştırılır (Şekil 6.7).

Şekil 6.7: Mermerlerin geçici olarak sabitlenmesi

• Kenet demirleri mermer ve duvardaki yerlerine yerleştirilir ve mermer yapıştırıcı (akemi) ile yapıştırılır (Şekil 6.8).

Şekil 6.8: Kenet demirlerinin montajı

• Yeteri kadar kumlu çimento şerbeti hazırlanır.

• Kumlu çimento şerbeti mermer plakların arkasına yavaş yavaş dökülür.

• Dökülen şerbet prizini aldıktan sonra demir kancalar, tahta parçaları ve tuğla parçaları sökülerek temizlenir.

• İkinci ve sonraki sıralarda mermerler bir önceki sıra üzerine derzleri ortalayacak şekilde akemi ile yapıştırılır.

• Diğer plaka kaplama sıraları aynı yöntemle yerleştirilir (Şekil 6.9).
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        Şekil 6.9: Birinci sıradan sonraki mermer sıralarının tamamlanması

• Derz araları temizlenir.

• Derz harcı hazırlanır.

• Tekniğine uygun olarak derz dolgu yapılır.

• Yüzey temizliği yapılır.

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kesme taşı Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır. 
2 Tamir harcı Yüzeyin tamiri ve düzeltilmesi için kullanılır. 
3 Yapıştırma harcı Kaplama taşlarının yüzeye yapıştırılması için kullanılır. 
4 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır. 
5 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır. 
6 Kenet demiri Doğal ve yapay taşların duvar yüzeyine bağlanması için kullanılır.
7 Mermer yapıştırıcı (akemi) polyester Mermerleri ve kenet demirlerini bağlamak için kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).
2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır. 
3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır. 
4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır. 
5 Kova Su taşınmasında kullanılır. 
6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır. 
7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır. 
8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır. 
9 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır. 

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır. 
11 Duvarcı ipi Mermerlerin yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır. 
12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır. 
13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yerini açmak için kullanılır.
14 Spiral makinesi Taş boyutlarını kesmek için kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı? 
2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı? 
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3 Yüzeyin krokisini çizerek planlama yaptınız mı? 
4 Gerekli kaplama malzemesi miktarını hesapladınız mı? 

5
Sıva yüzeyini mastarla kontrol edip bozuk olan kısım varsa tamir harcı ile sıvayarak mastarına 
getirdiniz mi? 

6 Duvar yüzeyinde kot aldınız mı? 
8 Alınan kot çizgisine göre su basman profili veya mastar monte ettiniz mi?  
9 Mermer ölçüsüne göre duvar yüzeyinde kenet demiri yerlerini işaretlediniz mi? 
10 Kenet demirinin geleceği yeri duvar ve mermer plaka üzerinde uygun araç gereçle açtınız mı? 
11 Uygun miktarda seramik karo yapıştırma harcı hazırladınız mı? 
12 Kaba sıva yüzeyini ve mermerleri ıslattınız mı? 

13
Mermerin yapıştırma yüzeyine göre dikey kenarlarına hazırlanan harcı yaklaşık 2 cm kalınlık 
ve 5 cm genişliğinde sürdünüz mü? 

14 Mermer plakayı, plastik tokmak yardımıyla yavaş yavaş vurarak uygun konuma getirdiniz mi? 

15
Mermer plaka kenarının yer eksenine paralelliğini, yüzeyinin ise dikliğini su terazisi ile kont-
rol ettiniz mi? 

16 2 numaralı mermeri  birinci mermer gibi yerleştirdiniz  mi ? 
17 Bir ve iki numaralı mermerlerin üst kısmından duvarcı ipi çektiniz mi? 
18 Ara plakaları ipe uyarak yerleştirdiniz mi? 
19 Yüzey düzgünlüğünü mastarla kontrol ettiniz mi? 

20
Tuğla parçasını ıslatarak geçici destek olması için alçı yardımıyla mermer plakanın zeminle 
birleştiği yere yerleştirdiniz mi?

21
Tahta parçası ıslatarak geçici destek olması için alçı yardımıyla mermer plakanın üst kenarına 
yakın yere dikey derzi ortalayacak şekilde yapıştırdınız mı?

22
Demir kancanın bir ucunu tahta parçasına, diğer ucunu duvara mermer plakları oynatmadan 
sıkıştırdınız mı?

23
Kenet demirlerini mermer ile duvardaki yerlerine yerleştirip mermer yapıştırıcı (akemi) ile 
yapıştırdınız mı?

24 Yeteri kadar kumlu çimento şerbeti hazırladınız mı? 
25 Kumlu çimento şerbetini mermer plakların arkasına yavaş yavaş döktünüz mü? 

26
Dökülen şerbet prizini aldıktan sonra demir kancaları, tahta parçalarını ve tuğla parçalarını 
sökerek temizlediniz mi? 

27
İkinci ve sonraki sıralarda bulunan mermerleri bir önceki sıra üzerine derzleri ortalayacak 
şekilde akemi ile yapıştırdınız mı? 

28 Diğer plaka kaplama sıralarını aynı yöntemle yerleştirdiniz mi?  
29 Derz aralarını temizlediniz mi? 
30 Derz harcını hazırladınız mı? 
31 Tekniğine uygun olarak derz dolgu yaptınız mı? 
32 Yüzey temizliği yaptınız mı? 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

6.3. DUVAR YÜZEYİNE MEKANİK 
YÖNTEMLE MERMER KAPLAMA VE 

YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine mekanik yöntemle mermer kaplama uygulaması yapmak.

Mekanik Montaj: Mermer kaplama malzemelerinin bina yüzeyine kanca veya ankraj olarak adlandırılan paslanmaz çelik 
elemanlarla tutturulması yöntemidir. Bu sistemde her taşın ağırlığı bina yüzeyine münferit olarak aktarılmaktadır. Bu sistem 
ile eğer istenirse montaj sonrası herhangi bir taşı diğerlerine hiçbir şekilde zarar vermeden sökmek, yerini boş bırakmak veya 
başka bir malzeme ile değiştirmek mümkündür. Mermerler, özellikle çok katlı binaların dış cephesine, yapıştırma yöntemi ile 
asla monte edilmemelidir. Farklı malzemelerin ısı farklılıklarından doğan genleşme ve büzüşme, binada oluşabilecek oturma 
ve deprem gibi etkenlerden dolayı yapıştırma yöntemiyle monte edilen taşın düşme riski çok yüksektir.

Mekanik montaj sisteminde, uygulamanın yapılacağı yüzeyin karakteri, taş ebadı, taş kalınlığı ve bina yüksekliğine bağlı ola-
rak değişik ankraj yöntemleri seçilir. Montaj sistemi her bina için özel olarak projelendirilir ve uygulanır. Sistemin tamamen 
paslanmaz olması tercih edilmelidir. Sistemde kullanılacak paslanmaz çelik elemanlar, AISI 316 veya 304 kalite standartların-
da olmalıdır (Şekil 6.10).

Öğretmeniniz gözetiminde 4 m²lik duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak mekanik yöntemle (klipsli) mermer 
kaplama uygulaması yapınız. 

NOT: Bu uygulama en az iki öğrenci ile birlikte grup çalışması olarak yapılmalıdır.

Uygulama için gerekli olan araç gereçlerin listesini oluşturunuz. Klipsli mekanik yöntemle mermer kaplama uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları 

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereç hazırlanır.

• Yüzey kaplama planına uygun olarak montaj planlaması yapılır.

• Kaplama projesine uygun olarak montaj klipsi seçilir (Resim 6.3).

Şekil 6.10: Taşıyıcı ankraj elemanı tespiti
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Resim 6.3: Mermer montaj klipsi

Resim 6.4: Mermer klips yatağı açılması

• Klipse göre mermerler üzerine klips yatakları açılır (Resim 6.4).

• Plana göre ilk sıra kot seviyesi belirlenir ve birinci sıra klipsleri mermer ölçülerine göre monte edilir (Resim 6.5).

Resim 6.5: Kot seviyesine göre birinci sıra klips montajı

• Klips kanalı açılan mermer plaka ilk sıra klipsler üzerine oturtulur, yatay ve düşey terazisi kontrol edilir (Resim 6.6).

• Düşey dikliği kontrol edilir, kama ile ayarlanıp mastar bağlama aparatıyla sabitlenir (Resim 6.7).

Resim 6.6: Mermer klips yatay terazi kontrolü Resim 6.7: Mermer klips düşey düzgünlük ayarı
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• Birinci sıranın üst klips yerleri işaretlenir, delinir ve sabitlenir (Resim 6.8).

• Aynı yöntemle mermerler yan taraftan da sabitlenir ve klips kenarları mastik ile doldurulur.

Resim 6.8: Birinci sıra mermer üst klips montajı

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mermer Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Derz harcı Kaplam arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

3 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

4 Mermer yapıştırıcı (akemi) polyester Mermerleri ve kenet demirlerini bağlamak için kullanılır.

5 Mekanik sistem aparatları (klips) Kaplama sisteminin sabitlenmesinde kullanılır.

6 Silikon-poliüretan köpük Kesme taşların sabitlenmesinde kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No.  Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolünde kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Matkap Taş ve duvar yüzeyine kenet demiri yeri açmak için kullanılır.

14 Şarjlı matkap Profil ve ayakların montajında kullanılır.

15 Anahtar takımı Cıvata ve somonların sıkılmasında kullanılır.

16 Lazer terazi, nivo, hortum terazi Kot alma işinde kullanılır.
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yüzey kaplama planına uygun olarak montaj planlaması yaptınız mı?

4 Kaplama projesine uygun olarak montaj klipsi seçtiniz mi?

5 Klipse göre mermerler üzerine klips yataklarını açtınız mı?

6
Plana göre ilk sıra kot seviyesini belirleyip birinci sıra klipsleri mermer ölçülerine göre monte 
ettiniz mi?

7
Klips kanalı açılan mermer plakayı ilk sıra klipsler üzerine oturtup yatay ve düşey terazisini 
kontrol ettiniz mi?

8 Düşey dikliğini kontrol edip kama ile ayarlayarak mastar bağlama aparatı ile sabitlediniz mi?

9 Birinci sıranın üst klipslerini sabitlediniz mi?

10 Aynı yöntemle mermerleri yan taraftan da sabitlediniz mi?

11 Klips kenarlarını mastik ile doldurdunuz mu?

12 Aynı yöntem ile diğer taşları da yerleştirerek kaplamayı tamamladınız mı?

13 Yatay ve düşey derzleri derz harcı ile doldurdunuz mu?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

6.4. DÜZ ZEMİN YÜZEYİNE MERMER KAPLAMA
 VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz duvar üzerine mekanik yöntemle mermer kaplama uygulaması yapmak.

Mermer yüzey kaplamaları, yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Mer-
mer, granit gibi agregalar çimento ve suyla son derece sağlam bir şekilde bağlanarak çok çeşitli uygulamalarda kullanılabile-
cek daha ince yapılarda dayanıklı ve estetik yüzey kaplama ürünleri oluşturur. Mermerler bazı istisnalar dışında betonarme 
zemin üzerine hazırlanan şap beton yatak üzerine döşenir (Şekil 6.11).

25580

202



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara ve Zemine Mermer Kaplama

Şekil 6.11: Mermer kaplama katmanları

1- Mermer       2- Şap      3- Taşıyıcı zemin

Mermer ürünler, geleneksel harç üzerine döşeme ve yapıştırıcıyla döşeme olmak üzere iki şekilde zemine döşenebilir.

6.4.1. Düz Zemin Yüzeyine Geleneksel Yöntem ile Mermer Kaplama

Mermer kaplama yüzeye geleneksel yöntemle döşenirken iki yöntem kullanılır.

1. Islak çimento harcı üzerine mermer kaplama

2. Yarı-kuru çimento harcı üzerine mermer kaplama

6.4.1.1. Düz Zeminde Yüzeyine Islak Çimento Harcı Üzerine Mermer Kaplama

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 4 m²lik zemin yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak düz zeminde yü-
zeyine ıslak çimento harcı üzerine mermer kaplama yöntemiyle mermer kaplama uygulaması yapınız. 

NOT: Bu uygulama en az iki öğrenci ile birlikte grup çalışması olarak yapılmalıdır.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Kullanılacak araç gereç hazırlanır, işin krokisi çizilerek 
planlama yapılır.

• 4 ölçek temiz kum ile 1 ölçek çimentoya temiz su ek-
lenerek harç hazırlanır. Karışımda kullanılacak kum te-
miz, elenmiş ve maksimum 7 mm tane büyüklüğünde 
olmalıdır.

• Döşeme zemini toz, eski harç ve diğer maddelerden 
temizlenir.

• Uygulama yapılacak alanda kot alınır.

• Çimento harcının konacağı yer hafifçe nemlendirilir.

• Döşeme harcı kalınlığı en az 15 mm en çok 30 mm olma-
lıdır. Harç kalınlığı 15 mm’den az olduğu takdirde bağlan-
tı tam olarak sağlanamayacak ve plakalar zamanla ye-
rinden oynayacaktır. Kalınlığın 30 mm’den fazla olması 
halinde ise montajdan hemen sonra çökmeler söz konu-
su olacak ve plakaları teraziye almak ve tırnaksız döşe-
me yapmak son derece güçleşecektir. 30 mm’den fazla 
dolgu gerektiren yerlerde önce tesviye betonu dökül-
meli ve en az 3-4 gün sonra döşemeye başlanılmalıdır. 

• Bir seferde geniş bir alana harç konulmamalıdır. Ortam 
koşullarına göre harç yumuşaklığını kaybedebilir, döşe-
meyi ve dengelemeyi zorlaştırabilir. 

• Çimento harcı usulüne uygun yayılıp teraziledikten 
sonra üzerine yüzeye eşit dağılacak şekilde kuru çi-
mento serpilir.

• Mermer karolar, arka yüzeylerinin ıslanması amacıyla 
birkaç saniyeliğine temiz suya daldırılıp çıkarıldıktan 
sonra fazla suyu akıtılır. 

• Mermer karolar yüzeye döşeme planına uygun olarak 
yerleştirilir.

• İki karo arasında en az 2 mm derz bırakılır.

• Mermer karo harç yatağına el ile yerleştirilir ve plastik 
tokmakla sıkıştırılır.

• Döşemeden 4-5 gün sonra derz dolgu yapılır.

• Yüzey temizlenir.

• Yüzeye mermer cilası uygulaması yapılır.
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Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mermer Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

3 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

4 Mermer yapıştırma harcı Mermerleri zemine yapıştırmak için kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolünde kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Lazer terazi, nivo, hortum terazi Kot alma işinde kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yapılacak işin krokisini çizilerek planlama yaptınız mı?

4 4 ölçek temiz kumla 1 ölçek çimentoya temiz su ekleyerek harç hazırladınız mı?

5 Döşeme zemini toz, eski harç ve diğer maddelerden temizlediniz mi?

6 Uygulama yapılacak alanda kot aldınız mı?

7 Çimento harcının konacağı yeri hafifçe nemlendirdiniz mi?

8 Döşeme harcı kalınlığının en az 15 mm ve en çok 30 mm olmasına dikkat ettiniz mi?

9 Bir seferde geniş bir alana harç koymamaya dikkat ettiniz mi?

10
Çimento harcını usulüne uygun yayıp teraziledikten sonra üzerine yüzeye eşit dağılacak şekil-
de kuru çimento serptiniz mi?

11
Mermer karolar arka yüzeylerinin ıslanması amacıyla birkaç saniyeliğine temiz suya daldırıp 
çıkardıktan sonra fazla suyunu akıttınız mı?
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12 Mermer karoları yüzeye döşeme planına uygun olarak yerleştirdiniz mi?

13 İki karo arasında en az 2 mm derz bıraktınız mı?

14 Mermer karoları harç yatağına el ile yerleştirip plastik tokmakla sıkıştırdınız mı?

15 Döşemeden 4-5 gün sonra derz dolgu yaptınız mı?

16 Yüzeyi temizlediniz mi?

17 Yüzeye mermer cilası uygulaması yaptınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

6.5. DÜZ ZEMİNDE YARI KURU ÇİMENTO 
HARCI ÜZERİNE MERMER KAPLAMA 
VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz zemin üzerine mermer kaplama uygulaması yapmak.

Mermer kaplamada en fazla kullanılan yöntemdir. Bu yöntem uygulaması kolay ve ekonomik bir yöntemdir.

Öğretmeniniz gözetiminde en az iki öğrenci için 4 m²lik zemin yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak düz zeminde yü-
zeyine yarı kuru çimento harcı üzerine mermer kaplama yöntemiyle mermer kaplama uygulaması yapınız. Bu uygulamanın 
grup olarak yapılması daha uygun olur.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Gerekli araç gereç hazırlanır.

• Yapılacak işin krokisi çizilerek planlama yapılır.

• Kaplama yapılacak alanda kot alınır.

• Her metreküp agrega başına (agrega kalınlığı 0-4 mm olmalı) 150-200 kg çimento susuz karıştırılır (Resim 6.9).

• Hazırlanan harç kot seviyesine göre zemine serilir ve sıkıştırılır.

• Harç mastar ile tesviye edilir ve olabildiğince düz olmasına özen gösterilir (Resim 6.10).
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Resim 6.9: Kuru harç hazırlama Resim 6.10: Kuru harç serme ve düzeltme

• Çimento şerbeti hazırlanır (Resim 6.11).

• Karoları döşemeden hemen önce henüz taze çimento karışım üzerine çimento şerbeti serpilir (Resim 6.12).

Resim 6.11: Çimento şerbeti hazırlama Resim 6.12: Çimento şerbeti serpme

• Mermer karolar el ile harç yatağına yerleştirilir ve tokmakla yüzey düzgünlüğüne gelinceye kadar sıkıştırılır (Resim 6.13).

• Karolar döşendikten sonra ıslatılır. Böylece su henüz kapatılmamış derzlerden girerek karışımı yumuşatır ve karoların 
hassas şekilde yerleştirilmesini sağlar. Ayrıca su çimentoyla reaksiyona girerek doğru nem derecesine ulaşmasını sağlar. 
En sonunda her karo üzerine hafifçe vurularak alttaki zeminle tam bağlanması sağlanır (Şekil 6.12).

Şekil 6.12: Kuru harç yöntemi ile mermer kaplama katmanlarıResim 6.13: Mermeri harç yatağına yerleştirme ve sıkıştırma

• Kullanılacak su miktarı karoların altındaki karışımı ıslatacak minimum düzeyde olmalıdır. Bu özellik büyük karolarda 
derzlerden giren suyun karonun altındaki harcı tam homojen ıslatmaması riski taşıdığından zor olabilir. 

• Döşemeden 4-5 gün sonra derz dolgusu yapılır. İşlem sırasında derzlerdeki fazla dolgu hemen temizlenir.

• Yüzey temizlenir.

• Yüzeye mermer cilası uygulaması yapılır.

1. Mermer kaplama   2. Serme çimento şerbeti
3. Kuru kum harcı     4. Taşıyıcı zemin
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara ve Zemine Mermer Kaplama

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mermer Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

3 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

4 Mermer yapıştırma harcı Mermerleri zemine yapıştırmak için kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolünde kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Lazer terazi, nivo, hortum terazi Kot alma işinde kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yapılacak işin krokisini çizerek planlama yaptınız mı?

4 Kaplama yapılacak alanda kot aldınız mı?

5
Her metreküp agrega başına (agrega kalınlığı 0-4 mm olmalı) 150-200 kg çimentoyu susuz 
olarak karıştırdınız mı?

6 Hazırlanan harcı zemine kot seviyesine göre sererek sıkıştırdınız mı?

7 Harcı mastar ile tesviye edip ve olabildiğince düz olmasına özen gösterdiniz mi?

8 Çimento şerbeti hazırladınız mı?

9
Karoları döşemeden hemen önce henüz taze çimento karışım üzerine çimento şerbeti serp-
tiniz mi?

10
Mermer karoları el ile harç yatağına yerleştirip tokmakla yüzey düzgünlüğüne gelinceye 
kadar sıkıştırdınız mı?
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11 Mermer karoları döşeme işi bittikten sonra suladınız mı?

12
Döşemeden 4-5 gün sonra derz dolgusu yapıp işlem sırasında derzlerdeki fazla dolguyu 
hemen temizlediniz mi?

13 Yüzey temizliği yaptınız mı?

14 Yüzeye mermer cilası yaptınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

6.6. DÜZ ZEMİNDE YAPIŞTIRMA 
YÖNTEMİ İLE MERMER KAPLAMA 

VE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı güvenliği tedbirlerini alarak düz zemin üzerine mermer kaplama uygulaması yapmak.

Öğretmeninizin gözetiminde zemin tesviyesi ve düzgün olan zemin yüzeyine yapıştırma yöntemiyle mermer kaplama uygu-
laması yapınız.

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Yapılacak işin krokisi çizilerek planlama yapılır.

• Zeminde kot alınır.

• Zemin kotuna ve eğime göre zemine şap atılır.

• Şap kuruduktan sonra yüzey nemlendirilir.

• Mermer döşenmesi çift-bileşenli lateks katkılı ve çi-
mento esaslı yapıştırıcılar karıştırılarak uygulamaya 
hazır hale getirilir.

• Gerekli miktarda yapıştırıcı harç hem zemine hem de 
mermer karonun arkasına sürülür. Yapıştırıcı kalınlığı 
0,5-1,0 cm arası olmalıdır.

• Mermer karo harç yatağına el ile yerleştirilir ve yüzeyi-
ne lastik başlı tokmakla vurularak iyice sıkıştırılır. 

• Döşeme derzleri en az 2 mm bırakılır. Derz boşlukla-
rının eşit aralıkta olması için plastik ayraçlar kullanılır.

• Kaplaması biten mermer plaka üzerine bulaşan yapıştı-
rıcı artıkları ıslak bir süngerle hemen temizlenir.

• Süpürgelik uygulaması yapılır. Süpürgelik yüksekliği 
7-10 cm arası olmalıdır.

• Döşemenin ardından biten alanın üzeri en az 24 saat 
süreyle naylonlarla örtülerek korunur.

• Derz dolgu işi döşemeden en az 24 saat sonra yapılır.

• Yüzey temizlenir.

• Yüzeye mermer cilası yapılır.

25582
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Duvara ve Zemine Mermer Kaplama

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Mermer Yüzeye kaplama yapmak için kullanılır.

2 Derz harcı Kaplama arası derzlerin doldurulmasında kullanılır.

3 Su Yüzey ıslatılması ve harç hazırlama işinde kullanılır.

4 Mermer yapıştırma harcı Mermerleri zemine yapıştırmak için kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesinde ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolünde kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

11 Duvarcı ipi Doğal ve yapay taşların yerleştirilmesinde ve yüzey kontrolünde kullanılır.

12 Derz pompası Kaplama yapılan taşlar arasına derz çekmek için kullanılır.

13 Lazer terazi, nivo, hortum terazi Kot alma işinde kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yapılacak işin krokisini çizerek planlama yaptınız mı?

4 Kaplama yapılacak alanda kot aldınız mı?

5 Zemin kotuna ve eğimine göre zemine şap attınız mı?

6 Şap kuruduktan sonra yüzeyi nemlendirdiniz mi?

7
Mermer döşenmesini çift bileşenli lateks katkılı ve çimento esaslı yapıştırıcıları karıştırılarak 
uygulamaya hazır hale getirdiniz mi?

8
Gerekli miktarda yapıştırıcı harcı hem zemine hem de mermer karonun arkasına sürdünüz 
mü?

9
Mermer karoyu harç yatağına el ile yerleştirip yüzeyine lastik başlı tokmakla vurarak iyice 
sıkıştırdınız mı?

10
Döşeme derzlerinin en az 2 mm ve derz boşluklarının eşit aralıkta olması için plastik ayraçlar 
kullandınız mı?
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11
Kaplaması biten mermer plaka üzerine bulaşan yapıştırıcı artıklarını ıslak bir süngerle hemen 
temizlediniz mi?

12 Süpürgelik uygulaması yaptınız mı?

13
Döşemenin ardından biten alanın üzerini en az 24 saat süreyle naylonlarla örterek korudu-
nuz mu?

14 Derz dolgu işini döşemeden en az 24 saat sonra yaptınız mı?

15 Yüzey temizliği yaptınız mı?

16 Yüzeye mermer cilası yaptınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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 İŞ İSKELESİ

Öğrenme Birimi7

7.1. İŞ İSKELESİ ÇEŞİTLERİ VE İŞ İSKELE ELEMANLARINI BİRLEŞTİRME
7.2. İŞ İSKELELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ
7.3. AHŞAP SEHPA İŞ İSKELE KURULUMU, DENGELEME VE SÖKÜMÜ UYGULAMASI
7.4. METAL FLANŞLI İŞ İSKELESİ KURULUMU, DENGELEME VE SÖKÜMÜ UYGULAMASI
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7. ÖĞRENME BİRİMİ

7.1. İŞ İSKELESİ ÇEŞİTLERİ VE İŞ İSKELESİ ELEMANLARINI 
BİRLEŞTİRME 

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bina iç ve dış cephelerinde iş iskelesi kurulumu, sökümü ve elemanları-
nın istiflemesi işlemlerini yapmak. 

GİRİŞ : İskele kalıcı bir yapının inşası, bakım ve onarımı gibi işlerinde kullanılan, kalıcı yapıda gerçekleştirilen, çalışmalar 
tamamlandığında yapıdan ayrılabilen geçici yapı ekipmanıdır. 

 Binaların ve diğer yapıların inşa, bakım, onarım ve yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının 
ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici inşaat yapısıdır. Birçok iskele türü mevcut olmakla bera-
ber kullanımı en yaygın olanlar; sabit iskeleler (cephe iskelesi), asma iskeleler ve seyyar iskelelerdir (Şekil 7.1).

• Çevrenizdeki inşaatlarda kullanılan iş iskelelerini inceleyiniz.  

• İş iskelelerinin fotoğraflarını çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Şekil 7.1: Seyyar iskele, asma iskele ve bina dış cephe iskelesi               

İskeleler; çelik, alüminyum, ahşap vb. malzemelerden yapılan dikme, yatay, diyagonal, platform, topukluk, bağlantı eleman-
ları gibi temel bileşenlerden oluşur.  İskele sistemleri, kullanım alanları ve sisteme etki edecek yükler göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır.  

 İskeleler, farklı alan ve çalışmalarda kullanılacağı için iskele sistemlerine ait farklı standartlar belirlenmiştir. Bu standartlarda 
iskelelerin taşıyacakları yükler, iskele elemanlarının özellikleri, birleştirilmesi, emniyet ve güvenlik bakımından sahip olması 
gereken tasarım kriterleri asgari seviyede belirlenmiştir. İskele elemanlarının birleştirilmesi, iskele tipine veya sistemine göre 
farklılıklar göstermektedir. Aşağıda iş iskelesi çeşitleri açıklanmıştır. 

7.1.1. İş İskelesi Çeşitleri  
İskeleler üretildiği malzeme çeşidine göre aşağıda sıralanmıştır. 

1. Çelik İskeleler 2. Ahşap İskeleler 3. Alüminyum Alaşımlı İskeleler   

Kullanım alanına göre iskeleler aşağıda sıralanmıştır.

1. İş İskelesi (Cephe İskelesi, Hacim İskele, Merdiven Kulesi) 

2. Kalıp İskelesi 

3. Mobil İskeleler 

4. Merdiven Kulesi 

5. Kenar Koruma Sistemleri 

6. Güvenlik Ağları 

7. Sahne ve Çatı Sistemleri 
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7.1.2. Ahşap İş İskelesi Çeşitleri  
Taşıyıcı kısmını meydana getiren dikme, başlık, payanda, destek, kuşak gibi elemanları ahşaptan yapılan iskelelerdir. Ahşap 
iskeleler kendi aralarında beş gruba ayrılır.

7.1.2.1. Ahşap Sehpa İskeleler 

Sehpa İskeleler: İnşaat yapımında genellikle 2-4 m yüksekliğe kadar olan yerlerde ve bina içinde yapılacak olan alçı, boya, 
sıva ve tamirat gibi işler için kullanılan sehpa iskeleler çabuk kuruldukları için çok kullanışlıdır.  

 Önceden çakma veya geçmeli olarak hazırlanır. Sehpaların yükseklikleri 80-100 cm ve uzunlukları 100-150 cm olup 2 veya 3 
m ara ile dizilerek üzerine kalaslar konur. Sehpaların ayakları 5x10 cm, 6x12 cm, 8x8 cm, başlıkları 8x10 cm, 8x12 cm, kuşaklar 
3x8 cm, 3x10 cm, 5x10 cm kesitinde olabilir (Şekil 7.2 ve Şekil 7.3). 

Şekil 7.2: Yüksekliği ayarlanabilir sehpa            Şekil 7.3: Sabit yükseklikteki sehpa               

7.1.2.2. Ahşap Merdiven İskeleler

Merdiven İskeleler: Sürekli inşaat yapan şirket ve yükleniciler tarafından kullanılır. 8x8 cm, 10x10 cm’lik dikmeler arasına 
6x12 cm, 8x10 cm’lik başlıklar konularak 6-8 m yüksekliğinde yapılır. Başlıklar, geçmelere düz zıvana geçme ile birleştirilebilir. 

Dikmeler arasındaki genişlik 100 cm ile 120 cm olup ayrıca karşılıklı olarak 18 mm veya 22 mm çapında 50 cm ara ile delinir. 
İskelede istenilen yükseklik bu deliklerden geçirilen demirlerle de sağlanabilir. İskelenin daha yüksek yapılması gerekiyorsa 
iskele ayaklarının üst üste konulabilmesi için dikme uçlarına kalın sacdan pabuçlar geçirilir. 

İskelenin sallanmasını önlemek için 3x12 cm, 5x10 cm, 6x12 cm’lik çaprazlar dikmelere cıvatalarla bağlanmalıdır. İskelenin 
dışa doğru devrilmesini önlemek için dikmelere 5x10 cm, 5x12 cm’lik payanda çakılır veya binaya bağlantı elemanlarıyla 
bağlanır (Şekil 7.4).

Delikli zıvana yapılacak iskele elemanları sert ağaçlardan seçilmeli ve ahşap kavela ile bağlanmalıdır (Şekil 7.4). Dikme başla-
rına metal başlık geçirilerek darbelere ve çatlamalara karşı önlem alınmalıdır (Şekil 7.4).

Şekil 7.4: Merdiven iskele elemanları

 A- Başlık
 B- Dikme       
 C- Çember      

A- Dikme            
B- Metal başlık            

A- Lama demiri            
B- Çember demiri            
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İskele genişliği 80 cm’den az olamayacağına göre en az üç adet 5x20 cm kesitli kalas döşenmelidir. Kalaslar arasında en fazla 3 
cm boşluk olabilir. Kalaslar alt kısımlarından 60 cm’de bir sağlam latalarla çivilenerek birbirine bağlanır. Kalaslar gayet sağlam 
olmalı, uç kısımlarından çatlama ve darbelere karşı çember demiri kanca veya lama demiri ile önlem alınmalıdır (Şekil 7.5).

Seren İskeleler: Çok katlı binalarda; binanın dış yüzeyinin sıvanması, kaplaması, boyanması vb. işlerin yapılabilmesi için 
kurulan iskelelerdir. Dikme olarak 10x10 cm, 12x12 cm kare veya daire kesitli, üzerinde çalışanları ve malzemeleri taşıyacak 
sağlamlıkta kereste kullanılır. Çalışma platformunda kullanılacak kereste döşenirken arasında boşluk bırakılmamalıdır. Eklen-
meleri gerektiğinde üst üste oturtularak yanlarından parçalar çakılır. Dikmelerin sağlam zemine oturtulması ve oynamaması 
için zemine biraz gömülmesi ve altına takoz konulması gerekir (Şekil 7.6).

7.1.2.3. Ahşap Seren İskeleler

Şekil 7.4: Merdiven iskele elemanları
E- Yastık         
A- Dikme            B- Çapraz kuşak 

F- Ara dikme bağlantısı      
C- Başlık
G- Korkuluk 

D- Kalas 
H- Bağlantı teli

F- Yastık E- Korkuluk
Şekil 7.6: Seren (çakma) iskeleler

A- Dikme            B- Başlık C- Kalas
G- Destek

D- Çapraz
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Takma İskeleler: Taş kaplamalı duvarlarda olduğu gibi binanın içinde ve dışında aynı anda çalışılması gerekiyorsa takma iske-
le yapılır. Binanın her iki tarafına seren iskele gibi yapılır. Duvardaki kapı ve pencere boşluklarından faydalanarak çaprazlarla 
birbirlerine bağlanır (Şekil 7.7).

7.1.2.4. Ahşap Takma İskeleler

Şekil 7.7: Takma iskeleler
7.1.2.5. Ahşap Çıkma İskeleler

Çıkma (Konsol) İskeleler: Bina saçaklarında veya dış duvarlardaki yapım ve onarım işlerinde kullanılır. Binadaki kapı ve pen-
cere boşluklarından istifade edilerek yapılır. İskele destek kirişleri, bina içindeki ucu oynamayacak şekilde yerleştirildikten 
sonra dikmelerle yükü tavana aktaracak biçimde çakılır. Kirişlerin bina dışında kalan uçlarına başlıklar çakılır ve korkuluk 
yapılır. İskele kalasları oynamayacak şekilde yerleştirilir veya gerektiğinde çakılır (Şekil 7.8).

Şekil 7.8: Çıkma (konsol) iskeleler

F- Kalas

A- Dış dikme            
B- İç dikme
C- Korkuluk

H- Duvar 

E- Başlık

G- BA Döşeme

D- Çapraz kuşak

I- Pencere boşluğu
J- Yastık

F- Korkuluk

A- Dikme            
B- Başlık
C- Payanda

H- Duvar 

E- Yastık

G- BA Döşeme

D- Kalas

I- Metal bağlantı
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7.1.3. Metal İş İskelesi Çeşitleri  

Ülkemizde yaygın olarak metal iskeleler kullanılmakta olup metal iskele sistemleri aşağıda açıklanmıştır.

7.1.3.1. Metal Çerçeve (H Tipi) İskeleler

Çerçeve Tip (H Tipi) İskele: H tipi cephe iskele sisteminin kurulması hızlı ve kolaydır. Standart elemanlardan oluşmaktadır. 1 
adet H ayak, 1 adet yatay düz çubuk ve 2 adet çapraz çubuk kullanılarak oluşturulan 5m² alanı kaplayan modüller kullanılarak 
sistem oluşturulur. Oluşturulan bu modüllerde yardımcı eleman olarak alt ayar milleri, çelik yürüme kalasları, sahanlıklı veya 
düz tırmanma merdivenleri ile boru kelepçeli duvar dayama elemanları kullanılmaktadır.

H tipi iskele sistemi standart olarak 42x2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan ve bunları birbirine bağlayan 
27x2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan oluşur. İskele sistemini terazide kurmak için alt 
ayar milleri kullanılır. İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine bağlantı aparatı ile sabitlenir (Şekil 7.9).

Şekil 7.9: Çerçeve tip (H tip) iskele

7.1.3.2. Metal Flanşlı Tip İskeleler

Flanşlı Tip İskele: Flanşlı cephe iskele sistemi, sistem cephe iskelesi ya da kalıp iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay ele-
manlardan oluşur. Bağlantı noktaları flanş, kurtağzı ve kamadan oluşur. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri, döşeme ve 
kiriş altını teraziye almak için ise “4 yollu” ve “U başlıklı” üst ayar milleri kullanılır.

İskele sistemi kurulacak olan bina cephesine bağlantı aparatı ile sabitlenir. İskele sistemini terazide kurmak için alt ayar mil-
leri kullanılır (Şekil 7.10).

Şekil 7.10: Flanşlı tip iskele

216



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
                           İş İskelesi

7.1.3.3. Metal Fincanlı Tip İskeleler

Fincanlı Tip İskele: Fincan tipi iskele sistemi, yatay ve düşey elemanlardan oluşur.Dikmelerdeki bağlantılara bir seferde 4 
adete kadar yatay bağlantı her yönde yapılabilir. Fincan aparatına yapılan bağlantı için herhangi bir bağlantı elemanına gerek 
yoktur. Tek bir çekiç darbesi ile kolayca kurulup sökülür. Bağlantı elemanı kullanılmadığı için zamandan, işçilikten ve mali-
yetten kazanılır. İstenilen yükseklikte ve genişlikte emniyetle kullanılabilir. Dikmeler 0,5 m ile yatay eleman bağlandığında 
6 ton taşıma kapasitesine sahiptir. Yürüme platformları güvenlik için ferforje delikli olarak üretilir. Yürüme platformları özel 
bağlantı kilidi ile sisteme güvenli bir şekilde monte edilir (Şekil 7.11).

Şekil 7.11: Metal fincanlı tip iskele

7.1.3.4. Metal Boru Kelepçe Tip İskeleler

Boru Kelepçe İskele Sistemi: Bu sistem cephelerde iş iskele-
si, iç ve dış hacimlerde çalışma iskelesi olarak kullanılabilir.

Sistem; standart borular, çalışma ve yürüme platformu, ha-
reketli kelepçeler ile kelepçeli yapı bağlantı elemanlarından 
oluşur. İmalatta TSE belgeli 48 mm çaplı standart borular kul-
lanılmaktadır. Sistemin kurulumu ve sökülmesi hareketli kelep-
çeler sayesinde pratik olmakta, geometrik olarak değişken yapı 
yüzeylerine uygun çözümler sağlanabilmektedir (Resim 7.1). Resim 7.1: Metal boru kelepçe tip iskele

7.1.4. Metal İskele Bağlantı Elemanları

Metal iskele ve bağlantı elemanları ve şekilleri aşağıda verilmiştir.

Resim 7.2: Sac kalas Resim 7.3: Flanş

Resim 7.4: Boru kelepçesi Resim 7.5: Ahşap pano çerçevesi
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Resim 7.6: Üst ve alt ayar mili Resim 7.7: Teleskopik dikmeler

Resim 7.8: Özel kalıp ve bağlantı milleri Resim 7.9: Kiriş altı

Resim 7.10: Teleskobik dikme mekanizması Resim 7.11: Döşeme altı

Resim 7.14: Gerdirme aparatı 

 Resim 7.12: Çiroz (kalıp kelepçesi) Resim 7.13: Takviyeli döşeme ve kiriş altı

Resim 7.17: Yatay bağlantı elemanlarıResim 7.16: Dört yollu başlık 

Resim 7.15: Teleskobik dikmeler
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Kamalı iskele ve seyyar bina bağlantı elemanları Şekil 7.12, Şekil 7.13’te ve bağlantı nokta detayları Şekil 7.14’te verilmiştir

Şekil 7.12: Kamalı iskele uygulaması Şekil 7.13: Seyyar bina bağlantı elemanı

Resim 7.18: Bağlantı noktası detayları

7.1.5. Yapıda Bağlantı Yerlerinin Tespiti

A.  İskele;

• Bir yapıya bağlı olmadığı,

• Yükseklik/minimum genişlik oranının 4:1 oranını aşmamasını sağlayacak şekilde denge desteği bulunmadığı,

• Uygun gergi telleri ile donatılmadığı takdirde, yüksekliğin minimum genişliğe oranı 4:1 oranını kesinlikle aşmamalıdır.

B. Yükseklik/minimum genişlik oranı 4:1 oranını aşan iskeleler, mutlaka bir binaya veya yapıya ankrajlanmalıdır.

C. Ankrajlar ve gergi telleri aşağıdaki şekilde monte edilmelidir.

• Tüm ankraj bağlantıları dik açılı boru kelepçeleri ile yapılmalıdır. 

• En alt seviyedeki ankraj veya gergi telleri, minimum taban boyutunun 4 katı yüksekliğine en yakın yerde bulunan 
iskele kirişine monte edilmelidir. 
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• Son ankraj veya gergi telleri, uygulanabilirlik açısından iskele tepesine mümkün olduğu kadar yakın monte edilmelidir. 

• Ankrajlar veya gergi telleri dikey olarak 8 m veya daha az aralıklı olmalıdır. 

• Ankrajlar veya gergi telleri iskelenin her iki ucuna veya yatay olarak uçtan uca ölçüldüğünde 9 m’yi geçmeyecek 
aralıkta monte edilmelidir. 

D. Ankrajlar hem çekme hem itme (sıkıştırma) durumunda yanal yükleri karşılayabilmelidir. 

E. İskelelerde kullanılan güvenlik ağları nedeniyle iskelenin önemli oranda daha büyük rüzgâr yüklerine maruz kalacağı 
unutulmamalıdır. 

F. Eğer şiddetli rüzgârlar bekleniyorsa ankraj ihtiyacı için yetkin bir mühendise danışılmalıdır. 

G. Serbest iskelelerde, dengeyi sağlamak için uygun ankrajlama yapılamıyor veya gergi telleri kullanılamıyorsa iskelenin 
taban genişliği artırılmalı ve yükseklik bu genişliğin 4 katından fazla olmamalıdır. 

H. Bir iskelenin stabilizesini sağlamak için ankraj, gergi teli veya denge destek çerçeveleri kullanmak pratik değilse eğik 
destekler kullanılabilir. Her bir eğik destek boyu 6 m’den fazla olmayan yekpare iskele borusu olup bu borulara ek ya-
pılmamalıdır. Eğik desteğin yatayla yaptığı açı 75 dereceden fazla ve 65 dereceden az olmamalıdır. İskeleye eğik destek 
bağlantı noktası üstünde yalnızca bir ilave iskele kirişi konulabilir. Eğik desteğin tepesi üçüncü iskele kirişinden yüksek 
olmayacak şekilde iskeleye bağlanmalı, tabanı ise tüm hareketlere karşı sık olarak ankrajlanmış zemin kazığına bağlan-
malıdır. Bunun yanı sıra her bir eğik desteğin tabanı ve orta noktası eğik desteğe ve en az iki iskele direğine bağlı yatay 
borularla tekrar iskeleye bağlanmalıdır (Şekil 7.14). 

I. 1’e 4 kuralı ancak denge desteklerinin iskele kulesi etrafında simetrik olarak uzadıkları ölçüde uygulanır. Denge destek-
leri sadece bir tarafa uzarsa yalnızca o yönde yan yatma engellenir

Şekil 7.14: Bağlantı destekleri ile iskeleyi dengeleme 
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7.2. İŞ İSKELELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

BİLGİ YAPRAĞI

İş iskelelerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri iskele çeşitlerine göre aşağıda verilmiştir

7.2.1. Ahşap İskelelerde Güvenlik Tedbirleri 
Ahşap iskeleler dış cephede 13,50 m yüksekliğe kadar kullanılabilir. Yüksekliği 13,50 m’yi geçen binalarda kullanılamaz. Ah-
şap iskelelerde aranan güvenlik tedbirleri aşağıda sıralanmıştır.

• Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste düzgün, sıkı do-
kulu, çıralı ve sağlam olacak; üzerinde fazla budak bu-
lunmayacaktır. 

• Iskarta, tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar 
iskele yapımında kullanılmaz. İskelelerde kullanılacak 
kerestelerin cinslerine göre taşıyabilecekleri en çok 
yüke dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek 
ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kullanıl-
mayacaktır. 

• İskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, bulon 
gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır. Çiviler tam 
uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak şekil-
de çakılacak bu uçlar uygun şekilde gömülecektir. Yaralı 
ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılamaz. 

• İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kul-
lanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiz, yan 
yana ve aralıksız olarak konacaktır. 

• Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 
1/10’undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi ön-
leyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. 

• Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük 
taşımayan iskele genişlikleri 80 cm’den dar yapılma-
yacak, döşemelerinde en az iki adet 5x20 cm kesitten 
daha küçük kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalas-
lar birbirlerine 60 cm’de bir enine olmak üzere alttan 
2,5x5 cm’lik çıtalarla bağlanacaktır. 

• Tuğla duvar, taş duvar ve kaplama gibi işler için yapılan 
ve yük taşıyan iskelelerin genişlikleri, 120 cm’den az ve 
bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise 10 cm’den 
fazla olmayacak, döşemelerde hiçbir şekilde boşluk ve 
aralık bırakılmayacaktır. 

• İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste 
kesitleri 5x10 cm’den küçük olmayacak ve ara korkuluk-
lar döşeme tabanından itibaren 50 cm yükseklikte yapı-
lacaktır. Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere karşı 
çaprazlar yapıldığında ara korkuluklar konulmayabilir. 

• Yük taşıyan iskelelerde, alet ve malzemenin düşerek 
kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmı-
na 15 cm yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu 
etek tahtası ile döşeme arasında en çok 1 cm boşluk 
bırakılabilir. 

• Yük taşıyanlar hariç olmak üzere 8 m yüksekliğe kadar 
olan iskele dikmeleri 8x8 cm, 8-24 m yükseklik arasın-
da bulunan iskele dikmeleri ise 10x10 cm kesitten daha 
küçük olmayacaktır. 

• Daha yüksek veya yük taşıyacak olan iskelelerin statik 
hesabı yapılarak gerekli kesitler saptanacaktır. 

• İki dikme arası yük taşıyan iskelelerde 240 cm’den, yük ta-
şımayan iskelelerde ise 3 m’den daha fazla olmayacaktır. 

• İskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yanlara doğ-
ru sallanmayacak ya da bel vermeyecek şekilde düz ve 
çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır. 

• İskele esas ve tali dikmeleri, oturma ya da kayma yap-
mayacak şekilde sağlam yer üzerine oturtulacak, dik-
me altları birbirlerine bağlanacaktır. 

• İskele yapılacak taban yumuşak ya da zayıf ise dikme-
ler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, ahşap 
veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır. 

• Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri bir-
birine eşit olacak, bunların dört yüzüne de aynı geniş-
likte en az 70 cm uzunluğunda ve 2,5 cm kalınlığında 
sağlam keresteden hazırlanmış ek tahtalar uzun çivi-
lerle çakılacak veya büyük civata (bulon) kullanılmak 
suretiyle eklenecektir. 

• Taşıyıcı, koruyucu, takviye edici olarak yapılacak atkılar, 
kuşaklar, çaprazlar ve mesnetler dikmelerin iç kısmına 
uygun şekilde çivilenecek ve usulüne göre tespit edi-
lecektir. 

• Yan kiriş başları, taşıyıcı esas kirişlerden en az 15 cm daha 
taşkın bırakılacak ve esas kiriş üstüne bindirmek suretiyle 
her iki taraftaki dikmelere çivi ya da cıvatalarla bağlanacaktır.
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7.2.2. Çelik Boru İskelelerde Güvenlik Tedbirleri 

• Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve ma-
deni kısımların dayanıklılığı, diğer özellikleri taşıyacak-
ları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 

• İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve 
diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde kullanılmayacaktır. 

• Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekil-
de yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek, bina-
dan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır. Düşey ve 
yatay borulardaki ekler en çok 6 m’de bir yapılacaktır. 

• Boru başlarının tabana yerleştirilen kalas altlıklara bat-
maması için özel surette yapılmış madeni başlık kulla-
nılacak, bu başlıklar çivi ya da uzun vidalarla bu altlıkla-
ra tespit edilecektir. 

• Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak 
kalas ve diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanıla-
cak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri 
kısımlardaki aralıklar ahşap iskelelerde aranan özellik-
lere uygun olacaktır. 

• Boru ve madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun 
şekilde topraklanacaktır. 

• Sisli ve alaca karanlık havalarda çalışma devam ettiği 
sürece iskeledeki merdiven, asansör başları, çalışılan 
döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılacaktır. 

• Boru iskelenin bir kısmı ya da kısımlarının sökülmesin-
de gereken güvenlik tedbirleri alınacak, 75’inci madde 
hükümlerine uyulacaktır. 

7.2.3. Sıpa İskelelerde Güvenlik Tedbirleri 

• Sıpa iskeleler dayanıklılık ve taşıyacağı yükler bakımından 
yeterli sağlamlıkta ve uygun malzemeden yapılacaktır.

• Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde 
aşağıdaki özellikler bulunacaktır. 

◊ İskele genişliği 50 cm’den az ve yüksekliği 120 
cm’den çok, platformların kalınlığı 5 cm’den ve ge-
nişliği 40 cm’den az, 

◊ İskele kirişleri ve bacakları 5x10 cm kesitinden kü-
çük, takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantı-
lar 2,5x10 cm kesitinden küçük olmayacaktır. 

• İki sıpa iskele arası merkezden merkeze 250 cm’den 
çok olmayacak, iskele ayak açıklığı yüksekliğinin yarısı-
nı geçmeyecektir. 

• Sıpa iskelelerde, bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri ek-
siz olacaktır. 

• Sıpa iskele bacakları düzgün ve sağlam yerlere oturtu-
lacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, düzgünlü-
ğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ah-
şap yastıkların yüksekliği 10 cm’den çok olmayacaktır. 

• Duvar işlerinde ya da 120 cm’den yüksekte yapılacak 
işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler 
bulunacaktır. 

◊ Genişlikleri 125 cm’den az, yükseklikleri 300 cm’den 
çok, platform kalınlığı 5 cm’den az, 

◊ İskele bacak ve kirişleri 10x10 cm kesitinden küçük, 
takviye ve çaprazlar 2,5x15 cm veya 5x10 cm kesi-
tinden küçük olmayacaktır. 

7.2.4. Asma İskelelerde Güvenlik Tedbirleri 
• Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan ma-

kine, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarına 
ilişkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya başlamadan 
önce düzenlenmiş belgeler iş yerinde saklanacaktır. 

• Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hare-
ket etmeden asılı kalacak şekilde tespit edilecektir. 

• Yük fazlalığından ötürü eklenecek ara atkı kirişleri, eşit ara-
lıklarla esas kirişe çivilenmek suretiyle tespit edilecektir.

• Yan kiriş başlarının duvara gireceği kısımlar en az 10 cm 
olacaktır. Bunların başları hiçbir şekilde çaptan küçül-
tülemez ve tıraşlanamaz.

• Pencere ve benzeri boşluklara gelen kısımlar ise mes-
net ve çapraz yapılmak suretiyle tespit edilecektir.

• Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriş 
başlarının bir tarafı 5x10 cm kesitinde ve 30 cm uzun-
luğunda tahtalar çivilenerek bina kolonunun yüzlerine 
tespit edilecektir.

• Köşe dönen iskelelere en az bir köşe kirişi eklenecek, iske-
lenin bu kısmı en az diğer kısımlar kadar dayanıklı olacaktır.

• Atkı kirişlerinde ek yapılamaz. Rampa ve geçitlerin iki 
tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde eğim en 
çok 25 derece olacak, üzerlerine 40 cm’de bir kendi 
genişlikleri kadar çıtalar çakılacaktır. Rampa ve geçitler 
80 cm’den, üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 125 
cm’den dar olmayacak ve bunların geriye kaymaması 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

• İskelenin geçit ve rampa mesnet aralıkları kalasların 
esnemesini, bel vermesini önleyecek ve üzerinde yay-
lanmadan yürünebilmesini sağlayacak şekilde ayarla-
nacaktır. İskelelerde köprü görevi görecek geçitler 60 
cm’den dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

7.3. AHŞAP SEHPA İŞ İSKELE KURULUMU, 
DENGELEME VE SÖKÜMÜ UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bina iç ve dış cephelerinde iş iskelesi kurulumu, dengeleme, sökümü ve iskele ele-
manlarının istiflemesi işlemlerini yapmak. 

Öğretmeninizin tespit ettiği alanda işlem basamaklarına uygun olarak ahşap sehpa iskele kurulumu, sökümü ve istifleme 
uygulaması yapınız. 

• Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik ele-
manların verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye 
bundan fazlası yüklenilmeyecektir. Asma iskelelerde 
merdiven kullanılmayacaktır. 

• Asma iskelelerin iniş, çıkış yollarında herhangi bir engel 
bulunmayacaktır. 

• Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir 
halatların yahut benzeri malzemenin her gün işe baş-
lamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük ya 
da başka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iş defte-
rine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan 
sonra iskelede çalışma yapılacaktır.

• İskeleler yapılacak işe göre en ağır yüke dayanıklı ola-
caktır. Tuğla duvar ve sıva işlerinde kullanılacak asma 
iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16’lık I putrel ya 
da aynı dayanıklılıkta diğer malzemeden yapılacaktır. 

• Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 
6’dan aşağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, 
başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirle-
rinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir. 

• Asma iskele vinç çerçevesini platformun iç ve dış kiriş-
lerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 parmaktan (inch) 
daha küçük olmayacaktır. 

• Askı kirişi, bina tavan döşemesine veya bina çerçevesine U 
cıvataları ile uygun ve dayanıklı bir şekilde tespit edilecektir. 

• Cıvata arkalarına 10 mm kalınlığında çelik bir levha 
konulacak, cıvatalar çift somunlu olacak, yaylı ve düz 
pullarla birlikte sıkılacaktır. 

• Asma iskelelerde her m²’ye 400 kg’dan fazla yük konma-
yacak ve asma iskelede 4’ten fazla işçi çalıştırılmayacaktır. 

• Platform genişlikleri sıva işlerinde 80 cm’den, duvar iş-
lerinde 120 cm’den az olmayacaktır. 

• Yapı tavan döşemesine tespit edilecek askı kirişinin 
iskele ve tespit için bırakılacak aralıkları birbirine eşit 
olacak, U cıvatasının boşluğunu almak için I demiri üs-
tüne 10x15 cm kesitinde ahşap yastıklar konacaktır. 

• İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve 
aletlerin aşağıya düşmesini önleyecek şekilde olacaktır. 
İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en 
az 2,5 cm kalınlığında tahtadan yapılmış koruyucu bir 
tavan bulunacaktır. 

• Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzer-
lerinin ağızları, güvenlik mandalı ya da uygun güvenlik 
tertibatı ile kapatılacak, korkulukları en az 100 cm yük-
seklikte ve ara korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise 
en az 15 cm yükseklikte olacaktır. 

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır. 

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır. 

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir. 

• İskele kurulacak alan temizlenir. 

• Sehpa iskeleler 2 m ara ile yerleştirilir, dengesi sağlanır. 

• Kalaslar aralarında boşluk kalmayacak şekilde çivilerle sabitlenir. 
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Araç Gereç Analizi 

S. No. Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.). 

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır. 

3 Keser Çivi çakma, sökme işinde kullanılır. 

4 Manivela demiri Sehpa sökümünde kullanılır. 

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınızmı mı? 

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı? 

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi? 

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı? 

5 İskele kurulacak alanı temizlediniz mi? 

6 Sehpa iskeleleri 2 m ara ile yerleştirip dengesini sağladınız mı? 

7 Kalasları aralarında boşluk kalmayacak şekilde çivileyerek sabitlediniz mi? 

8 Kurulum bittikten sonra kalasları söküp çivileri temizlediniz mi? 

9 Sehpa iskeleleri kaldırıp temizliğini yaptınız mı? 

10 Tüm iskele elemanlarını düzgün ve ayrı ayrı istiflediniz mi? 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 50 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Sehpa iskele İskele kurmak için kullanılır. 

2 Kalas Sehpa iskelede çalışma platformu oluşturmak için kullanılır. 

3 Çivi Kalasları sehpa iskelelere tutturmak için kullanılır. 

• Kurulum bittikten sonra kalaslar sökülür, çivileri temizlenir. 

• Sehpa iskeleler kaldırılır ve temizlenir. 

• Tüm iskele elemanları düzgün ve ayrı ayrı istiflenir. 
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

7.4. METAL FLANŞLI İŞ İSKELESİ KURULUMU, 
DENGELEME VE SÖKÜMÜ UYGULAMASI 

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bina iç ve dış cephelerinde iş iskelesi kurulumu, dengeleme, sökümü ve iskele ele-
manlarının istiflemesi işlemlerini yapmak. 

Öğretmeninizin tespit ettiği alanda işlem basamaklarına uygun olarak metal flanşlı iskele kurulumu, dengeleme, sökümü ve 
iskele elemanları istifleme uygulaması yapınız (Resim 7.19). 

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır. 

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır. 

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir. 

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır. 

• İskele kurulacak alan temizlenir.  

• Araç gereçler (malzemeler) hazırlanır (Resim 7.20,  
Resim 7.21). 

Resim 7.19: Metal iskele kurulumu 

Resim 7.20: İskele kurulum araçları                        Resim 7.21: İskele gereçleri 

• İskele yapılacak yer ölçülerek tespit edilir.

• Dikmelerin altına konulacak yastıklar yerleştirilir. Yastıklar en az 5x10 cm olmalıdır. Yastık olarak kalas kullanılması daha 
uygundur (Resim 7.22, Resim 7.23).
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Resim 7.22: Yastıkların yerleştirilmesi Resim 7.23: Yastıkların yerleştirilmesi 

•  Dikme ayakları (ayarlı vida) hazırlanır ve dikmelere monte edilir (Resim 7.24, Resim 7.25, Resim 7.26, Resim 7.27).

Resim 7.26: Dikmelerin ayaklara yerleştirilmesi

Resim 7.24: Dikme ayaklarının yerleştirilmesi Resim 7.25: Ayarlı vida ayaklarının monte edilmesi

Resim 7.27: Dikmelerin monte edilmesi

• Dikmeler uygun aralıklarla yastıkların üzerine yerleştirilir (Resim 7.28).

• Yatay bağlantı elemanları, enine ve boyuna doğru dikmelerin üzerindeki flanşlara kamalar yardımı ile uygun şekilde 
çakılır (Resim 7.29).

Resim 7.28: Dikme aralıklarının ayarlanması Resim 7.29: Yatay bağlantı elemanlarının  dikmelere kama ile monte edilmesi

•  Kısa kenar bağlantı elemanları monte edilir (Resim 7.30).

Resim 7.29: Yatay bağlantı elemanlarının  dikmelere kama ile monte edilmesi
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• Dikmeler çapraz bağlantı elemanları ile her iki yönde bağlanır (Resim 7.31, Resim 7.32, Resim 7.33, Resim 7.34).

Resim 7.31: Çapraz bağlantı elemanlarının yerine yerleştirilmesi Resim 7.32: Çapraz bağlantı elemanlarının kama ile montajı

Resim 7.34: Çapraz bağlantı elemanlarının çift taraflı montajıResim 7.33: Çapraz bağlantı elemanlarının montajı

• Metal veya ahşap kalaslar yerleştirilir (Resim 7.35, Resim 7.36, Resim 7.37, Resim 7.38).

Resim 7.35: Metal kalasların yerlerinin belirlenmesi Resim 7.36: Metal kalasların yerleşmiş hali

Resim 7.38: Bina yüksekliği boyunca platformlarResim 7.37: İskele platformlarının oluşmuş hâli

Dikmeler binaya uygun yerlerden tel ile bağlanır. Dikmeler binadan en fazla 20 cm uzakta olacak şekilde ayarlanır. Tel ile 
binaya bağlanır (Resim 7.39).

Resim 7.39: Çelik tel ile iskelenin bina duvarına bağlanması
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• Merdiven monte edilir.

• Dikmelere ek yapıp yükseltmek için yeni dikme, monte edilmiş dikmenin üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilir 
(Resim 7.40, Resim 7.41).

Resim 7.41: Dikmelerin eklenmiş haliResim 7.40: Dikmelerin ek yapılarak yükseltilmesi 

• Dikmeler yine yatay bağlantı elemanları ile bağlanır.

• Dikmeler yine çapraz bağlantı elemanları ile her iki yönde bağlanır ve yukarıdaki yapılan işlemler aynen tekrarlanır.

• Binanın en üstüne gelindiğinde iskelenin etrafına 100-150 cm yüksekliğinde korkuluk yapılır.

• Dış cephelerde iskele dış yüzü uygun malzemeyle kaplanır (Resim 7.42).

Resim 7.43: Korkuluğun sökülmesi Resim 7.44: Korkuluğun sökülmüş hali

• Metal iskele sökme araçları hazırlanır.

• Sökülecek iskele gereçlerinin istifleneceği yer temizlenip hazırlanır.

• Dış cephelerde iskele dış yüzeyindeki kaplama malzemesi sökülür.

• İskelenin en üst tarafına yapılan korkuluk sökülür (Resim 7.43, Resim 7.44).

Resim 7.42: İskele dışının kaplanması

• Metal ve ahşap kalaslar sökülür.

• Çapraz bağlantı elemanları sökülür.

• Yatay bağlantı elemanları sökülür (Resim 7.45, Resim 7.46).
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Resim 7.46: Yatay bağlantıların sökülmesiResim 7.45: Yatay bağlantıların sökülmesi

• Tel bağlantılar sökülür.

• Binadan uzaklığı ayarlayan aparatlar sökülür.

• Dikmeler sökülür.

• Dikmelerin altındaki yastık kalaslar sökülür.

• İskelenin en alt kısmında bulunan dikme ayakları (ayar-
lı vida) sökülür.

• İş bitiminde araçlar, gereçler toplanıp temizlenir ve ge-
reçler istiflenir (Resim 7.47).

Resim 7.47: Gereçlerin gruplar halinde istiflenmesi

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Metal flanşlı iskele aparatları İskele kurmak için kullanılır.

2 Kalas (metal ya da ahşap) Metal flanşlı iskelede çalışma platformu oluşturmak için kullanılır.

3 Tel İskele ayaklarını duvara bağlamak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi

S. No. Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven, emniyet kemeri vb.).

2 Fırça-süpürge Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Keser Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 Manivela demir Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için “Evet”, kazanamadığınız beceriler için 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınızmı mı? 

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
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3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 İskele kurulacak alanı temizlediniz mi?

6 Araç gereçleri (malzemeler) hazırladınız mı?

8 İskele yapılacak yeri ölçerek tespit ettiniz mi?

9 Dikmelerin altına konulacak yastıkları yerleştirdiniz mi?

10 Dikme ayakları (ayarlı vida) hazırlayıp dikmelere monte ettiniz mi?

11 Dikmeleri uygun aralıklarla yastıkların üzerine yerleştirdiniz mi?

12
Yatay bağlantı elemanlarını enine ve boyuna doğru, dikmelerin üzerindeki flanşlara kamalar 
yardımı ile uygun şekilde sabitlediniz mi?

13 Kısa kenar bağlantı elemanlarını monte ettiniz mi?

14 Dikmeleri çapraz bağlantı elemanları ile her iki yönde bağladınız mı?

15 Metal ya da ahşap kalasları yerleştirdiniz mi?

16 Dikmeleri binaya uygun yerlerden tel ile bağladınız mı?

17 Merdiveni monte ettiniz mi?

18
Dikmelere ek yapıp yükseltmek için yeni dikme monte edilmiş dikmenin üzerinde bulunan 
yuvaya yerleştirdiniz mi?

19 Binanın en üstüne gelindiğinde iskelenin etrafına 100-150 cm yüksekliğinde korkuluk yaptınız mı?

20 Metal iskele sökme araçlarını hazırladınız mı?

21 Sökülecek iskele gereçlerinin istifleneceği yeri temizleyip hazırladınız mı?

22 Dış cephelerde iskele dış yüzeyindeki kaplama malzemesini söktünüz mü?

23 İskelenin en üst tarafına yapılan korkuluğu söktünüz mü?

24 Metal veya ahşap kalasları söktünüz mü?

25 Çapraz bağlantı elemanlarını söktünüz mü?

26 Yatay bağlantı elemanlarını söktünüz mü?

27 Tel bağlantılarını söktünüz mü?

28 Binadan uzaklığı ayarlayan aparatları söktünüz mü?

29 Dikmeleri söktünüz mü?

30 İskelenin en alt kısmında bulunan dikme ayaklarını (ayarlı vida) söktünüz mü?

31 Dikmelerin altındaki yastık kalasları söktünüz mü?

32 İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizleyerek gereçleri istiflediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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 TESVİYE BETONU VE ŞAP

Öğrenme Birimi8

8.1. TESVİYE BETONU VE ŞAP HAZIRLAMA
8.2. TESVİYE BETONU VE ŞAP UYGULAMASI
8.3. YÜZER ŞAP TESVİYE BETONU UYGULAMASI
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Seramik karo, doğal taş, ahşap veya kompozit kaplamaların uygulandıkları yüzeyler çok çeşitlidir. Bu yüzeylerin kaplama işle-
mine uygun olup olmadığı; taşıyıcıyla olan aderansına, sertliğine, kohezyonuna, elastikliğine, dayanıklılığına, nem, sıcaklık ve 
kimyasallarla olan etkileşimleri gibi faktörlere bağlıdır. Bir kaplama yüzeyi zaman içerisinde bir ya da birden fazla etki altında 
kalabilir. Basınç, çekme, kesme ve eğilme kuvvetleri fiziksel deformasyona; su ve kimyasallar ise yapısal (kimyasal + fiziksel) 
bozulmalara neden olur. 

Seramik karo, doğal taş, ahşap veya kompozit kaplama yapılacak iyi bir yüzey, bulunduğu koşullar altındaki etkilere (sıcak-so-
ğuk, nem-su, fiziksel kuvvetler vb.) kararlı bir biçimde dayanaklılık göstermelidir. Kaplama uygulamalarında değişken olan bu 
faktörlere uygun yüzey seçimi veya mevcut yüzeyin ıslah edilmesi ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sıklıkla kullanılan yüzey kaplama öncesi altlıklar; tesviye betonu, şap ve sıvadır. Çok çeşitli içerik ve yöntemlerle hazırlanan 
bu kaplama altılıkları seramik karo, doğal taş, ahşap veya kompozit kaplama uygulamaları için ideal yüzeylerdir. Ancak doğru 
içerik ve uygulama yöntemleri seçilmediği takdirde bu altlıklar, kısa sürede fiziksel ve kimyasal bozulmalar sonucunda kapla-
ma malzemesinin hasarına ve dolayısıyla onarımı veya tamamen değiştirilmesine neden olacaktır. 

Betonarme veya beton döşemelerde kaplama yapılabilmesi için düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla ya da yüzeye istenilen 
eğimi vermek için dökülen betona tesviye betonu denir.

8.1.1. Tesviye Betonu ve Şap Kuru Karışımı Hazırlama

Zemin yüzeyinin tesviye kalitesi; tabanın temizliğine, hazırlanmasına, mekândaki taban yüksekliği farklılıklarının belirlenme-
sine ve tabii ki seçilen harca bağlıdır.

Islak dolgu, uygulamanın çok fazla zaman gerektirmesine rağmen, burada kullanılan çözümün kalitesi yüksek olduğu için 
en çok tercih edilen seçenektir. Süre, esas olarak kurutma ve olgunlaştırma işlemlerinden etkilenir ve çalışma bileşimi kum 
betonudur. Genellikle iş için gerekli astar, macun, su yalıtımı; betonun deformasyonunu telafi etmek için sönümleyici bant 
kullanılır. Tesviye betonu ve şap kuru karışımı hazırlarken hizalama için metal işaretçiler, özel karıştırıcı, tank veya beton ka-
rıştırıcı, spatula veya mala, şerit metre kullanılmaktadır.

Avantajları, şapın dayanıklılığı ve uygun maliyetidir. Yüksek kaliteli çözümü karıştırmak için özel ekipman ihtiyacı, betonun 
sağlam kalması için takviye yapılmalıdır. Bazı durumlarda kendiliğinden yayılan karışım uygulanamaz. “Olgunlaşma” uygula-
nan kaplamaya bağlıdır ve 4 ile 25 gün arasında değişir.

8.1. TESVİYE BETONU VE ŞAP HAZIRLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: Tesviye betonu, şap, kuru karışım ve harçları hazırlamak.

GİRİŞ : Seramik karo, doğal taş, ahşap veya kompozit kaplama uygulamaları yapılmadan önce genellikle çimento esaslı 
şap, tesviye betonu veya sıva yapılmaktadır. Yapılan çimento esaslı bu uygulamalarda; kum, çimento, su ve gerektiğin-
de katkı malzemelerinden oluşan karışımlar kullanılmaktadır. Uzun ömürlü kaplamalarının yapılabilmesi için kaplama 
yapılacak yüzeyin düzgünlüğü önem arz etmektedir. Çimento esaslı bu karışımların oranları, kalınlığı, karışımdaki mal-
zemelerin nitelikleri, uygulama yöntemi ve bakım şartları işin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Bu öğrenme 
biriminde kaplama uygulamaları öncesinde istenilen yüzeyin elde edilebilmesi için gerekli malzemelere, karışım oran-
larına, çeşitlerine ve uygulamalarına değinilecektir.

Çevrenizde yapılan tesviye betonu ve şap uygulamaları ile ilgili fotoğraflar çekiniz ve bunları 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

232



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Tesviye Betonu ve Şap

Resim 8.1: Tesviye betonu ve şap hazırlama araç gereçleri

Bu tür çalışmaların avantajları şunlardır:

Yüksek kalite; mekanik strese karşı direnç, ısıtmaya, takviye elemanlarının eksikliğine, işlemin maksimum otomasyonuna, 
yarı kuru şapın dezavantajına ve özel aletlerin kullanımına bağlıdır. Bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesinde yeterli tecrübe-
ye ihtiyaç duyulmaktadır. Konut ve apartmanlarda zemin tamiri için en uygun uygulamadır.

Çimento-kum karışımları beton ile karşılaştırıldığında, kuru seçeneklerin hazırlanması daha kolaydır. Bazı türler, düzensizlik-
leri ve önemli düşüşleri ortadan kaldırmak için özellikle etkilidir. 

Bunların ana avantajları: 

• Kolaylaştırma,

• Mukavemetin korunması ile küçük tabaka kalınlığı,

• Minimum kuruma süresi ve iyi tesviye özellikleri,

• İşin yürütme tecrübesi olmaması durumunda uygulama imkânı sağlaması,

• Geniş seçim olarak sıralanır.

Hazır karışımlar, kuru veya yarı kuru şap için, temeller için genel amaçlı çimento sıvasıdır. Kum çimento alanın döşemesin-
den önce son hizalama için kullanılır. Linolyum, ısıtma sistemlerinde ve dış mekân şartlarında kullanılır. Tabakanın normal 
kalınlığı 40 ile 80 mm’dir. Bu nedenle yüksek kısımlarda önemli farklılıklar olmasından dolayı kullanılmamalıdır. Tesviye özel 
bir dolgu maddesi içerir. Yüzeye iyi yayılır ve bazı durumlarda çabuk kurur. Laminat parke, parke, seramik fayans döşerken 
kendiliğinden yayılan kaliteli karışım kullanılır. Bu tip karışımlar alçı, ince kum ve diğer kimyasal maddelerle yapılır. Bu sayede 
kaplamanın ömrü artar, zeminlerin bakım ve onarımı kolaylaşır.

Kuru sıcak su zemininde seçenek, döküldüğünde boşluk olamaması için plastiklik özelliği kazandıran maddeler içermelidir. 
Yüzeyi hava kütleleri ile temastan korur. Bu tür bir temasın sonucu olarak ısıtma sistemleri genellikle doğru çalışır. Ayrıca bu 
amaçlar için çimento-kum harcı kullanılır. Kondensat (yoğunlaştırma) oluşumunu önlemek için alçı yerine çimento kullanılır. 
Farklı tipte inşaat malzemeleri macunlama, astarlama, döşeme, ısı yalıtımı ve su yalıtımı için kullanılır. Genellikle bu malze-
meler; alçı, çimento, polimer bileşikleri, kireç, mukavemeti ve nem direncini arttırmak için kullanılan ek bileşenlerdir. Ayrıca 
elemanlar beton, harç ve dispersiyona (malzemenin küçük parçacıklar ve homojen yayılması) ayrılır. Bu durum tanelerin 
büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Karışım sırasında döngüsel ve sürekli tip karıştırıcılar kullanılır.

Onarımlarda tuğla, beton ve kireçtaşı zemini düzeltmek için kullanılır. Bu malzemeler su geçirmez ve iyi yapışma özelliğine 
sahiptir. Ancak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra uygulanmalıdır. Beton için, ayrıca sıcaklığa iyi tolere eden özel 
donmaya dayanıklı ürünler kullanılır. 0,3 mm’ye kadar çatlaklar, boşluklar, talaşlar, oyuklar ve korozyon olduğunda gereklidir. 
Hazır sıva karışımları ahşap veya beton tabanına uygulanır. Suya ve buhara maruz kaldıklarında herhangi bir olumsuzluk ya-
şanmaz. Avantajı, ince yapısından dolayı mükemmel yapışma ve iyi seviyelendirme özellikleridir. Çimento-kum harçlarından 
daha hafif ve dayanıklıdır; bağımsız çalışma için kullanılır. Bitmiş ürünler yarı kuru ve kuru süreçler için uygundur. Alçı, muka-
vemeti artırır ve çimentodan daha hızlı sertleşir. Ayrıca toz oluşturmayan ince dolgu maddesi genellikle kullanılır. 
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Döşemelerde sıklıkla kullanılan malzemeler aşağıda verilenleri içerir. Kum karışımı; tesviyeleme, sıvama, bakım ve diğer iş 
süreçleri evrensel kabul edilir. Minerallerin eklenmesiyle Portland çimentosu ve elenmiş çimento içerir. Çimento M500’ün 
altında olmamalıdır. Ayrıca kum karışımı 1,5 mm’den büyük olmayan kum (nehir veya taş ocağı) içerir. Ana özellikleri; su di-
renci, iyi yapışma, don direnci ve plastisitedir. Peskobeton, herhangi bir mekânda zemin tesviye için gereklidir. Orta derecede 
ıslak olmalı ve tabandaki mekanik yükler ortalama değerleri aşmamalıdır. 

Kum, granit sertleştiriciler yumuşatıcıya ek olarak karışımda bulunabilir. Genellikle ambalajda bileşimin özellikleri yer almak-
tadır. Korozyona karşı hassas değildir, soğuğa karşı dayanıklıdır, yüksek ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahiptir. Alçıtaşı, sıklıkla 
talep edilen doğal ve çevre dostu bir malzemedir. Daha hızlı sertleşir, sıvıyı emer ve dolguya dayanmayan zemine parke 
döşenmesi için uygundur. Ana bileşenler yüksek mukavemetli alçıtaşı (alfa), kuartzdan ince kumlar, plastisite ve yayılabilirliği 
arttırmak için katkı maddeleri olarak kullanılır.

Şap için uygulanabilir fiberglas ile zenginleştirilmiş seçenekler veya yüzeyde çatlamaya ve kurumaya engel olan polipropi-
len katkı maddeleri kullanılır. Kum ve çimentoya eklenebilir, su geçirgenliğini ve taban taşıma gücünü arttırır. Sıcak zemin 
oluşturmak için bileşimdeki plastikleştirici SanPol ile bir karışım seçilmesi uygundur. Seçim yapılırken belirli ölçütlere göre 
yönlendirme yapılır. Adezyon kuvvet derecesi, daha yüksek, daha güçlü taban, daha güvenilir zemin, çeşitli seçeneklerde 0,5 
ile 1,5 MPa arasında değişmektedir.

Özellikle işin zamanlaması sınırlıysa katılaşma zamanı önemlidir. Bitmiş çözeltinin kullanım süresine dikkat edilmelidir. Bu 
süre 1 ile 2 saat arasında değişir.

Zemini düzenlerken tüm karışımlar için farklı olduğundan izin verilen kaplama tabakasının kalınlığı önemlidir. Öncelikle 1 
metrekareye düşen karışım tüketimi hesaplamalıdır. Basınç ve eğilme dayanımının parametreleri dikkate alınmalıdır. Bu du-
rum aşınma derecesini doğrudan etkiler. Mekânın zemin onarımı planlandığında, bitmiş kuru şap kullanılmalıdır. Bu seçenek 
daha pahalı olmasına rağmen katılaştırmak için uzun zaman gerektiren klasik sıvı çimento-kumundan daha az zaman alır. Fit 
ve alçı, bina yapıları ısıtılmış bir zeminin altında kullanılması durumunda ısı ve su geçirmezlik istendiğinde mikser kullanılır. 
Bir inşaat elektrikli karıştırıcı veya düşük devirde çalışan bir sıradan matkap bu işlem için kullanabilir (dakikada yaklaşık 400-
500 devir).

Çimento M400’ü kuvars kumu ile 1:3 oranında iyice karıştırılması gereklidir. Dökme katıların suya oranı 2:1 oranında olmalı-
dır. Eklendikten sonra çözelti tekrar karıştırılır, böylece kıvamı eşit olur. Bir alanda 20 kg bitmiş viskoz (akışkan) kütleye ihtiyaç 
duyulur. Daha dayanıklı bir baz varyantı elde etmek için 15 kg çimento, 40 kg saflaştırılmış nehir kumu ile birleştirmek ve 
daha sonra 250 g fiberglası yavaşça ilave ederek birleştirilmelidir. Plastisite için 0,6 litre plastikleştirici 4 litre su içinde seyrel-
tilir, daha sonra kütle yavaş yavaş doldurma çözeltisine eklenir.

8.1.1.1. Çimento Esaslı Şaplar

Orta irilikte (kaba sıva kumu) kum ile çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemelerinin karışımından elde edilen harcın yatay 
yüzeyler üzerine belli bir kalınlıkta ve dozajda serilmesi, sıkıştırılması ve düzeltilmesi yoluyla meydana gelen yatay kaplama 
altlığıdır. Bir su giderine doğru eğim verilerek yapılan şaplar eğimli veya meyilli şap (Şekil 8.1), eğimsiz şaplara tesviye şapı 
(Şekil 8.2), bir yalıtım veya daneli malzeme (çakıl gibi) üzerine yapılan şaplar ise yüzer şap ismini alır (Şekil 8.3). Genellikle 
seramik karoların altlığını teşkil eden çimento esaslı şaplarda dozaj, kalınlık ve uygulama şekilleri önem kazanır.

Resim 8.1: Tesviye betonu ve şap hazırlama araç gereçleri
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Şekil 8.2: Tesviye şapı

Şekil 8.3: Yüzer şap

Şekil 8.1, Şekil 8.2 ve Şekil 8.3’te numaralandırma ile gösterilen malzeme isimleri aşağıda verilmiştir.

1. Eğimli şap 

2. Döşeme betonu

3. Tesviye şapı 

4. Yüzer şap

5. Isı yalıtım plakası veya daneli malzeme (çakıl vb.)

Mekân-yüzey şartları ve seramik karonun ebatları, şapın dozajını ve su/çimento oranını doğrudan etkiler. Örneğin, üstü açık 
bir terasın şapı yeterli dozajda yapılmadığı takdirde, dış hava koşullarından kısa sürede etkilenerek kaplamayla birlikte hasara 
uğrayacaktır (Şekil 8.4). Ya da bir ısı yalıtım katmanının üzerine yapılan yüzer şap uygulamasında yeterli dozaj sağlanamazsa 
şapta yer yer çatlama ve kırılmalar meydana gelecektir.

Şekil 8.4: Şap dozaj ve kalınlık, sıcak-soğuk ve su-nem etkilenme durumu

Sağlam, daha az çatlak ve geçirimsiz şap için su/çimento oranı olabildiğince düşük tutulmalıdır (%35-45 civarlarında) (Şekil 
8.5). Yani harç karışımına olabildiğince az su katılmalıdır. Kıvam için su miktarını arttırmak yerine su azaltıcı harç katkısı kullan-
mak çok daha iyi netice verir. Şap, yeterli dozajda ve kalınlıkta olmazsa sıcak-soğuk ve su-nem unsurlarından kolay etkilenir.

Şekil 8.5: Şaplarda su/çimento oranı
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Mukavemet ve geçirimsizlik için şapların belli bir kalınlığın altında olmaması gerekir. Mekânın kullanım amacına, alt yüzeye 
ve dış tesirlere göre şap kalınlıkları tayin edilmelidir. Kalınlık, şaplara sağlamlık kazandırması yanında şapların geçirimsizlik 
özelliğini de arttırır. Özellikle yüzer şaplarda ve tüm dış mekân uygulamalarında şapların kalınlığı çok daha önemli bir hal alır. 
Şap kalınlıkları ve dozajları için Tablo 8.1’deki veriler yol gösterici niteliktedir. Yüzer şapın kalınlığı yeterli düzeyde olmaması 
durumunda kırılma kabarma ve çökmeler meydana gelir (Şekil 8.6).

Şekil 8.6: Yüzer şap kalınlığı yeterli düzeyde olmaması hâlinde oluşan kırılma kabarma ve çökme

Mekânlar Dozaj (kg) En Az Kalınlık 
(cm) Harç Katkısı

Teras-balkon 350-400
(450-500) 3-4 (4,5-6)

Su geçirimsizlik katkısı 

(Üretici talimatlarına uyulmalıdır.)
Konutların banyo ve tuvaletleri 250-300

(350-400) 2,5-3 (4-6)

Toprağa oturan zeminler (bodrum kat, bahçe 
yolu vb.

300-350
(400-450)

3-4
(5-8)

Açık sahalar (hareketli insan yükü) 400-450
(450-550)

4-5
(5-8)

Harç katkısı: Şapın mukavemetini, 
işlenebilirliğini ve aderansını arttır-
mak için üretici talimatlarına uyul-
malıdır.

Alış veriş marketleri-merkezleri 350-400
(450-500)

4-5
(5-6)

Hastane, okul, tiyatro, sinema vb. kuru hacimleri 400-450
(450-550)

4-5
(5-8)

Gıda üretim tesisleri 400-450
(450-500)

4-5
(5-8)

Konutların kuru hacimleri,salon, antre, koridor, 
yatak odası

250-300
(350-400) 2,5-3 (4-6)

Günümüzde şap harçları şantiye ortamında betoniyer (harç makinesi) adı verilen makinelerde yapılır. Ayrıca büyük işler söz 
konusu olduğunda beton santrallerinde hazırlanan şap harcı mikserlerle şantiyelere taşınır ve pompalarla basılarak yerine 
yerleştirilir. Daha küçük işlerde ise şap harçları geleneksel yöntemlerle yerinde hazırlanır. Şap harcının hazırlanma yöntemi 
işin büyüklüğüne, çalışan sayısına ve zaman planlamasına bağlıdır.

Harcın hazırlanma tekniği ne olursa olsun şap harcının yerine yerleştirilmesindeki genel prensip şöyledir. Projedeki bitmiş 
döşeme kot çizgisine göre veya küçük işlerde uygulamacının belirleyeceği kot yüksekliğine göre terazisinde mastarlık anoları 
hazırlanır. Şayet zeminde bir eğim söz konusu ise mastırlık anoları eğimli olarak hazırlanır. Daha sonra bu anoların araları şap 
harcı ile doldurularak mastarla düzeltme işlemi yapılır.

8.1.2. Şaplar ile İlgili Dikkat Edilecek Bazı Hususlar
Büyük alanlardaki şap uygulamalarında, hesaplamalar neticesinde elde edilecek genişlikte, hareket derzleri bırakılarak uy-
gulama yapılmalıdır. Hareket derzlerinin yeri seramik kaplama planına göre tespit edilmelidir. Bu derzler oluşturulurken şu 
genel hususlar dikkate alınmalıdır.

• Bölünen alanların büyüklüğü 40 metrekareyi geçmemelidir.

• Uzun kenarın kısa kenara oranı (bölümü) 2’ye eşit veya 2’den küçük olmalıdır.

• En uzun kenar 8 metreyi geçmemelidir. 

Tablo 8.1: Mekânlara Göre Şapın Dozajı ve Kalınlıkları (Parantez içindeki veriler yüzer şaplar için verilmiştir.)
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Bu kurallar hareket derzleri için genel şartladır. Bazı özel durumlarda bu oranlar küçülebilir.

• Şekil 8.7’de, planı ve kesiti verilen şap uygulamasında hareket derzleri; küçük alanlar 5x8=40 metrekare, uzun kenarın 
kısa kenara oranı 8/5=1,6 ve en uzun kenar 8 metre olarak ayarlanmış. İç mekân uygulamalarındaki genel durum için 
uygun bir çalışmadır.

• Hareket derzleri uyun şap profilleriyle veya mastiklerle doldurulabilir. Bazı profillerin yapısı mastarlık olarak da kulla-
nıma uygundur. Şayet şap öncesi seramik kaplama planına göre profilin yeri tespit edilebilirse böyle bir uygulama hem 
daha doğru hem de daha pratik olur (Şekil 8.8).

• Çimento esaslı şap üzerine seramik karo kaplamasının yapılabilmesi için şap neminin %5 dolaylarında olması gerekir. 
Şapın nemi Resim 8.2’de gösterilen nem ölçer ile veya Resim 8.3’te gösterildiği gibi bir naylon ile yapılabilir.

Şekil 8.7: Şaptaki hareket derz planlaması Şekil 8.8: A detayı hareket derz profili

Resim 8.2: Nem ölçer Resim 8.3: Naylon ile nem kontrolü

• Hareketli ve sabit yükler ile veya ısı farklarının çok olduğu mekânların şaplarında, çelik hasır donatılar kullanılabilir 
(Şekil 8.9). Donatı, şapın orta ya da üst bölgelerinde değil altında olmalıdır. Çelik hasır donatı, şapın çatlamasını büyük 
ölçüde azaltmaz. Çelik hasırlı şap uygulamalarında harç karışım oranlarına, şapın kalınlığına, donatı çapına ve uygula-
nabilirliğine mühendislik oluruyla karar verilmelidir.

• Şap uygulamalarında çelik hasırların yerine şap harcına katılan özel çelik tellerin (Şekil 8.10), cam elyaflarının veya 
polipropilen elyafların kullanılması hem uygulama açısından hem de mukavemet acısından daha yararlı olur. Özellikle 
ısısal farkların çok olduğu dış mekân şaplarında, sabit ve hareketli yüklerin sürekli ve şiddetli olduğu mekânlarda tel 
ya da elyaf takviyeli şaplar, seramik karo kaplaması için çok faydalı olur. Şapta olabilecek çatlaklar bu sayede en aza 
iner. Harca ne miktarda tel ya da elyaf katılacağı yapılan uygulamanın durumuna göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle 
üreticisine başvurmak yerinde bir davranış olur.

Şekil 8.9: Çelik hasır donatılı şap Şekil 8.10: Çelik tel örnekleri
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8.1.3. Şaplarda Kür ve Ortam Şartları
Çimento şaplar; ortam şartları doğrultusunda, yapıldıktan olabildiğince kısa süre içerisinde bakımı yapılmalıdır. Bilindiği üze-
re çimento, hidratasyon olayını istenilen düzeyde gerçekleştirebilmesi için yeteri kadar su ve uygun sıcaklığa ihtiyaç duyar. 
Yerine yerleştirilen şap içerisindeki suyun azalmasının en önemli nedeni buharlaşmadır. Buharlaşma hızı, hava sıcaklığına, 
rüzgâr hızına, havadaki relatif neme ve şapın sıcaklığına bağlıdır. Rüzgâr hızının, hava ve şap sıcaklığının yüksek olması, hava-
daki relatif nemin azalması buharlaşma hızını arttırır (Şekil 8.11).

Şekil 8.11: Güneş, rüzgâr ve düşük hava nemi buharlaşma hızı artması

Örneğin; normal koşullarda havadaki nemin %60’tan %40’a düşmesi 1 saatte, 1 metrekaredeki su kaybını (kg/m²/saat) yak-
laşık bir buçuk (1,5) kat, hava sıcaklığı 20 °C’tan 30 °C’a çıkması yaklaşık 2 kat, rüzgâr hızının 4 m/saniyeden 6 m/saniyeye 
çıkması yaklaşık 1,3 kat arttırmaktadır. Şayet buharlaşma hızı 1 saatte, 1 metrekareden 1 kg su olarak gerçekleşiyor ise bunun 
için mutlaka önlemler alınmalıdır. 

Örneğin; 30 °C hava sıcaklığı %50 relatif nemli hava ortamında şapın sıcaklığı yaklaşık 32 °C olur ise rüzgâr hızı saatte 40 km/
saat hızla estiğinde buharlaşma hızı 2 kg/m²/saat, rüzgâr hızı 32 km/saat olduğunda buharlaşma hızı 1,7 kg/m²/saat, rüzgâr 
hızı 16 km/saat olduğunda 1,4 kg/m²/saat, rüzgâr hızı 8 km/saat olduğunda 1 kg/m²/saat, rüzgâr olmadığında ise buharlaşma 
0,2-0,3 kg/m²/saat olarak gerçekleşir. Normal hava koşullarında yapılan şapların hidratasyon suyunu ve sıcaklığını korumanın 
en iyi yolu şapı en az 7 gün boyunca nemli tutmaktır. Bu yolla elde edilen şapın daha fazla dayanımlı ve geçirimsiz olması 
sağlanmış olur.

Örneğin; 7 gün boyunca sürekli nemli tutulan bir şapla 7 gün boyunca havada (kuru) bırakılan şapın dayanımları arasında en 
az 1,4 kat fark oluşur. Bu süre 14 güne çıktığında 1,7 kat, 28 güne çıktığında ise yaklaşık 2 kat fark oluşur. Şapı nemli tutma-
nın birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en kolay, ucuz ve oldukça etkili olanı, şapı nemini kaybetmeyecek düzeyde 
ıslatmaktır (sulamak) (Şekil 8.12).

Şekil 8.12: Buharlaşma hızını yavaşlatmak için şapın su tutucu bezler kullanılarak sulanması

Şapın yapılacağı esnasında hava sıcaklığının 5-30 °C olması, şapın sıcaklığının ise15-20 °C’ta olması normal olarak kabul edilir. 
30 °C üzerindeki hava sıcaklığı, su/çimento oranını ve plastik rötre çatlaklarını arttırırken priz süresinin kısalmasına ve çökme 
miktarının azalmasına yol açmaktadır. Neticede elde edilen şapın mukavemetsiz bir yapıda olması kaçınılmaz olmaktadır.

Sıcak Hava Şartlarında Şap Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

a) Şapın sıcaklığını düşürmek için karışıma giren malzemeler soğutmalıdır. Bunlar içeresinde en kolayı suyu soğutmaktır.

b) Priz geciktirici ve su azaltıcı katkı maddeleri kullanılmalıdır.
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a) Suyun buharlaşarak kaybolmasını azaltacak önlemler alınmalıdır.

b) Şap dökülecek yüzeyler ıslatılmalıdır.

c) Kür işlemlerine olabildiğince kısa sürede başlanmalıdır.

d) İş, yeteri sayıda personelle en kısa sürede yapılmalıdır.

Sıcak hava koşullarında yapılan şap harcı en fazla 1 saat içerisinde yerine yerleştirilmeli ve buharlaşmayı azaltmak için derhal 
önlemler (üzerinin naylon-polietilen örtü, folyo ile kapatılması, güneş ve rüzgârın kesilmesi veya ıslatılmış telis bezi serilmesi 
vb.) alınmalıdır. 5 °C’ın altında çimentonun hidratasyon olayı oldukça yavaş seyretmektedir. Dolayısıyla şapın mukavemet 
kazanması daha fazla zaman almaktadır.

-10 °C civarlarında ise hidratasyon olayı durma noktasına gelmekte, sıcaklığın artmasıyla tekrar başlamaktadır. Diğer taraftan 
şap döküldükten kısa bir süre sonra sıcaklığın 0 °C’ın altına düşmesi suyun şap içerisinde donarak hacminin artmasına neden 
olur. Bu durum oldukça tehlikeli sonuçlar meydana getirir. 

Her ne kadar buz halindeki su çözüldüğü vakit hidratasyon olayı yeniden başlayacak olsa bile hacminin artması sonucunda 
oluşan boşluklar şapın oldukça mukavemetsiz ve geçirgen bir yapıya sahip olmasına neden olur.

Soğuk Hava Şartlarında Şap Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

a) Şapın sıcaklığını yükseltmek için karışıma giren malzemeler ısıtılmalıdır. Bunlar içerisinde en kolayı suyu ısıtmaktır. 
Suyun sıcaklığı 60 °C’tan daha fazla olmamalıdır.

b) Priz hızlandırıcı ve su azaltıcı katkı maddeleri kullanılmalıdır.

c) Hidratasyon ısısının bir miktar daha arttırılması için çimento miktarı her 1 metreküp için 1 torba arttırmalıdır.

d. Hidratasyon ısısı hızı yüksek çimento tipleri kullanmalıdır.

e) Şap, soğuğa karşı koruyacak izolasyon malzemeleriyle örtülmelidir.

f) Mümkünse ortam bir ısı kaynağı ile ısıtılmalıdır (soba, motorlu ısıtıcı, buhar vermek vb.).

g) Kür işlemlerine olabildiğince kısa sürede başlanmalıdır.

h) İş, yeteri sayıda personelle en kısa sürede yapılmalıdır. Soğuk hava koşullarında şap dökülecek yüzeylerde buzlanma 
olmuş ise buzların çözülmesi sağlanmalıdır.

Şap içerisindeki suyun fiziksel (buharlaşma-kuruma, emme gibi) ve kimyasal (hidratasyon, karbonatlaşma) yolla kaybolması 
şapın boyutlarında ve hacminde küçülmeye neden olur. Özellikle plastik ya da akıcı kıvamda hazırlanan taze şaplar, yerine 
yerleştirildikten kısa bir süre sonra (birkaç saat) karışıma katılmış olan fazla suyun bir kısmı şapın yüzeyinde toplanır. Rüzgâr 
hızı, güneş ve düşük nem miktarı gibi bazı etkenlere bağlı olarak yüzeyde toplanan fazla su kısa sürede buharlaşır (Şekil 8.13). 

Böylelikle şapın yüzeyi büzülerek yüzeyde çekme gerilmeleri oluşur. Neticede bu gerilimler şap yüzeyinde örümcek ağı gibi 
gelişigüzel ince çatlaklar meydana gelmesine neden olur. Bu tür çatlaklar şapın derinliklerine kadar ilerlemez. Genellikle şap 
yüzeyinde kalır. Şayet önlem alınmaz ise bu çatlaklar atmosferik (su-nem, sıcak-soğuk-don vb.) ve mekanik etkiler neticesin-
de genişleyerek ve derinleşerek şapı olumsuz yönde etkileyebilir.

Şekil 8.13: Rüzgâr hızının artması, sıcak hava ve havanın relatif nem miktarının düşmesi sonucu buharlaşma ile büzülme
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Şayet şapın döküldüğü yüzey (döşeme betonu gibi) şapın suyunu emmesi durumunda şapın alt yüzeyi suyunu kaybederek bü-
zülme yapar. Böylelikle şapın oturduğu alt yüzey ile şap arasındaki tutunma bağı (adezyon kuvveti) zayıflar. Bazen döşeme beto-
nu üzerine yapılan ve kurumuş durumdaki şaplara sert bir cisimle vurulduğunda davudi (boşluklu) bir ses gelir. Büzülmeden do-
layı alt yüzeyle arasında boşluk olan şaplar hareketli ve sabit yükler karşısında zayıf ve kırılgan bir davranış gösterir (Şekil 8.14).

Şekil 8.14: Su emen beton döşemelerin şap öncesi ıslatılmaması halinde yaşanan büzülme

Şaplarda katılaşmadan sonrada hacim azalması meydana gelir. Kuruma büzülmesi (rötresi) olarak bilinen bu durumun yine 
sorumlusu çimento hamurunun içerisindeki suyun zamanla uzaklaşmasıdır. Bu durum genellikle su kaybeden birçok katı 
malzemede görülür. 

Örneğin; ıslanan kumaşların kuruyunca kısalması veya nemli bir ahşabın su kaybedince çatlaması şekil değiştirmesine neden 
olur. Şaplarda büzülmeden dolayı oluşan çatlakların şekli, miktarı ve şiddeti birçok etkene bağlıdır. Temel olarak çimento 
hamurunun (çimento + su) hacim küçülmesi neticesinde meydana gelen büzülme olayı, çimento miktarına ve doğal olarak 
da su miktarına bağlı olarak gelişir. 

Şaplarda çimento miktarının artması, beraberinde su miktarının da artmasına neden olacağından büzülme kaçınılmaz bir 
şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla şaplardaki büzülmeyi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak bazı önlemler 
almak kaydıyla büzülme miktarı en aza indirilebilir. Bu önlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

a) Çimento dozajı olabildiğince düşük tutmalıdır.

b) Su/çimento oranını olabildiğince düşük tutmalıdır (%36-%45).

c) Dış ortamlarda rüzgâra ve güneşe karşı önlem alınmalıdır.

d) İç ortamlarda hava sirkülasyonuna karşı önlem alınmalıdır.

e) En az bir hafta boyunca şap ıslak tutulmalıdır (ıslatmak, nem geçirimsiz malzemelerle örtmek vb.).

f) Mümkün olabildiğince iri kum kullanılmalıdır.

g) Tesviye şapı, beton bir döşeme üzerine yapılacak ise bir gün öncesinde beton yüzeyi iyice ıslatılmalıdır.

h) Büyük alanlara yapılan şaplar genleşme derzleriyle ayrılmalıdır. 

i) Kil toprağı, bitki ve canlı artıklar bulunan kumları kullanılmamalıdır (dere, nehir kumu gibi temiz kumlar kullanılmalıdır).

j) Havanın relatif nem miktarı düşük (%10-%40 gibi) ve hava sıcaklığı yüksek ise buharlaşma hızlı olur. Bu durum büzül-
meyi arttıracağı için önlem alınmalıdır.

k) Şaplarda hacim/yüzey alanı oranı azaldıkça daha fazla büzülme gerçekleşir. Bu nedenle şap kalınlığı olabilecek en fazla 
kalınlıkta yapılmalıdır. Kalınlık azaldıkça büzülmeden dolayı oluşan çatlaklar artar. Özellikle eğim şaplarında eğimin en 
düşük olduğu noktadaki şap kalınlığı 2,5-3 cm’den daha az olmamalıdır.

l) Bazı harç katkı maddeleri (priz hızlandırıcı katkılar) şapın büzülmesini arttırabilir. Bu nedenle katkılar kullanılmadan 
önce üreticisinden bu konuda bilgi alınmalıdır.
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8.1.4. Yüzer (Yüzen) Şaplar
Yüzer ya da yüzen şap olarak bilenen şap; ses, ısı ve su yalıtımının veya serbest haldeki daneli malzeme (çakıl gibi) üzerine 
yapılan şaplardır. Alt tabaka ile bir bağlantı teşkil etmediği için adeta yüzermiş gibi hareket ettiğinde bu ismi almıştır. Yüzer 
şapların kalınlığı, dozajı ve uygulama biçimi ne tür bir alt katmanın üzerine yapıldığına ve maruz kalacağı etkilere göre de-
ğişkenlik gösterir. Her durumda yüzer şaplar, normal şaplara göre daha kalın ve sağlam yapıda olmalıdır. Genellikle ses ve 
ısı yalıtım malzemelerinin (mineral yünler, sert köpükler vb.) üzerine yapılan yüzer şaplar, polietilen folyo ya da su yalıtım 
örtüleriyle bu malzemelerden ayrılır. Ayrıca yük dağılımı ve çatlakların bir miktar kısıtlanması için bu tür şapların içerisine 
çelik hasır donatı yerleştirilir. Özel durumlar oluşmadığı sürece yüzer şapların kalınlığı en az 45 mm, dozajı ise en az 350 kg/
m³ olmalıdır.

Yüzer şapın alt tabakasında genelde polietilen folyo ya da su yalıtım örtüsü olur. Su emme kabiliyetine sahip olmayacağı için 
şapın fazla nemi tamamen buharlaşma yoluyla atılacaktır. Bu durumda ortam şartlarına bağlı olmak kaydıyla, şap neminin 
buharlaşması uzun zaman alır. Bu nedenle seramik karo uygulamasına geçmeden önce şapın nemi mutlaka ölçülmelidir. 
Farklı noktalardan ölçülen nem değerlerinin ortalaması %3-4 dolaylarında olmalıdır. Ancak bu takdirde seramik kaplama 
işlemine geçilmelidir. Yüzen şapların normal şaplara göre bir farklılığı da büzülme ve termal hareket alanının daha fazla 
olmasıdır. Yani taze yüzen şap, büzülme hareketini alt katmandan bağımsız olarak (sürtünme az) kısıtlanmaksızın fazlasıyla 
yapabilir (Şekil 8.15). Bu durumda da yüzen şapın bölümlere ayrılması gerekliliği ortaya çıkar. 

Şekil 8.15: Yüzer şapın tam kurumama durumunda seramik karo kaplama ile buharlaşma engellenmesi ve şapın kabarması sonucu oluşan hasar

Bu noktalarda kullanılacak olan esnek malzeme en az 5 mm’lik esnemeye izin vermelidir. Şayet uygulamada esnek şilte kul-
lanılmaz ise şapın büzülmesiyle şapta kırılma, kabarma ve mukavemetsizlik meydana gelir (Şekil 8.16).

Şekil 8.16: Polietilen, esnek kenar şeritleri ve genleşme derzlerinin kullanılmaması durumunda büzülme genleşme sonucu 
şapta oluşan kırılmalar-çatlamalar ve mukavemetsizlik oluşumu

1. Seramik yer karosu

2. Yapıştırıcı

3. Yüzer şap

4. Isı yalıtım plakası

5. Döşeme betonu

6. Polietilen folyo

Şekil 8.15 ve Şekil 8.16’da numaralandırılan malzemelerin adları aşağıda verilmiştir.

Diğer taraftan uygulama alanı 40 metrekareden daha büyük olan yüzer şaplar, genleşme derzleriyle de bölümlere ayrılmalı-
dır. Bu bölümlemelerde genel kural olarak alan büyüklükleri en fazla 30-40 metrekare, kenar uzunluğu ise en fazla 6-8 metre 
olması gerekir. Ayrıca yüzer şapın yapısal kaymalarını dengelemek için uygulamasından birkaç gün sonra şap, kalınlığının 
1/3’ü veya 1/2’si kadar kesilerek sahte derzler açılabilir.
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Bu derzler alan büyüklüğüne bakılmaksızın özellikle kapıların altlarında, duvar çıkıntılarında ve mekândaki şapın içine gömü-
lü olan elemanların köşelerinde olmasına dikkat edilmelidir (Şekil 8.17). Sahte derzler genleşme (hareket) derzleri değildir. 
Şapın kırılma noktalarıdır. Bu nedenle diyagonal yerleştirilmemelidir. Genleşme ve sahte derzlerin dolgusu yüzer şap yeterli 
olgunluğa eriştikten sonra (genelde bu süre 28 gündür) poliüretan esaslı mastiklerle yapılmalıdır (Şekil 8.19).

Şekil 8.17: Yüzey şap uygulamalarında sahte derz Şekil 8.18: Yüzer şap genleşme (hareket) derz detayı

Şekil 8.19’da numaralandırılan malzeme adları aşağıda verilmiştir.

1. Seramik karo 

2. Poliüretan mastik 

3. Poliüretan fitil 

4. Yüzer şap

5. Poliüretan folyo 

6. Isı yalıtım plakası 

7. Döşeme betonu

İç mekânlarda tipik yüzer şap uygulaması Şekil 8.20’de gösterilmiştir. Bu şap detayını meydana getiren ögeler ve açıklamaları 
aşağıda verilmiştir

1. Döşeme betonu, 

2. Polietilen, esnek kenar şeridi, en az 5 mm esnemeye izin vermelidir. 10 mm kalınlıktan daha az olmamalıdır. Yatay yalı-
tım mineral yünlerle yapılıyorsa kenar şeritleri de mineral yünden olabilir.

3. Yalıtım malzemesi (mineral yün, sert köpük levha vb.), mineral yün TS 901-1 EN 13162 yoğunluk en az 100 kg/metreküp, 
sert köpük levha TS 825’e uygun, TS 7316 EN 13163 yoğunluk en az 30 kg/metreküp, basma mukavemeti en az 200 kPa 
(2,04 kgf/santimetrekare) 

4. Yalıtım malzemesi olarak mineral yün kullanılıyorsa şapın neminden etkilenmemek için0,12 mm kalınlığında polietilen 
folyo veya su yalıtım örtüsü. Ek yerlerinin binme payı en az 8 cm olmalıdır. Duvar dipleri gibi sabit elemanların üzerine 
şap kalınlığı kadar döndürülmelidir.

5. Yüzer şap; kalınlık özel şart yok ise en az 45 mm, dozaj en az 350 kg/metreküp, kıvam nemli toprak kıvamı, özel durum; 
yalıtım üreticisi öngörüyor ise hasır demir donatı yerleştirilebilir.

6. C2 (çimento esaslı, yüksek performansı) ve S1 ya da S2 esnek yapıştırma harcı

7. Seramik karo (su emme %3’ten küçük), ebat serbest

8. CG2 (çimento esaslı, yüksek performanslı, aşınmaya dayanıklı) derz dolgu malzemesi

Şekil 8.19: Yüzer şap detayı
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8.1.5. Alttan (Zeminden) Isıtmalı Şaplar
Genellikle yaşanılan mekânlar, ortamda görünen ısıtıcılarla (radyatör, soba, şömine, klima vb.) (Şekil 8.21) veya döşeme, 
duvar gibi elemanlar içerisine gömülmüş görünmeyen ısıtıcılarla ısıtılmakta ya da soğutulmaktadır. Her bir ısıtma elemanının 
ortamda ve canlılarda yarattığı etki, his, ve randımanı farklıdır.

Alttan (zeminden) ısıtmalı sistemlerdeki temel prensip; döşeme katmanlarının içerisinde bulunan ve çapı 10-20 milimetre 
olan termoplastik malzemelerden imal edilmiş boruların, içerisin-den geçirilen sıcakılık suyun (40-55 °C) döşeme katmanla-
rını ısıtması ve bu yolla da mekânın ısıtılması sağlanmaktadır (Şekil 8.22). Sistem temelde yalıtım tabakasından, sıcak-soğuk 
su taşıyan borulardan, şap ve son kat kaplama malzemesinden oluşmaktadır.

Seramik karolar, iyi bir ısı aktarma ve muhafaza etme özelliğine sahip olması nedeniyle alttan ısıtmalı sistemlerde son kat 
kaplama malzemesi olarak en ideal olanlardandır. Besleme kaynağından çıkan 40-55 °C sıcaklığındaki su, kaplama yüzeyine 
25-28 °C olarak yansır. Buradan da anlaşılacağı gibi şap, yapıştırıcı ve seramik karo içerisinde oluşan ısı farkı 15-30 °C arasında 
değişmektedir. Katmanlar arasında oluşan bu ısı farklılıkları gerilimlere neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı uygulamada 
kullanılacak olan malzeme ve yöntemler önem arz eder.

Şekil 8.20: Görünen ısıtıcının (radyatör) oda içerisindeki ısı dağılımının şematik gösterimi, dengesiz ısı dağılımı, soğuk hava aşağıda, sıcak hava yukarıda

Şekil 8.21: Görünmeyen (alttan) ısıtıcının oda içerisindeki ısı dağılımının şematik gösterimi, daha dengeli yükselen ısı soğuk tavan altında ve dış duvarlarda

Alttan ısıtmalı sistemlerde yalıtım katmanının ve boruların üzerine uygulanan şap, temel olarak üzerine gelen yükleri taşıyıp 
yayabilmeli ve ısıyı dengeli yayarak uzun süre muhafaza edebilmelidir. Isı iletimindeki kayıpları engellemek ve ısının verimli bir 
şekilde iletilmesini sağlamak için şap, sistem içerisindeki boruları çok iyi sarmalı ve aralarında boşluk olmamalıdır. Bunun yanı 
sıra şapın kendi içerisinde de boşluğu (porozitesi) en az olmalıdır. Yani şap ne kadar az boşluklu olur ise ısı o kadar fazla iletilir. 

Bunu sağlamak için pompa ile basılabilen akışkan ve yüksek mukavemet özelliğine sahip makine şapları kullanmak en iyi 
çözüm olabilir. Ya da su/çimento oranı düşük (%36-42) en az 400 dozajlı harçlarla çok iyi sıkıştırma yapmak suretiyle de bu 
işlem gerçekleştirilebilir. Bu noktada şapın kalınlığı da sistemin verimi acısından çok önemli bir husustur. Her şeyden önce 
borular üzerindeki şapın kalınlığı her noktada eşit olmalıdır. 
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8.1.6. Şap Harçlarında Karışım Hesapları (Randıman-Verim)

1 metreküp (mikâp) kuma, çimento ve su katıldığı zaman hacim çoğalacağı yerde azalarak 1 metreküpten daha az harç elde 
edilir. Çimento, kumun bütün boşluklarını doldurmuş ve bağlayıcının boşluklarını da su doldurmuş olsaydı 1 metreküp ci-
varında harç elde edilebilirdi. Dane dağılımı (granülometri) çok iyi ayarlanmış kumlarda bu durum mümkün olabilir. Ancak 
pratikte 1 metreküp malzemeden (kum, çimento) 1 metreküp harç elde edilemez.

O halde; karışım sonunda elde edilen hacmin kum ve bağlayıcı (çimento, kireç) malzeme hacimleri toplamına oranı, verim 
(randıman) olarak tanımlanabilir. Verim; malzeme karışım oranlarına, yoğunluğuna ve kumun kuru, nemli ve ıslak olmasına 
göre %60 ile %75 arasında değişir. Kumlardaki nem faktörü, harç karışım hesaplarında mutlaka göz önünde tutulması gere-
ken bir unsurdur. Çünkü nem miktarı, yapılan harcın verimini doğrudan etkileyecektir.

Örneğin; çimento miktarı sabit kalmak kaydıyla, 1 metreküp harç elde etmek için kuru kum miktarı 920 dm³ (litre) iken aynı 
harcı elde etmek için nemli kumdan 1200 dm³ (litre) kullanmak gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere kumun nem durumuna 
göre bir harç faktörü belirlemek gerekir. İnşaat alanına gelen yapı kumları ortalama %3 oranında nem içerir. Böyle kumlar, 
nemli kum olarak nitelendirebilir. 

Nemli kumlar için harç faktörü 1,6; kuru kumlar için harç faktörü 1,4 olarak hesaplanır. Yani 1 birim hacim harç elde etmek 
için karışıma girecek olan malzemelerin toplam hacmi nemli kum için 1,6 kat, kuru kum için 1,4 kat arttırarak hesap yapılır. 
Bu bilgiler ışığında örnek uygulamalar aşağıda verilmiştir.

Örnek Uygulama: Sabit hacimli bir kova (veya teneke) 3 kez kumla doldurulmuştur. Aynı kova (veya teneke) ile bir kez de toz çi-
mento alındığı varsayılırsa 3 kova nemli kum ve 1 kova da çimento mevcut olur. Yani toplam 4 kova harç malzemesi olmuş olur.

Bu karışıma yeteri kadar su ilave ederek şap harcı hazırlanır. Elde edilen harç aynı kovaya tekrar doldurulursa kaç kova harç 
elde edilir? 4 kovadan daha mı fazla, yoksa daha mı az harç elde edilir?

Şekil 8.22: Şap harcı karışım malzemeleri örneği

Şayet yüzeyde bir eğim söz konu ise veya uygulama yapılan yüzeyde (döşeme betonu gibi) bozukluk (terazisizlik) varsa bu 
durum yalıtım tabakasının altına atılacak olan düzeltme veya eğim şapı ile giderilmelidir. Aksi halde borular üzerindeki şapın 
kalınlığı değişken olur ise sistemden istenilen ısı verimi alınamayacağı gibi kaplama içerisinde de farklı ısı gerilimleri meydana 
gelir. Alttan ısıtmalı sistemlerde şap kalınlığı boruların pozisyonuna ve çapına göre ayarlanır.

Alttan ısıtmalı zeminlerde kullanılan sistem, elemanlarına ve mekân özelliklerine göre değişmekle birlikte normal koşullar 
altında uygulanan şap bittikten 21 gün sonra sisteme sıcak su verilir. İlk üç gün uygulanan sıcaklığın (25 oC) ardından 4 gün 
boyunca azami sıcaklık verilmelidir. Bu sürelerin sonunda şapın nemi, her 20 metrekarede bir, nem ölçme cihazlarıyla ölçül-
melidir. Seramik karo kaplama işlemine geçilebilmesi için nem ölçüm değerleri en fazla %3-4 dolaylarında olmalıdır.
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Sonuçta; 3 kova nemli kum ile 1 kova çimento, su ile karıştırıldığı zaman 2 tam kova ve 1 yarım kova, yani 2,5 kova harç elde 
edilir. Bir diğer ifadeyle 4 kova malzemeden 2,5 kova harç elde edildi. Buna göre artık bu harcın verimini ve harç faktörünü 
hesaplayabiliriz.

Harcın verimi (%) = Harcın hacmix100/Hammaddelerin hacmi
O halde bu harcın verimi;
Verim(100)= 2,5x100/4=%62,5 olur.

O halde bu harcın,

Harç faktörü= 4/2,5= 1,6 olur.

Yani elde etmek istediğimiz harç miktarını 1,6 kat artırırsak (1,6 ile çarparsak) kuru karışımın (kum + çimento) toplam hacmini 
buluruz. O halde;

Hammaddelerin toplam hacmi= Harcın hacmi x Harç faktörü

Buradan; 

Harcın hacmi= Hammaddelerin toplam hacmi/Harç faktörü

Örnek Uygulama: Bir şantiyede 5 metreküp şap harcına ihtiyaç vardır. 1’e 3 (1:3) oranında hazırlanması istenen bu harç için 
ne kadar kum ve çimento gereklidir? Nemli kum için harç faktörü 1,6’dır.

Çözüm: Öncelikle, hammaddelerin yani kum ve çimentonun toplam hacmini bulmalıyız. Bunun için;

Hammaddelerin toplam hacmi = Harcın hacmi x harç faktörü formülünden yararlanarak; 

Hammaddelerin toplam hacmi = 5x1,6 = 8 m³ olur. 

Toplam hammaddelerin hacmini bulduktan sonra bu hacme hangi oranlarda çimento ve kum doldurulacak bunu bilmeliyiz. 
Örneğimizde 1 birim çimento ile 3 birim kumun karıştırılması isteniyor. Yani 1 hacim çimentoya 3 hacim kum karıştırılması 
isteniyor. 

Dolayısıyla toplamda;

Hacim parçalarının toplamı = 1 birim çimento + 3 birim kum = 4 birim hacim

Toplamda 8 metreküplük hammadde 4 birim hacimden oluşacağına göre,

Bir hacim parçasının hacmi = 8/4 = 2 m³ olur.

O halde her bir birim hacim için 2 m³ malzeme gereklidir. Buradan, 1 birim hacim çimento için; 

Çimento miktarı = 1 x 2 = 2 m³ olur.

3 birim hacim kum için ise;

Kum miktarı = 3 x 2 = 6 m³ olur.

Çimento miktarının kilograma çevrilmesi;

Çimentonun bir metreküp ağırlığı yaklaşık 1200 kg’dır. O halde sonuçta çıkan 2 m³ çimento;

2 x 1200 = 2400 kg çimento yapar.

Bir torba çimento 50 kg olarak satıldığına göre; 

2400/50 = 48 torba çimento demektir.
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AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesviye betonu ve şap uygulaması yapmak.

Görev

Öğretmeninizin gözetiminde genişliği en az 150 cm, uzunluğu en az 200 cm olan zemine tesviye betonu şap uygulaması yapınız.

Yönerge

• Öğretmeniniz tarafından verilen uygulama alanına tesviye betonu şap uygulaması yapılacaktır. Aşağıda verilen işlem 
basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarafından verilen zemine tesviye betonu şap uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Sana verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

Tesviye betonu ve şap uygulaması aşağıda verilen işlem basamakları doğrultusunda yapılır.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Tesviye betonu veya şap atılacak yerin krokisi çizilir.

• Kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygun araç gereçler kullanılarak kot alınır.

• Kot yüksekliğine göre mastarlık çıtalar yerleştirilir.

• Şap harcında orta irilikte (kaba sıva kumu) dere, ırmak veya nehir yatağından çıkartılmış temiz kumlar kullanılır (Resim 
8.4). Tablo 8.1’de verilen dozaj miktarlarına göre kum ve çimentonun kuru karışımı yapılır. Bu karışımın su çimento oranı 
%35-45 civarlarında olur (Resim 8.5).

Resim 8.4: Şap kumu                                         Resim 8.5: Su çimento oranı %35-45

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

8.2. TESVİYE BETONU VE ŞAP UYGULAMASI 10
DERS
SAATİ
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Resim 8.6: Harç sıvı katkı malzemesi                             Resim 8.7: Nemli toprak kıvamı harç

Resim 8.8: Şiltenin kesilmesi                        Resim 8.9: Şiltenin yerleştirilmesi                      

• Bitmiş döşeme kot çizgisi var ise bu kot çizgisine göre veya uygulamacının belirleyeceği yüksekliğe göre mastarlık anoları-
nın çıtaları yerleştirilir. Ano çıtaları, 15-20 cm uzunlu-ğunda 4-5 cm genişliğinde ahşap veya seramik karo parçası olabilir. İlk 
önce duvardan 10-15 cm içeride olacak şekilde, duvardaki kot çizgisine göre ilk ano çıtaları altına bir miktar harç konarak 
yerleştirilir ve terazisi ayarlanır. Daha sonra bu ilk çıtayla aynı doğrultuda bir ano çıtası daha yerleştirilir (Resim 8.10). 

• Mekânın boyuna göre üçüncü, dördüncü ve diğer çıtalar da aynı doğrultuda terazisinde yerleştirilir. Ano çıtalarının ara me-
safesi, uygulamada kullanılan mastar boyundan yaklaşık 30-40 cm daha kısa olacak şekilde ayarlanmalıdır. Şayet zeminde 
bir eğim söz konusu değil ise harç ile yerleştirilen ano çıtalarının üst seviyeleri tam terazisinde olmalıdır (Resim 8.11).

• Şayet karışıma sıvı harç katkı malzemesi katılacak ise sıvı miktarı kadar su oranı düşürülür (Resim 8.6).  

 Not: Harç karışım oranları ve bunların ölçülmesi hususu bu konun sonunda daha detaylı olarak ele alınmıştır. Lütfen 
inceleyiniz.

• Şap harcının kıvamı nemli toprak kıvamında olmalıdır (Resim 8.7). Akıcı veya plastik kıvamda şap harcı hazırlanmama-
lıdır. Şayet akıcı veya plastik kıvamda harç isteniyor ise bu kıvam suyla değil akışkanlaştırıcı katkılar ile sağlanmalıdır.

• Şap nerede yapılıyor olursa olsun hiçbir zaman sabit elemanlara (duvar, kolon, makine vb.) değmemelidir. Bunun için şapa 
başlamadan önce bu birleşim noktalarına esnek, polietilen kenar yalıtım bandı (şiltesi) konulmalıdır. Bu bant, folyo kaplı 
ve bir tarafı yapışkanlı şekilde de olabileceği gibi şilte şeklinde de bulunabilir. Şap kalınlığından 1-2 cm daha fazla genişlikte 
şilte kesilir (Resim 8.8).

• Sabit elemanla zeminin birleştiği noktaya şilte yerleştirilir ve dibine bir miktar harç koyarak geçici sabitlenir (Resim 8.9).
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• Aynı işlem diğer ano çıtaları arasında da yapılarak tüm mastarlık anoları hazırlanır (Resim 8.14).

• Mastarlık anoları hazırlandıktan sonra şap harcının bir miktar sertleşmesi için beklenmelidir.

• Bir birine paralel iki mastarlık anosunun arasına şap harcı serilir ve çelik düz el malasıyla veya tahta mala ile kabaca 
düzeltilir (Resim 8.15).

Resim 8.14: Mastarlık anoların hazırlanması Resim 8.15: Mastarlık ano aralarının doldurulması

• Aynı doğrultudaki ilk sıra ano çıtaları hazırlandıktan sonra bu ano çıtalarına paralel olacak şekilde ikinci, üçünü, dördün-
cü vs. ano sıraları da aynı yöntemle hazırlanır. Ano çıtalarının oluşturduğu sıraların ara mesafesi uygulamada kullanılan 
mastarın boyundan yaklaşık 20-30 cm daha kısa olmalıdır. Ano çıtalarının uygulaması tamamlandıktan sonra çıtalar 
altındaki şap harcının bir miktar sertleşmesi için beklenir.

• Resim 8.12’de görüldüğü gibi ano çıtalarının arası şap harcıyla doldurulur. Düz el malası ile bu harç kabaca düzeltilir. 
Daha sonra Resim 8.13’te görüldüğü gibi mastar ile düzeltilir. Bu noktada mastar her iki ano çıtasında tam temas edene 
kadar ve çıtalar arasındaki şap harcı tam düzeleme gelene kadar işleme devam edilir. İşlem sonucunda mastar her iki 
ano çıtasına ve anolar arasındaki şap harcına tam temas etmeli ve terazi tam yatay düzlemi göstermelidir.

Resim 8.12: Ano çıta aralarının doldurulması      Resim 8.13: Çıta aralarındaki harcın düzeltilmesi

Resim 8.10: Ano çıtasının yerleştirilmesi                   Resim 8.11: İki ano çıtasının terazi kontrolü
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• Her iki mastarlık anosuna temas edecek şekilde doldurulan şap harcı düzeltilir. Bu noktada mastarlık anoları üzerinde 
hareket eden mastar, kısa zikzak hareketlerle çekilir (Resim 8.16).

• Resim 8.17’de görüldüğü gibi işlem sonucunda mastar her iki mastarlık anosuna ve aradaki şap harcına tam temas 
etmeli, üzerine su terazisi yerleştirildiğinde tam terazisinde olmalıdır.

• Diğer mastarlık anolarının da araları şap harcıyla doldurulur ve mastar ile düzeltilir. Gün bitmeden, şap üzerinde yürü-
nebilir kıvamdayken ano çıtaları yerinden çıkartılarak şap harcıyla doldurulur ve düzlemi ayarlanır.

Resim 8.16: Mastar çekilmesi Resim 8.17: Şap harcının mastarlanması

• Şap uygulaması bittikten bir gün sonra veya şap yürüme kıvamına gelince duvar diplerindeki şilte şap hizasınca kesilir 
(Resim 8.18). Sonuçta şap ile sabit eleman (duvar, kolon vs.) arasında gerilmelere ve darbe seslerine karşı yastık vazifesi 
görecek bir bölge oluşturulmuş olunur (Resim 8.19).

Resim 8.18: Şiltenin kesilmesi                      Resim 8.19: Duvarla şap arasında kesilmiş şilte

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Şap kumu Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

2 Çimento Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

3 Su Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

4 Şilte Yüzer şap uygulanmasında kullanılır.
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Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolü ve harcın düzeltilmesi için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 KKD’leri kullanım amacına uygun olarak kullandınız mı?

2 Kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

3 Yapılacak işin krokisini çizerek planlama yaptınız mı?

4 Kaplama yapılacak alanda kot aldınız mı?

5 Uygun araç gereçleri kullanılarak kot aldınız mı?

6 Kot yüksekliğine göre mastarlık çıtaları yerleştirdiniz mi?

7 Uygun kıvamda harç hazırladınız mı?

8 Mastarlık çıtalar arasını doldurup mastarla düzelterek mastalıkları (anoları) oluşturdunuz mu?

9
Mastarlıkların ara mesafelerinin mastar boyundan en az 20-25 cm daha kısa olmasına dikkat 
ettiniz mi?

10 Mastarlıklar kuruduktan sonra mastarlık aralarını doldurup mastar ile düzelttiniz mi?

11 Kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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Görev

Öğretmeninizin gözetiminde genişliği en az 150 cm, uzunluğu en az 200 cm olan zemine yüzer şap tesviye betonu uygulaması 
yapınız.

Yönerge

• Öğretmeniniz tarfından verilen uygulama alanına yüzer şap tesviye betonu  uygulaması yapılacaktır. Aşağıda verilen 
işlem basamaklarında anlayamadığınız yerleri öğretmeninize sorabilirsiniz.

• Öğretmeniniz tarfından verilen zemine yüzer şap tesviye betonu uygulamasına çok dikkat etmelisiniz.

• Çalışmanız aşağıda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Size verilen uygulama kontrolü listesinde bu ölçütleri 
daha net görebilirsiniz.

Yüzer şap ve tesviye betonu uygulaması aşağıda verilen işlem basamakları doğrultusunda yapılır.

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Tesviye betonu veya şap atılacak yerin krokisi çizilir.

• Kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygun araç gereçler kullanılarak kot alınır.

• Zemine kot seviyesinin üzerine çıkacak şekilde şilte serilir.

• Kot yüksekliğine göre mastarlık çıtalar yerleştirilir.

• Mastarlık aralar doldurularak mastarlıklar oluşturulur.

• Mastarlıklar kuruduktan sonra aralar doldurulur ve mastarla düzeltilir.

• Şap kuruduktan sonra şiltenin şap üzerinde kalan kısmı kesilir.

Araç Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Şap kumu Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

2 Çimento Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

3 Su Şap harcı hazırlanmasında kullanılır.

4 Şilte Yüzer şap uygulanmasında kullanılır.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

8.3. YÜZER ŞAP TESVİYE BETONU UYGULAMASI
10

DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesviye betonu ve şap uygulaması yapmak.
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanıldı mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Tesviye betonu veya şap atılacak yerin krokisini çizdiniz mi?

4 Kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Uygun araç gereçleri kullanılarak kot aldınız mı?

6 Zemine kot seviyesinin üzerine çıkacak şekilde şilte serdiniz mi?

7 Kot yüksekliğine göre mastarlık çıtaları yerleştirdiniz mi?

8 Uygun kıvamda harç hazırladınız mı?

9 Mastarlık çıtalar arasını doldurup mastarla düzelterek mastalıkları (anoları) oluşturdunuz mu?

10
Mastarlıkların ara mesafelerinin mastar boyundan en 20-25 cm daha kısa olmasına dikkat 
ettiniz mi?

11 Mastarlıklar kuruduktan sonra mastarlık aralarını doldurup mastar ile düzelttiniz mi?

12 Kullandığınız araç gereçleri temizlediniz mi?

Makine Araç Analizi

S. No. Makine Araç Kullanım Amacı

1 Kişisel koruyucu donanımlar İş güvenliği için kullanılır (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.).

2 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

3 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

4 El arabası Her türlü malzeme taşıma işinde kullanılır.

5 Kova Su taşınmasında kullanılır.

6 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

7 Harç teknesi Harcın uygulama alanına getirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve sıva yapımında kullanılır.

9 Mastar Yüzey kontrolü ve harcın düzeltilmesi için kullanılır.

10 Su terazisi Yatay ve düşey düzgünlüğün kontrolünde kullanılır.
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9. ÖĞRENME BİRİMİ

Yalıtımlı binalarda, yalıtımsız binalara göre %30 ile %50 arası daha az enerji tüketilmektedir. Bu da hem bireysel hem de ülke 
ekonomisine katkı anlamına gelir. Yalıtımlar yapılış amaçlarına göre aşağıda sınıflandırılmıştır.

Isı Yalıtımı: Binalarda ve tesisatlarda kullanılmaktadır. Isı yalıtım uygulamaları ile binanın ömrünü uzatmak, insanlara sağ-
lıklı, konforlu mekânlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak 
mümkündür. Mantolama uygulaması ısı yalıtımının bir çeşididir. Enerji tasarrufu ve ısı konforu sağlar, çevre kirliliğini önler.

Su Yalıtımı: Binalarda su yalıtımı, suyun ya da nemin binanın bir kısmına veya kapladığı alana zarar vermesini engellemek için 
yapılır. Bina temeline, çatılara, duvarlara ve bina çevresine uygulanabilir. Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su 
sebebi ile bina korozyona uğrar, bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riskini arttırır.

Ses Yalıtımı: Ses izolasyonu, gürültünün insan üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin tamamıdır. Maki-
ne, ekipman, tesisat ve duvarlara ses yalıtım malzemeleri ile uygulanabilir.

Tesisat Yalıtımı: Isıtma ve soğutma amaçlı yapılan tüm tesisatlarda istenilen verimin alınabilmesi için tesisat yalıtımı yapılma-
lıdır. İleri teknoloji kullanılarak yapılan binalar hariç diğer binalarda tesisat yalıtımına gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. 
Ülkemizde fazla önemsenmeyen fakat yapılması gerekli olan tesisat yalıtımı hem enerji tasarrufu sağlar, hem de tesisat bo-
rularının korozyona uğramasını engeller.

Yangın Yalıtımı: Yangın, kontrolden çıkmış bir yanma olayıdır. Yangın yalıtımı, yangının çıkmasını önleyecek veya yapıya hiçbir 
zaman zarar vermeyecek bir çözüm olarak düşünülmemelidir. Yangından korunmak, çıkan yangını söndürmek ve belli bir 
süre kazanarak bu yangından en az zararla kurtulmaya çalışmaktır. Yangın yalıtımı da yüksek binaların inşaatının hızla artma-
sından sonra önemli bir yalıtım uygulaması haline gelmiştir. Yalıtımda kullanılacak malzemeler TS ve uluslararası standartlara 
uygun olmalıdır.

Yalıtım işlerine başlamadan önce bir takım hazırlıkların yapılması gerekir. Bu hazırlıklar; araç ve makine hazırlığı, malzeme 
hazırlığı, uygulama yüzeyi hazırlığı olarak gruplandırılır.

Yapı yalıtımında, yalıtımın cinsine göre kullanılan araç gereçler farklılık arz eder. Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı, tesisat 
yalıtımı ve yangın yalıtımı çalışmalarında kullanılan araç gereçleri ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz.

Yalıtım uygulamalarında araç-makine, yardımcı gereçler, malzemeler (gereçler) olarak konuları, her türlü yalıtım alt başlıkla-
rını inceleyeceğiz.

9.1. YALITIM ARAÇ GEREÇ HAZIRLIĞI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yalıtım araç gereç hazırlıkları yapmak.

GİRİŞ : Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, yangın, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan tüm önlemlere 
yalıtım, tecrit, başka bir ifadeyle de izolasyon denir. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla müm-
kün olabilmektedir.

Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları binada oturanlara gürültüden uzak, çağdaş, sağlıklı, mal ve can 
emniyeti açısından daha güvenli bir ortam sağlar.

Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları enerji tasarrufu sağlar, hava kirliliğini azaltır, konforlu bir yaşam sunar, gürül-
tüsüz ve sağlıklı mekânların oluşmasını sağlar.

Çevrenizde yalıtım yapılan binaları inceleyiniz. Yalıtım için kullanılan malzeme ve yüzey işlemleri 
ile ilgili fotoğraflar çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :
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       Yalıtıma Hazırlık

9.1.1. Isı Yalıtım Araç Gereç Hazırlığı

• Kürek

• Şakül

• Harç teknesi

• Çelik mala

• Su terazisi

• Spiral makinesi

• Su kovası

• İp

• Mikser

• El arabası

• Çırpı ipi

• Fırça

• Çelik metre

• Mastar

• Demir kesme makası

• Lazer metre

• Çelik taraklı mala

• Spatula

• Lazer terazi

• Gönye

• Kırıcı delici matkap

• Takoz fırça

Araç-Makine Açıklaması

Maket Bıçağı: Yalıtım malzemelerini boyutlandırma işle-
rinde kullanılır.

Resim 9.1: Maket bıçağı

Şarjlı Vidalama: Her türlü vida ve cıvata sıkılmasında kul-
lanılır.

Resim 9.2: Şarjlı vidalama

Teneke Makası: Profil kesim işlerinde kullanılır.

Resim 9.3: Teneke makası

Resim 9.4: Hazır sıva malası

Hazır Sıva Malası: Mineral kum sıva perdah işlerinde kul-
lanılır.

Isı Yalıtım Araçlar ve Makineleri: Isı yalıtımında kullanılan araçların isimleri, görselleri ve kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir.
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9. ÖĞRENME BİRİMİ

Resim 9.5: Post rulo

Post Rulo: Astar ve boya sürme işlerinde kullanılır.

Resim 9.6: Mercan rulo

Mercan Rulo: Grenli ve tekstürlü boya uygulamalarında 
kullanılır.

Resim 9.7: Kenet makası

Kenet Makası: Profillerin birbirine sabitlenmesinde kullanılır.

Resim 9.8: Alçı levha rendesi

Alçı Levha Rendesi: Kesim hatalarını düzeltmek için kullanılır.

Resim 9.9: Pah rendesi

Pah Rendesi: Alçı levhanın kesilen kenarlarına pah yapmak 
için kullanılır.

Resim 9.10: Gazlı çivi tabancası

Gazlı Çivi Tabancası: Kaplamada kullanılan profillerin kap-
lama yüzeyine sabitlenmesinde kullanılan araçtır.

256



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
       Yalıtıma Hazırlık

Isı Yalıtım Yardımcı Gereçleri

Isı yalıtımında kullanılan araç gereçlerin dışında, uygulamaların daha sağlıklı olması için kullanılan yardımcı gereçler aşağıda 
sıralanmıştır.

Resim 9.11: Yalıtım dübeli

Yalıtım Dübeli: Isı yalıtımında kullanılan dübellerdir. Taş 
yünü için çelik çivi kullanılır.

Resim 9.12: Subasman profili

Subasman Profili: Yalıtım levhalarında alt hizaları teraziye 
almak için kullanılır.

Resim 9.13: Donatı filesi

Donatı Filesi: Çimento esaslı sıva uygula-malarında kulla-
nılan 160 g/m² ve 4x4 mm elek aralığında, alkali dayanımlı, 
özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir.

Resim 9.14: Fileli köşe profili

Fileli Köşe Profili: 2,5 m uzunluğunda PVC fileli köşe profi-
lidir. Bina köşelerini, pencereleri, kapı kenarlarını olası me-
kanik hasarlara karşı korumak ve sıva katında düzgünlük 
sağlamak amacıyla kullanılan profillerdir.

Resim 9.15: Damlalık profili

Damlalık Profili: PVC fileli damlalık profili binaların pen-
cere ve balkon alt köşelerine uygulanır. Bu malzeme, suyu 
duvara sızdırmadan dışarıya akmasını sağlamak için üre-
tilmiştir.
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9. ÖĞRENME BİRİMİ

Resim 9.16: Kapı ve pencere profili

Kapı ve Pencere Profili: Kapı ve pencere kasaları ile ısı 
yalıtım sisteminin birleşme detaylarında düzgün bitişler 
sağlamak ve çatlak oluşumunu engellemek için kullanılan 
profillerdir.

Resim 9.17: Mantolama fugası

Mantolama Fugası: Isı yalıtımı (mantolama) fuga uygula-
malarını kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş PVC’den ma-
mul fileli profillerdir.

Resim 9.18: Kauçuk bant

Kauçuk Bant: Isı ve ses yalıtım için kullanılan profillerin tit-
reşimini önlemek için kullanılan malzemedir.

Resim 9.19: Hava kompresörü, tabanca ve hortumu

Hava Kompresörü, Tabanca ve Hortumu: Likit yapıştırıcı 
uygulamalarında ve sabitleme işlerinde kullanılır.

Isı Yalıtım Malzemesi Çeşitleri: Isı yalıtımında aşağıdaki malzemeler kullanılır.

• Camyünü 

• Taşyünü

• Ekspande polistiren köpük (EPS)

• Ekstrüde polistiren köpük (XPS)

• Poliüretan esaslı ısı yalıtım malzemesi

Camyünü: Yerli olarak temin edilen, inorganik bir hammadde olan silis kumunun yüksek basınç altında 1200 ºC-1250 ºC’ta 
ergitilerek ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilen yalıtım malzemeleridir (Resim 9.20).

Camyünü piyasada çatı şiltesi, iki yüzü cam tülü kaplı camyünü şilte, bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilte, mertek 
arası şiltesi, asma tavan, duvar levhası, iki yüzü cam tülü kaplı camyünü levha, bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü levha 
ve klima şiltesi olarak bulunur.
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Taşyünü: Yerli olarak temin edilen, inorganik bir hammadde olan bazalt taşının 1350 ºC-1400 ºC’ta ergitilerek elyaf haline 
gelmesi sonucu oluşan yalıtım malzemeleridir (Resim 9.21).

Taşyünü piyasada teras çatı levhası, yüzer döşeme levhası, ara bölme levhası, dış cephe levhası, alçı levha, kaplı taş yünü 
levha, sanayi şiltesi, prefabrik boru, dökme taşyünü olarak bulunur.

Resim 9.20: Camyünü Resim 9.21: Taşyünü                                       

Ekspande Polistiren Köpük (EPS): Yerli ve ithal olarak temin edilen polistren hammaddesinin su buharı ile teması sonu-
cunda hammaddesinde bulunan pentan gazı granüllerinin (boşlukların) şişmesi ve birbirlerine yapışmasıyla oluşan yalıtım 
malzemeleridir (Resim 9.22).

Resim 9.22: Ekspande polistiren köpük (EPS)

Ekstrüde Polistren Köpük (XPS): Yerli olarak temin edilen, polistren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile meydana getiri-
len, istenilen boyut, yoğunluk, renk ve şekle getirilebilen yalıtım levhalarıdır (Resim 9.23). 

Resim 9.23: Ekstrüde polistren köpük (XPS)

Poliüretan Esaslı (Kauçuk-Köpük) Isı Yalıtım Levhaları: Çeşitli kimyasal malzemelerin (poliol,MDI) bileşimindenoluşan poliü-
retan malzemesinindeğişik şekillerde düzenlenmesi sonucu oluşansüngerimsi yapıdaki ısı yalıtım malzemesidir (Resim 9.24). 
Piyasada poliüretan sert köpük ve poliüretan esaslı akustik köpük olarak bulunur.

Resim 9.24: Poliüretan esaslı (kauçuk-köpük) ısı yalıtım levhaları
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Isı Yalıtım Yapıştırma Harcı: Isı yalıtım levhalarının yapıştırıl-
ması için geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırma harcıdır. Isı ya-
lıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır (Resim 9.25).

Isı Yalıtım Sıva Harcı: Isı yalıtım levhaları için çimento esaslı 
yüzey sıvası harcıdır. Ambalaj üzerinde teknik bilgiler bulunur 
(Resim 9.26).

Resim 9.25: Isı yalıtım yapıştırma harcı Resim 9.26: Isı yalıtım sıva harcı

Dekoratif Kaplama Harcı: Isı yalıtım dekoratif kaplama sıvası TSE 66494’e uygundur. Beyaz çimento ve polimer modifiye kat-
kılı, yüksek mukavemet gösteren, mala ile uygulanan, mineral dokulu, süper beyaz renkli son kat dekoratif cephe kaplama 
harcıdır. Ambalaj üzerinde teknik bilgiler bulunur (Resim 9.27).

Tekstürlü veya Grenli Boya: Yalıtım sıvası sonrasında, son kat uygulamaları için seçilen kaplamaların desenli (texture veya gren-
li) olması, sıva hatalarının gizlenmesi, yalıtım malzemelerinin korunması ve yüzeyin güzelleştirilmesi için kullanılır (Resim 9.28).

Isı Yalıtım Malzemesi Seçimi: Yalıtım projeleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının şartnamelerine, kullanım amacına, uygulana-
cak bölgeye, iklim koşullarına ve yapı detayına uygun olarak seçilmelidir.

Resim 9.27: Dekoratif kaplama sıva harcı Resim 9.28: Tekstürlü veya grenli boya

Uyarı: Malzeme ve firmalara göre teknik bültenlerde farklılıklar olabilir. Uygulamaya başlamadan önce teknik bülten 
kısmı mutlaka okunmalıdır.

9.1.2. Su Yalıtım Araç Gereç Hazırlığı

Su yalıtımında kullanılan araçların aşağıdaki tabloda isimleri, görselleri ve kullanım amaçları listelenmiştir. Daha önce ısı yalıtı-
mında kullanılan araç ve makinelere ilave olarak aşağıda su yalıtımı için özel olarak kullanılan araç ve makineler bulunmaktadır.

Resim 9.29: Şaloma tabancası, yanmaz hortum ve dedantör

Şaloma Tabancası, Yanmaz Hortum ve Dedantör: Bitümlü 
mebran su yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında kul-
lanılır. Propan veya LPG tüple birlikte kullanılır

260



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
       Yalıtıma Hazırlık

Resim 9.30: Yangın söndürme tüpü

Yangın Söndürme Tüpü: Olası küçük yangınları söndürme-
de kullanılır.

Resim 9.31: Gaz alarmı

Gaz Alarmı: Olası gaz kaçaklarının tespitinde kullanılır.

Resim 9.32: Yanmaz eldiven

Yanmaz Eldiven: Şaloma ile sıcak ortamda rahat çalışmak 
için kullanılır.

Resim 9.33: Bitümlü mebran süzgeci

Bitümlü Mebran Süzgeci: Teras vb. imalatlarda su tahliye 
noktasına yapılan montajda kullanılır.

Su Yalıtım Malzemeleri (Gereçleri): Temel olarak su geçirimsizliği sağlayan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Su 
yalıtımında kullanılan malzemeler, kullanım alanlarına ve özelliklerine göre üç ayrı başlık altında toplanır.

1. Serme Tip (Örtü) Su Yalıtım Malzemeleri: Astar sürülen yüzeylere serilip genellikle şaloma tekniği ile yapıştırılarak uygu-
lanır. Yatay ve düşey yüzeylere rahatlıkla uygulanabilen son derece ekonomik su yalıtım malzemeleridir (Resim 9.34).

Resim 9.34: Bitümlü mebran
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Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri: Bir taşıyıcının alt ve üst yüzeyinin fabrika ortamında homojen olarak bitümle kaplanması ile 
“bitümlü su yalıtım örtüleri” oluşur. Polimer bitüm ve taşıyıcının belli kalınlıklarda kaplanması ile elde edilen “polimer bitüm-
lü örtüler” ise fabrika ortamında 2, 3 ve 4 mm kalınlıklarda, 1 m eninde, 10 m boyunda rulolar halinde üretilir. Bu örtüler, 
binaların temel ve çatılarında en az iki kat olmak üzere şaloma alevi kullanılarak uygulanır.

Plastik veya Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Örtüleri: İlgili standartlarda, öngörülen fiziksel ve kimyasal özelliklerde, kauçuk veya 
plastik hammaddelerden üretilir. Kalınlıkları 1,2-2 mm arasında değişir. Bu örtüler tek kat olarak uygulanır. Mekanik tespitle 
veya sıcak hava kaynağı ile uygulanabilir. Genel olarak kullanım alanları; temeller, çatılar, su depoları, göletler, yüzme havuz-
ları, tüneller, çöp depolama sahaları, su arıtma tesisleri olarak sıralanabilir. Değişik renklerde ve yüzey biçimlerinde üretim 
yapılabilmektedir.

2. Sürme Tipi Su Yalıtım Malzemeleri: Uygulanacak malzeme sahada uygun karıştırıcılar ile karıştırılarak hazırlanır. Sürme 
tip su yalıtım malzemelerinin kullanıma hazır halde olan türleri de özel incelticiler ile inceltilerek kullanılır. Bu malzemeler 
yüzeye mala, rulo, fırça ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Sıvı ve toz halde tedarik edilir. Toz haldeki malzemeler 
içeriklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır (Resim 9.35).

Resim 9.35: Sürme tipi su yalıtım malzemeleri 

Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri: Toz bileşeni çimento esaslı olup tek bileşenlidir. Su ile karıştırılarak malzeme sürüle-
bilir hale getirilir. İki bileşenli olan malzemeler ayrı paketler halindedir. Sıvı ve toz bileşenlerinden oluşur (Resim 9.36).

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri: Akrilik esaslı malzemeler beton yüzeye sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Su ile 
seyreltilerek kullanılır. Bir kat astar üzerine en az üç kat ve gerekirse de taşıyıcı takviyeli uygulama yapılır (Resim 9.37).

Resim 9.36: Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri Resim 9.37: Akrilik esaslı su yalıtım malzemeleri

Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri: Bir veya iki bileşenli tipleri vardır. Bir bileşenin bitüm olması gerekir. Kullanıma hazır 
tek bileşenli tipleri mevcuttur. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen, priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. 
Mala ve fırça ile sürülüp özel teçhizat ile püskürtülerek sadece suyun geldiği dış (pozitif) taraftan uygulanır. Temel ve toprak 
ile temas halindeki perde duvarların yalıtımı, bohçalama yapılırken bitüm örtülere astar olarak yapılan uygulamalar başlıca 
kullanım alanlarıdır (Resim 9.38).

Likit Haldeki Bitüm Esaslı Malzemeler: Normal sıcaklıkta akıcı halde olan asfaltlardır. Kendi aralarında üçe ayrılır.
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Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri: Bir veya iki bileşenli tipleri vardır. Bir bileşenin bitüm olması gerekir. Kullanıma hazır 
tek bileşenli tipleri mevcuttur. İki bileşenli tiplerinde ise ikinci bileşen, priz hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. 
Mala ve fırça ile sürülüp özel teçhizat ile püskürtülerek sadece suyun geldiği dış (pozitif) taraftan uygulanır. Temel ve toprak 
ile temas halindeki perde duvarların yalıtımı, bohçalama yapılırken bitüm örtülere astar olarak yapılan uygulamalar başlıca 
kullanım alanlarıdır (Resim 9.38).

Likit Haldeki Bitüm Esaslı Malzemeler: Normal sıcaklıkta akıcı halde olan asfaltlardır. Kendi aralarında üçe ayrılır.

Resim 9.38: Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri

3. Yapısal Su Yalıtım Malzemeleri: Betonarme yapılarda; betonun imalatında imalat kolaylığı sağlamak, daha kaliteli beton 
elde etmek ve su geçirimsizliği sağlamak amacıyla toz ya da sıvı halde kullanılır. Betonun içerisindeki su/çimento oranını dü-
şürmek, beton içerisindeki kılcal boşlukları azaltmak, beton içerisindeki kapiler boşluklarını tıkamak gibi fonksiyonları vardır. 
Beton katkıları ve derz malzemeleri bu gruba girer.

Su Yalıtım Malzemesi Seçimi: Yalıtım projeleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının şartnamelerine, kullanım amacına, uygula-
nacak bölgeye göre ortamdaki su basıncına, zeminin yapısına, yapıdan beklenen hareketlere, ürünün üzerine gelecek olası 
yüklere, iklim koşullarına ve yapı detayına uygun olarak seçilmelidir.

Isı yalıtımında kullanılan araçların tamamı ses yalıtımında da kullanılır.

Ses Yalıtım Malzemeleri (Gereçleri): Isı yalıtımında kullanılan camyünü, taşyünü, EPS, XPS malzemelerinin kullanılacağı gibi 
ses yalıtımında özel malzemeler de kullanılır.

Dekoratif Akustik Süngerler: Dekoratif süngerler, mekânlarda ses sorunlarını gidermek için kullanılan akustik süngerlerdir. 
Bunun yanında ortama güzel bir görünüm kazandırmak ve dekoratif görünüm sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Deko-
ratif süngerler çeşitli renklerde ve farklı desenlerde elde edilebilmektedir (Resim 9.41).

Sesi absorbe etmek için tavan ve duvarlarda kullanılmaktadır. Farklı desenleri ve renkleri ile her ortama uyum sağlar. Akustik 
süngerlerin modellerini mekânlarınıza uygun renklerde temin edebilirsiniz. Mekânlarınıza uygun ya da beğendiğiniz formlar-
daki dekoratif akustik süngerler ile ses problemlerini giderebilirsiniz (Resim 9.39).

Ses Yalıtım Süngeri: Bondex süngerpan 100-120 ve 150 DNS yoğunluğunda 10-20-30 ve 50 mm kalınlığında üretilir. Bu 
sayede farklı birçok ses frekansında uygun malzeme kullanmak mümkündür. Akustik malzeme olmadığı için tavan, zemin 
ve duvarda üzerine farklı bir malzeme gelecek şekilde uygulanır. 10x100 cm plaka halinde üretilir (Resim 9.40, Resim 9.41).

9.1.3. Ses Yalıtım Araç Gereç Hazırlığı

Resim 9.39: Dekoratif akustik süngerler Resim 9.40: Bondeks süngerpan Resim 9.41: Akustik sünger

Kauçuk Şilte: Zeminden gelen titreşimleri, darbe seslerini engellemede sbr granül geri dönüşüm kauçuk şilteler ses yalıtımın-
da etkilidir. Rulo kauçuk şilteler; zemin, duvar, tavan ve ses yalıtımında en çok tercih edilen etkili, kaliteli, yüksek performans-
lı, Avrupa normlarında, teknik şartnamelere uygun üretilmiş akustik malzemelerdir (Resim 9.42).
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Resim 9.42: Kauçuk şilte

Heraklith Ahşap Yünü: İki ahşap yünü malzeme arasına yangına dayanımlı yüksek yoğunluklu taş yününün yerleştirilmesi ile 
imal edilir. İnce şeritler halinde kıyılan ahşap parçaları (lifler), magnezit bağlayıcı yapıştırıcılar yardımı ile sıkıştırılır. Ürünler 
üzerindeki nemden arındırılır. Yangına karşı dayanımı arttırılır. Tamamen doğal ürünlerden üretilen heraklith ahşap hs tekta-
lan ses yalıtım plakaları; cephelerin içten ve dıştan ses, ısı ve yangın izolasyonu için kullanılır (Resim 9.43).

Phonestar Ses Yalıtım Levhası: Duvar, tavan, zemin uygulamalarında darbe ve hava kaynaklı seslerin yalıtımında kullanılır. 
Özellikle bitmiş konutlarda yürüme, televizyon ve konuşma sesi yalıtımında parke altında etkilidir (Resim 9.44).

Ağır Ses Bariyeri: Yoğun yapısı sayesinde bölme ve giydirme yapılan duvarlarda iki alçı panel levha arasında kullanılır. Hava 
kaynaklı seslerin yalıtımında kullanılır (Resim 9.45).

Resim 9.44: Phonestar ses yalıtım levhasıResim 9.43: Heraklith ahşap yünü Resim 9.45: Ağır ses bariyeri

Ses Yalıtımında Yardımcı Malzemeler

Kauçuk Profil Bandı: Alüminyum veya demir profillerin duvar, tavan ve zemin ile bağlanan yüzeyleri ile alçı panel levha vidala-
nacak profil alınlarına yapıştırılır. Titreşim ile profillerden duvara geçebilecek sesin önüne geçmek için kullanılır (Resim 9.46).

Sünger Yapıştırıcı: Akustik süngerleri yapıştırmada kullanılır (Resim 9.47).

Şap Kenar Bandı: Şap ile duvarın birleşim noktasına ses geçişlerinin önüne geçmek için konulur. Yerden ısıtma sistemlerinde 
kullanımı yaygındır (Resim 9.48).

Resim 9.46: Kauçuk profil bandı Resim 9.47: Sünger yapıştırıcı Resim 9.48: Şap kenar bandı

Ses Yalıtım Malzemesi Seçimi: Ses yalıtım malzemeleri; yalıtım projelerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine, kul-
lanım amacına, uygulanacak bölgeye, ortamdaki ses durumuna, iklim koşullarına ve yapı detayına uygun olarak seçilmelidir.

Gürültü Perdesi:Genellikle yangın yalıtımı istenen bölgedeki gürültü yaratan cihazların etrafına, sesi perdelemek amacı ile 
uygulanır.
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9.1.4. Yangın Yalıtım Araç Gereç Hazırlığı

Yangın yalıtımında, yapı elemanlarının yangın sırasında belirli süreler için sağlaması gereken yük taşıma, yalıtım, bütünlük 
gibi özellikleri kazandıran ve yüksek ısılarda yanmazlık özelliği taşıyan ürünler tercih edilir. Bu malzemeler; yapıların taşıyıcı 
sistemlerinde, çatı-duvar döşemelerinde, kapı ve camlarda, derzlerde, boru ve havalandırma kanalı geçişlerinde, şaftlarda, 
elektrik tavalarda, kaçış yollarında etkin olarak kullanılır. Yangın yalıtımı amacıyla kullanılan ürünler şunladır: camyünü, taş-
yünü, alçı levhalar, lifli çimento levhalar, seramik yünü, perlit, vermikülit, cam köpüğü,kalsiyum silikat, özel mastikler, ısı ile 
genleşen özel boyalar, özel kapı ve cam fitilleri, yangın dayanımlı camlar.

Yangın Yalıtımı Malzemesi Seçimi: Yangın yalıtım malzemeleri; yalıtım projelerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik şart-
namelerine, kullanım amacı ve uygulanacak bölgeye, ortamdaki su basıncına, zeminin yapısına, yapıdan beklenen hareket-
lere, ürünün üzerine gelecek olası yüklere, iklim koşullarına ve yapıdaki detaylara göre seçilmelidir. Hiçbir yangın yalıtım 
malzemesi yangını tamamen durdurmaz, sadece yangının hızlı ilerlemesini engeller.

9.1.5. Tesisat Yalıtım Araç Gereç Hazırlığı

Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjiden tasarruf edilmesinde tesisat yalıtımının önemi büyüktür. 
Özellikle binaların ısıtılmayan bölümlerinden geçen tesisatın ve vanaların yalıtımı önemli oranda tasarruf sağlar. Bu sebeple 
tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima kanallarının, vana ve armatürlerin içerisinden geçen akışkanın sıcak 
ya da soğuk oluşuna göre uygun yalıtım malzemeleri ile yalıtılması gerekmektedir.

Tesisat izolasyonu, geri dönüşümü en kısa olan yalıtım uygulamasıdır. Yalıtım tutarı birkaç ay içerisinde geri kazanılmaktadır. 
Enerji kazanımı; yalıtım alanına, akışkanın cinsine ve kullanılacak malzemelerin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Tesisat yalıtımı denince aklımıza gelen; içinden akışkan geçen borular, vanalar, havalandırma amaçlı kullanılan kanallar, 
radyatörler, kazan daireleri, hidrofor, soğutma üniteleri, kombi ve boyler gibi cihazlarda ısı, ses, yangın yalıtımı yapılmasıdır 
(Resim 9.49).

Tesisatlarda Isı Yalıtımı: Boruların ve havalandırma kanalları-
nın içinde taşınan akışkanın ve havanın, dış ortam koşulların-
dan ve sıcaklıklardan etkilenmeden ısı kazanımını ya da ısı kay-
bını engelleyebilmek ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak 
adına yapılan işleme tesisatta ısı yalıtımı denir. 

Amaç; binanın daha az enerji kullanarak ısınması veya serinle-
mesi, dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılması, cihazların daha 
verimli çalışmasının sağlanmasıdır.

Tesisatta Ses Yalıtımı: Cihazların çalışması sırasında çıkardığı ses, 
titreşim ve ısıl genleşmeler bu gürültünün temel sebeplerindendir. 
Borulardan geçen akışkanın ve kanallardan geçen havanın kanal 
yüzeyine çarpmasıyla oluşan ses de gürültü olarak nitelendirilebilir. 

Bu tip ses ve titreşimlerin en aza indirilmesi için alınan tedbirlere tesisatta ses yalıtımı denir.

Tesisatta Yangın Yalıtımı: Tesisat yalıtımında yangın güvenliği açısından en önemli noktalardan biri hem tesisatın yangın 
etkilerinden korunması hem de yangın esnasında mümkün olduğunca küçük bir hacme hapsedilen alev ve dumanın yayıl-
masının durdurulmasıdır. Yaşam alanlarımızda risk oluşturan ekipmanların (tesisat boruları, havalandırma kanalları, elektrik 
kabloları, şaftlar) yangının ilerlemesinde en riskli noktalar olduğu bilinmektedir. 

Bu noktalarda yangının ilerlemesini engellemek için alınan tüm tedbirlere tesisatta yangın yalıtımı denir.

Tesisat Yalıtım Malzemeleri: Tesisat yalıtımı, temel olarak kendinden yalıtımlı boru veya havalandırma kanalları kullanılarak 
tesisat üzerine malzemelerin sonradan kaplanması ile yapılır. 

Tesisatta ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren camyünü, taşyünü, kauçuk köpüğü, polietilen köpüğü, vana ceketi gibi mal-
zemeler kullanılır. Uygulama yapılırken ısı köprüsü oluşturmayacak ve süreklilik sağlanacak şekilde yalıtım yapılması esastır.

Resim 9.49: Tesisat yalıtımı
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

9.2. YALITIM PROJE DETAYLARI OKUMA 5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapı yalıtım proje ve detaylarını çizmek, okumak.

25587

Yapı yalıtım proje ve detaylarında kullanılan sembol ve taramalar doğru okunduğu ve uygulandığı zaman en verimli yalıtım 
yapılmış olur.

9.2.1. Yalıtım Proje Detaylarında Kullanılan Semboller
Yapı yalıtım proje ve detaylarında kullanılan sembol ve taramalar Şekil 9.1’deki gibi gösterildiği gibi yapılır.

Görev

Aşağıda verilen yapı yalıtım proje ve detay resmini 1/20 ölçekli olarak atölye temrin defterinize çiziniz. Çizdiğiniz detayda 
kullanılan yapı elemanları ve yalıtım malzeme isimlerini detay üzerinde gösteriniz.

Şekil 9.1: Yalıtım projesi sembolleri

 İşlem Basamakları

Şekil 9.2: Yalıtım proje detayı

• Çizim için gerekli araç gereçler hazırlanır.

• Çizim defterine temel perde duvarı, döşeme, tuğla du-
varı ölçekli olarak çizilir.

• İç ve dış sıva kalınlığı 2 mm olarak çizilir.

• Su yalıtım malzemesi 2 mm olarak çizilir.

• Isı yalıtım malzemesi 8 mm olarak çizilir.

• Isı yalıtım üzerine su yalıtımı 2 mm olarak çizilir.

• Baskı duvar kalınlığı 5 mm olarak çizilir.

• Blokaj yüksekliği 15 cm olarak ölçekli çizilir.

• Grobeton kalınlığı 10 cm olarak ölçekli çizilir.

• Tesviye betonunu 2 mm olarak çizilir.

• Yapılan çizimlerin taramaları yapılır.

• Yapılan çizim katmanları harflerle gösterilir.

• Ölçülendirme yapılır.

• Harflerin hangi elemanı gösterdiği şeklin altına yazılır.

• Defterdeki antet kısmı doldurulur.
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Şekil 9.3: Yalıtım proje detayı ve elemanları

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Atölye temrin defteri Çizim yapma ve ders notu tutmak için kullanılır.
2 Çizim kalemleri Çizim yapmak için kullanılır.
3 Gönyeler Düzgün çizgi çizmek için kullanılır.
4 Cetvel Çizgileri ölçmek ve çizmek için kullanılır.
5 Silgi Hatalı yapılan çizgi ve yazıları silmek için kullanılır.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 Çizim için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
2 Çizim defterinize temel perde duvarını, döşemeyi, tuğla duvarı ölçekli olarak çizdiniz mi?
3 İç ve dış sıva kalınlığını 2 mm olarak çizdiniz mi?
4 Su yalıtım malzemesini 2 mm olarak çizdiniz mi?
5 Isı yalıtım malzemesini 8 mm olarak çizdiniz mi?
6 Isı yalıtım üzerine su yalıtımını 2 mm olarak çizdiniz mi?
7 Baskı duvar kalınlığını 5 mm olarak çizdiniz mi?
8 Blokaj yüksekliğini 15 cm olarak ölçekli çizdiniz mi?.
9 Grobeton kalınlığını 10 cm olarak ölçekli çizdiniz mi?
10 Tesviye betonunu 2 mm olarak çizdiniz mi?
11 Yapılan çizimlerin taramalarını yaptınız mı?
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12 Yaptığınız çizim katmanlarını harf ile gösterdiniz mi?
13 Ölçülendirmeyi yaptınız mı?
14 Harflerin hangi elemanı gösterdiğini şeklin altına yazdınız mı?
15 Resim yazılarını yazdınız mı?
16 Defterinizdeki antet kısmını doldunuz mu?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 50 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

9.3.3. Yangın ve Tesisat Yalıtımı İçin Yüzey Hazırlığı

Duvar ve perde duvarda su yalıtımı yapılacak ise çimento harcı ile kaba sıva yapılmalıdır. Yapılan sıva mastarında olmalıdır. 
Döşeme ve zeminde yapılacak ise tesviye betonu atılmalıdır. Tesviye betonu meyilinde ve mastarında olmalıdır. Yapılan sıva 
ve tesviye betonları tam kuruduktan sonra yalıtım uygulaması yapılmalıdır.

9.3.4. Yalıtım Araç Gereç Bakım ve Onarımı

Yalıtım işi bittikten sonra tüm araç gereçler temizlenmelidir. Kullanım sonunda yapılması gereken küçük onarımlar gereki-
yorsa öğretmen gözetiminde yapılmalıdır. Onarımı yapılan araçlar yerlerine konmalıdır. Onarımı gereken alet ve makineler 
elektrikli ise onarım muhakkak işin ehli elektrik teknisyenleri tarafından yaptırılmalıdır.

9.3. YALITIM YAPILACAK YÜZEY HAZIRLAMA

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yalıtım araç gereç hazırlıkları yapmak.

GİRİŞ : Yapı yalıtımı işinde yapılacak yalıtımın cinsine göre yüzey hazırlıkları farklılıklar arz eder. Yüzey hazırlığı; ısı, su, 
yangın, ses ve tesisat yalıtımı uygulamalarına yönelik olarak yapılır

9.3.1. Isı Yalıtımı İçin Yüzey Hazırlığı
Duvar ve perde duvarda ısı yalıtımı yapılacaksa yüzeye, çimento harcı ile kaba sıva yapılmalıdır. Yapılan sıva mastarında ol-
malıdır. Döşeme ve zeminde yapılacaksa tesviye betonu atılmalıdır.

Tesviye betonu meyilinde ve mastarında olmalıdır. Yapılan sıva ve tesviye betonları tam kuruduktan sonra yalıtım uygulaması 
yapılmalıdır. Tesisat yalıtımı için yalıtım yapılacak metal borular üzerindeki pas kazınmalı ve antipas boya ile boyanmalıdır.

9.3.2. Su Yalıtımı İçin Yüzey Hazırlığı
Duvar ve perde duvarda ısı yalıtımı yapılacaksa yüzeye, çimento harcı ile kaba sıva yapılmalıdır. Yapılan sıva mastarında ol-
malıdır. Döşeme ve zeminde yapılacaksa tesviye betonu atılmalıdır.

Tesviye betonu meyilinde ve mastarında olmalıdır. Yapılan sıva ve tesviye betonları tam kuruduktan sonra yalıtım uygulaması 
yapılmalıdır. Tesisat yalıtımı için yalıtım yapılacak metal borular üzerindeki pas kazınmalı ve antipas boya ile boyanmalıdır.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ya da dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan 
TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh °C değerinin altında olan malzemelere ısı yalı-
tım malzemesi denir. 0,060 kcal/mh °C değerinin üzerinde olan malzemeler de yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadırlar. 
Isı yalıtım malzemeleri yapıların duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında 
kullanılabilir. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de etkin ısı ya-
lıtımında büyük önem taşımaktadır. En iyi ısı yalıtım malzemelerini net bir şekilde seçebilmek için ısı yalıtım malzemelerinin 
özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. 

10.1. ISI YALITIM MALZEME TÜRLERİ

BİLGİ YAPRAĞI

Isı Yalıtım Malzemelerinin Genel Özellikleri  

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perdelerde ısı yalıtımını şartnamelerde 
belirtilen esaslar doğrultusunda teknik kurallar çerçevesinde yapmak. 

GİRİŞ : Isı Yalıtımı sıcak ya da soğuk havanın ısı köprüleri vasıtası ile konutların içine girmesini ya da çıkmasını engel-
lemek adına yapılan işlemlerdir. Sürekli artan enerji faturaları ısınma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Tüketilen 
toplam enerjinin 1/3 kadar oranının konutlar için sarf edildiği düşünüldüğünde ısı yalıtımı artık bir ihtiyaç durumuna 
gelmiş bulunmaktadır. Enerji tasarrufunun yanında ısı yalıtımı, konutların ömrünü uzatmak, değerini arttırmak, arzu 
edilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak 
için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.  

Çevrenizdeki inşaatlarda ısı yalıtım yapılan binaları inceleyiniz. Yapılan ısı yalıtım uygulamaları 
ile ilgili fotoğraflar çekiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

• Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları küçük olmalıdır. 

• Isı yalıtım malzemeleri hafif olmalıdır. 

• Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır. 

• Su ve nem absorbe etme özelliği olmalıdır. 

• Bakteri ve haşerelerin yuva yapmasına elverişli olmamalıdır. 

• Çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır. 

• İlk özelliğini kaybetmemelidir. 

• Yanıcı olmamalıdır. 

• Uzun ömürlü olmalıdır. 

• Taşımaya elverişli olmalıdır ve insan sağlığına zarar ver-
memelidir. 

• Ekonomik ve temin edilebilir olmalıdır. 

10.1.1. Isı Yalıtım Malzemeleri 

Türkiye’de kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin birçoğu ülkemizde belirli standartlarda üretilmektedir. Ülkemizde üretilenler 
dışında ithal edilerek kullanılan ısı yalıtım malzemeleri de vardır. 

Türkiye’de üretilen ısı yalıtım malzemeleri ve üretildiği standartlar aşağıda verilmiştir

• Camyünü : (TS 901-EN 13162) 

• Taşyünü : (TS 901- EN 13162) 

• Expande Polistren (EPS) : (TS 7316-EN 13163) 

• Extrüde Polistren (XPS) : (TS 11989-EN 13164) 

• Poliüretan Köpük (PUR) : (TS EN 13165) 

• Cam Köpüğü : (TS EN 13167) 

• Fenol Köpüğü : (TS 2193-EN 13166) 

• Polietilen Köpük : (TS 418-EN 12201) 
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• Mantar Levhalar : (TS 304) 

• Ahşap Lifli Levhalar : (TS 304) 

• Ahşap Yünlü Levhalar : (TS EN 13171) 

• Genleştirilmiş Perlit (EPB) : (TS EN 13169) 

• Genleştirilmiş Mantar (ICB) : (TS EN 13170) 

İthal edilen bazı yalıtım malzemeleri aşağıda verilmiştir.  

• Seramik Yünü 

• Melamin Köpüğü 

• Poli İzosiyonat Köpük 

• PVC Köpük 

• Vermikulit 

• Elastomerik Kauçuk Köpük 

• Aqua Panel Meşli Çimento Bazlı Yalıtım Malzemeleri 

Yalıtım projelerinde belirtilen yalıtım malzemeleri doğru olarak kullanıldığı zaman istenilen yalıtım verimliliği sağlanır. Yalı-
tımda malzemenin özellikleri kadar uygulama teknikleri de önemlidir

Her yalıtım uygulamasında olduğu gibi toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda yalıtım uygulamasında da doğru 
malzeme ve uygulama çok önemlidir. Aşağıda toprakla temas eden perde duvarlar ve döşemlerde yapılan ısı yalıtım işlem 
basamakları ve detayları verilmiştir.

10.2.1. Toprakla Temas Eden Perde Duvarlarda Isı Yalıtımı Uygulaması 

Şekil 10.1’de verilen detaya göre, öğretmeninizin göstereceği temel ve perde duvar dış yüzeyine ısı yalıtım malzemeleri ile 
uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Şekil 10.1: Temel ve perde duvar ısı yalıtım detayı 

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.2. TOPRAKLA TEMAS EDEN DÖŞEME VE 
PERDE DUVARLARDA ISI YALITIMI UYGULAMASI  

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak. 

25588
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İşlem Basamakları 

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Perde duvar yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzel-
tilir veya sıvanır.

• Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uygulanır.

• Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme 
veya serme tip uygulama tekniğine uygun olarak yapılır.

• Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin cinsine boyutları-
na göre yalıtım sabitleme tijleri perde duvar yüzeyine 
yapıştırılır (Resim10.1).

Resim 10.1: Isı yalıtım montaj tiji

• Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) yüzeye 
boşluk kalmayacak şekilde tijler yardımıyla monte edilir 
(Resim 10.2).

• Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip yalıtım malze-
mesi veya keçe, tekniğine uygun serilir.

• Isı yalıtım malzemesi dışına koruma amaçlı baskı duvarı 
veya kabarcıklı fondolin uygulaması yapılır (Resim 10.3).

• Drenaj boruları meyiline göre tekniğinde döşenir (Dre-
naj borusu etrafına keçe sarılır, kaba çakıldan başlaya-
rak etrafına dolgu yapılır.).

• Toprak dolgu yapılır.

       Resim 10.2: Isı yalıtım malzemesi uygulama          Resim 10.3: Isı yalıtım üzeri serme tip yalıtım veya fondolin uygulaması

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Su yalıtım malzemesi Su yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
4 Fondolin (kabarcıklı naylon) Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.
5 Briket Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.
6 Isı yalıtım montaj tiji Isı yalıtımı malzemesini yüzeye sabitlemek için kullanılır.
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Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangını söndürmede kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Perde duvar yüzeyini çimento esaslı tamir harcı ile düzeltip sıva yaptınız mı?
7 Su yalıtım astarını teknik bülten değerlerine göre uyguladınız mı?

8 Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesini sürme veya serme tip uygulama tekniğine 
uygun olarak yaptınız mı?

9 Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin cinsine, boyutlarına göre yalıtım sabitleme tijleri perde 
duvar yüzeyine yapıştırdınız mı?

10 Isı yalıtım malzemesini XPS (pürüzsüz yüzeyli) yüzeye boşluk kalmayacak şekilde tijler yardı-
mıyla monte ettiniz mi?

11 Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip yalıtım malzemesi veya keçeyi  tekniğine uygun serdiniz mi?

12 Isı yalıtım malzemesi dışına koruma amaçlı baskı duvarı veya kabarcıklı fondolin uygulaması 
yaptınız mı?

13 Drenaj borularını meyiline göre tekniğinde döşediniz mi? (Drenaj borusu etrafına keçe sarılır, 
kaba çakıldan başlayarak etrafına dolgu yapılır.)

14 Toprak dolgu yapıtınız mı?
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AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Şekil 10.1’de verilen detaya göre veya öğretmeninizin göstereceği temel ve perde duvar dış yüzeyine ısı yalıtım malzemeleri 
ile uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.3. TOPRAKLA TEMAS EDEN PERDE 
DUVARLARDA ISI YALITIMI UYGULAMASI 

5
DERS
SAATİ

25589

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Perde duvar yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzeltilir veya sıvanır. 

• Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uygulanır.

• Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme veya serme tip uygulama tekniğine uygun olarak yapılır.

• Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin cinsine, boyutlarına göre yalıtım sabitleme tijleri perde duvar yüzeyine yapıştırılır.

• Isı yalıtım malzemesi, XPS (pürüzsüz yüzeyli) yüzeye boşluk kalmayacak şekilde tijler yardımıyla monte edilir. 

• Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip yalıtım malzemesi veya keçe,  tekniğine uygun serilir.

• Isı yalıtım malzemesi dışına koruma amaçlı baskı duvarı veya kabarcıklı fondolin uygulaması yapılır.

• Drenaj boruları meyiline göre tekniğinde döşenir (Drenaj borusu etrafına keçe sarılır kaba çakıldan başlayarak etrafına 
dolgu yapılır.).

• Toprak dolgu yapılır.

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Su yalıtım malzemesi Su yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

4 Fondolin (kabarcıklı naylon) Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.

5 Briket Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.

6 Isı yalıtım montaj tiji Isı yalıtımı malzemesini yüzeye sabitlemek için kullanılır.
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Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangını söndürmede kullanılır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır
1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Perde duvar yüzeyini çimento esaslı tamir harcı ile düzeltip sıva yaptınız mı?
7 Su yalıtım astarını teknik bülten değerlerine göre uyguladınız mı?

8 Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme veya serme tip uygulama tekniğine 
uygun olarak yaptınız mı?

9 Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin cinsine, boyutlarına göre yalıtım sabitleme tijleri perde 
duvar yüzeyine yapıştırdınız mı?

10 Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) yüzeye boşluk kalmayacak şekilde tijler yardımıy-
la monte ettiniz mi?

11 Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip yalıtım malzemesini veya keçeyi  tekniğine uygun serdiniz mi?

12 Isı yalıtım malzemesi dışına koruma amaçlı baskı duvarı veya kabarcıklı fondolin uygulaması 
yaptınız mı?

13 Drenaj boruları meyiline göre tekniğinde döşediniz mi? (Drenaj borusu etrafına keçe sarılır, 
kaba çakıldan başlayarak etrafına dolgu yapılır.)

14 Toprak dolgu yapıtınız mı?
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AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşemelerde ısı yalıtımı yapmak.

Şekil 10.2’de verilen detaya göre ya da öğretmeninizin göstereceği toprak temaslı döşeme üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile 
uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.4. TOPRAKLA TEMAS EDEN DÖŞEMELERDE 
ISI YALITIMI UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

25590

Şekil 10.2: Toprak temaslı döşemede ısı yalıtımı
5. Su yalıtım membranı ve astarı   
1. Döşeme kaplaması                  2. Şap (en az 5 cm) 3. Su geçirmez naylon 

7. Blokaj6. Grobeton
4. Isı yalıtım malzemesi       
8. Toprak zemin

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Döşeme yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzeltilir 
veya tesviye şapı atılır. 

• Duvar döşeme köşe pahı yapılır.

• Köşe yalıtım bandı uygulaması yapılır (Resim 10.4).

Resim 10.4: Köşe yalıtım bandı uygulaması
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• Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uygulanır.

• Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme veya serme tip uygulama tekniğine uygun olarak yapılır ve duvara 
doğru en az kaplama alt seviyesine kadar döndürülür.

• Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) veya taş yünü yüzeye boşluk kalmayacak şekilde serilir (Resim 10.5).

Resim 10.5: Taşyünü ve XPS uygulaması

• Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip su yalıtım malzemesi veya keçe  tekniğine uygun serilir.

• Isı yalıtım malzemesi üzerine rabitz tel serilir (Resim 10.6).

Resim 10.6: Yalıtım malzemesi üzerine rabitz tel uygulaması

• Koruma şap uygulaması yapılır (Resim 10.7).

• Şap kuruduktan sonra taban kaplaması yapılır.

• Duvar dibine süpürgelik uygulaması yapılır.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Su yalıtım malzemesi Su yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
4 Keçe veya serme tip su yalıtım malzemesi Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

Resim 10.7: Koruma şap uygulaması
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangını söndürmede kullanılır.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Döşeme yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzeltip tesviye şapı attınız mı?
7 Duvar döşeme köşe pahı yaptınız mı?
8 Köşe yalıtım bandı uygulaması yaptınız mı?
9 Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uyguladınız mı?

10 Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme veya serme tip uygulama tekniğine uygun 
olarak yapılır. Duvara doğru en az kaplama alt seviyesine kadar döndürerek uyguladınız mı?

11 Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) veya taş yünü yüzeye boşluk kalmayacak şekilde 
serdiniz mi?

12
Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip su yalıtım malzemesi veya keçe  tekniğine uygun 
serdiniz mi?

13 Isı yalıtım malzemesi üzerine rabitz tel serdiniz mi?
14 Koruma şap uygulaması yaptınız mı?
15 Şap kuruduktan sonra taban kaplaması yaptınız mı?
16 Duvar dibine süpürgelik uygulaması yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Şekil 10.3’te verilen detaya göre veya öğretmeninizin göstereceği döşeme üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapı-
lacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.5. YÜZER DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI 
UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

25591

Şekil 10.3: Yüzer döşeme uygulaması
4. Isı yalıtım malzemesi  
1. Zemin kaplaması          2. Tesviye betonu (5 cm) 3. Su yalıtım malzemesi 

6. Tavan sıvası5. Betonarme döşeme

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Döşeme yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzeltilir 
veya tesviye şapı atılır. 

• Duvar döşeme köşe pahı yapılır.

• Köşe yalıtım bandı uygulaması yapılır. 

• Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uygulanır.

• Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme 
veya serme tip uygulama tekniğine uygun olarak ya-
pılır. Duvara doğru en az kaplama alt seviyesine kadar 
döndürülür.

• Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) veya taş 
yünü yüzeye boşluk kalmayacak şekilde serilir. 

• Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip su yalıtım mal-
zemesi veya keçe,  tekniğine uygun serilir.

• Isı yalıtım malzemesi üzerine rabitz tel serilir.   

• Koruma şap uygulaması yapılır. 

• Şap kuruduktan sonra taban kaplaması yapılır.

• Duvar dibine süpürgelik uygulaması yapılır.
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Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangını söndürmede kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Su yalıtım malzemesi Su yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
4 Keçe veya serme tip su yalıtım malzemesi Isı yalıtımı malzemesini korumak için kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Döşeme yüzeyi çimento esaslı tamir harcı ile düzeltip tesviye şapı attınız mı?
7 Duvar döşeme köşe pahı yaptınız mı?

8 Köşe yalıtım bandı uygulaması yaptınız mı?

9 Su yalıtım astarı teknik bülten değerlerine göre uyguladınız mı?

10 Astar kuruduktan sonra su yalıtım malzemesi sürme veya serme tip uygulama tekniğine uygun 
olarak yapılır. Duvara doğru en az kaplama alt seviyesine kadar döndürerek uyguladınız mı?

11 Isı yalıtım malzemesi XPS (pürüzsüz yüzeyli) veya taş yünü yüzeye boşluk kalmayacak şekilde 
serdiniz mi?

12 Isı yalıtım malzemesi üzerine serme tip su yalıtım malzemesini veya keçeyi  tekniğine uygun 
serdiniz mi?

13 Isı yalıtım malzemesi üzerine rabitz tel serdiniz mi?
14 Koruma şap uygulaması yaptınız mı?
15 Şap kuruduktan sonra taban kaplaması yaptınız mı?
16 Duvar dibine süpürgelik uygulaması yaptınız mı?
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

İç ve dış duvarlarda ısı yalıtımı en fazla uygulanan yalıtım çeşididir. Özellikle dış yalıtım uygulaması en fazla tercih edilen ve 
olması gereken yalıtım çeşididir. İç duvar yalıtımı ise bina sakinleri arasında anlaşmazlık olduğunda yapılan ya da hane sahi-
binin özel olarak yaptırdığı uygulamadır.

Öğretmeninizin göstereceği dış duvar üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun 
olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.6. DIŞ DUVARLARDA ISI YALITIMI 
UYGULAMASI-1

10
DERS
SAATİ

25592

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Manto uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki 
önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygu-
lamasından en az 72 saat önce onarılır.

• Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip 
çekilerek hiza alınır. Küçük alanlarda mastar terazi kul-
lanılarak yüzeyin durumu kontrol edilir.

• Duvar üzerinde kot alınır.

• Yalıtım malzemesi kalınlığına göre seçilen subasman 
profili, alınan kota göre sabitlenir (Resim 10.8).

Resim 10.8: Subasman profili montajı
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• Profilller köşelerde 45 derece olarak birleştirilir. Köşe birleşiminde ya da ek yerlerinde 1-2 mm boşluk bırakılır 
(Resim 10.9, Resim 10.10).

Resim 10.9: Subasman profili ek yeri Resim 10.10: Subasman profili köşe birleşimi

• Ayrıca, duvar ile su basman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik 
takozlar kullanılır (Resim 10.11).

• Denizlik memerleri kısa geliyorsa yalıtımı korumak için mermer denizlik altına denizlik profili mastik ile yapıştırılır 
(Resim 10.12).

Resim 10.11: Subasman profili denge takozu montajı Resim 10.12: Denizlik profili montajı

• Yapıştırma harcı kuralına uygun hazırlanır.

• Duvar yüzeyinin durumuna göre yalıtım malzemesinin çerçeveleme veya taraklama yöntemiyle yüzeyi harçlanır. Harç-
lama sırasında yalıtım malzemelerinin kenarlarına harç taşırılmamasına dikkat eilmelidir. Aksi takdirde taşırılan harçlar 
ısı köprüsü oluşturur (Resim 10.13, Resim 10.14).

Resim 10.14: Taraklama yöntemiResim 10.13: Çerçeveleme yöntemi                              

• Çimento esaslı yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm kalmasına dikkat edilerek çerçeve şeklinde uygulanır.

• Manto levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilir.

• Ortada kalan bölüme, üç büyük parça noktasal olarak uygulanır.

• Harçlanan yalıtım malzemeleri subasman profili üzerine yerleştirilerek yapıştırılır (Resim 10.15).
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• Yalıtım malzemleri düşeyde ve köşede şaşırtmalı şekilde boşluk bırakılmadan yapıştırılır (Resim 10.16).

Resim 10.15: Yalıtım malzemesi su basman profili üzerine yerleştirilmesi Resim 10.16: Yalıtım malzemelerinin şaşırtmalı yapıştırılması

• Yalıtım malzemelerinin yüzey düzgünlüğü mastarla kontrol edilir (Resim 10.17).

• İnce boşluklar ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulur. 4 mm’den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı 
yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılır (Resim 10.18).

Resim 10.18: Yalıtım malzemelerinin arasında kalan boşlukların doldurulmasıResim 10.17: Yalıtım malzemelerinin mastarla kontrolü

• Manto yalıtım levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli 
bölgeler olduğundan uygulama Resim 10.19’da gösterildiği gibi doğru şekilde uygulanır.

Resim 10.19: Yalıtım malzemelerinin boşluk olan kısımlarda yapıştırılma şekli

• Pencere ve kapılarda ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilir.

• Yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapıpencere kasası arasında kapı pencere profili ya da yalıtım bandı 
yerleştirildikten sonra fazlalıkları kesilir.

• Kaplama yüzeyinin mutlaka yatay, düşey ve çapraz kontrolleri yapılarak yüzey düzgünlüğü kontrol edilir. Yapıştırma 
işlemi bittikten sonra 24 saat beklenir ve dübel yerleri havşalı matkap ucu ile delinir (Resim 10.20).

• Dübel sayısı kat yüksekliğine göre değişir (Resim 10.21).
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Resim 10.20: Yalıtım malzemelerinin dübel yerlerinin açılması                             Resim 10.21: Kat yüksekliğine göre dübel sayısı                            

• Yüzeye uygun dübel seçilir (Resim 10.22).

Resim 10.22: Yalıtım dübelleri                             

• Dübel yerleri havşalı şekilde açılan deliklere yerleştirilerek pimi çakılır, dübellerin üzeri yalıtım harcı ile düzeltilir (Resim 10.23).

Resim 10.23: Yalıtım dübellerinin montajı ve düzeltilmesi 

• Dübel yerleri havşalı şekilde açılan deliklere yerleştirilerek pimi çakılır, dübellerin üzeri yalıtım harcı ile düzeltilir (Resim 10.23).

Resim 10.24: Köşe profillerinin yerleştirilmesi               
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• Pencere köşelerine file takviyesi yapılır (Resim 10.25).

• Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalıdır. Kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi 
malzemelerle kapatılmamalıdır. Bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılır (Resim 10.26).

Resim 10.25: Köşe takviye filelerinin yerleştirilmesi                           Resim 10.26: Dilatasyon profillerinin  yerleştirilmesi                                          

• Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat sıva uygulanır.

• Profil yerleştirip donatı filesi dilatasyon profili uygula-
ma detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine 
binecek şekilde uygulanır.

• Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde, yukarıdaki profil 
üstte kalacak şekilde en az 10 cm birbiri üzerine bindir-
me yapılır.

• Mantolama yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen 
derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin ar-
kada kalan bölümüne ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak 
amacıyla uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir.

• Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarında 
fuga profilleri sıva yardımıyla yerleştirilir.

• Yüzeydeki donatı filesi profil kenarlarının üzerlerine 
bindirilir ve üzeri sıva yapılır.

• Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesin-
de olmasına dikkat edilir.

• İç ve dış köşelerde bu amaç için özel olarak tasarlanmış 
köşe fuga profilleri kullanılır. 

• Arzu edildiği takdirde fuga profillerinin üzerleri boya-
narak dekoratif görünüm sağlanır (Resim 10.27).

Resim 10.27: Dilatasyon fugası yerleştirilmesi                                     

• Sıva harcı tekniğine uygun olarak hazırlanır. Tercihen 
düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştı-
rılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 5-10 dakika 
dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılarak kul-
lanılır. Çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırla-
nan harç iki saatte kullanılmalıdır.

• Akrilik esaslı yüzey sıvaları kullanıma hazırdır ve uygu-
lanmadan önce yayılmasını kolaylaştırmak için düşük 
devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılır ve çelik 
mala yardımıyla yüzeye uygulanır.

• Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 
3 mm olmalı, toplam iki katta dört mm’yi geçmemeli-
dir. Mantolamada sıva filesi olarak 160 g/m² olmalıdır.

• Her iki tip yüzey sıvası için de henüz kurumamış sı-
vanın üzerine donatı filesi yukarıdan aşağıya doğru, 
bastırılarak ve iyice gerilerek katlanmadan ve yalıtım 
levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde 
yerleştirilir.

• Birleşim yerlerinde donatı fileleri 10 cm üst üste bindi-
rerek uygulanır (Resim 10.28).

• İç köşelerde donatı filesi en az 20 cm döndürülür.

• Birinci kat sıva kurumadan sıva filesi yüzeye mala ile ek 
yerlerinde 10-15 cm bini yapacak şekilde yapıştırılır ve 
yüzey düzeltilir.

285



10. ÖĞRENME BİRİMİ

• Birinci kat sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulanır. 

• İkinci kat sıva uygulaması 3-4 saat (20 ºC ortam sıcaklığında) sonra yapılır. İkinci kat sıva uygulaması sonrasında yüzey, 
dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır (Resim 10.29).

Resim 10.28: Donatı filesinin yapıştırılması                       Resim 10.29: İkinci kat sıva yapılmış mantolama                            

• İkinci kat sıva kuruduktan sonra yüzeydeki dürüzler sistre ile kazınır (Resim 10.30).

• Bina, kapı, pencere köşlerine söve uygulaması yapılır (Resim 10.31).

Resim 10.30: İkinci kat sonrası fazlalıkların alınması                    Resim 10.31: Köşe sövelerinin montajı                            

• Dekoratif sıva için yüzeye astar uygulaması yapılır (Resim 10.32).

• Astar kuruduktan sonra hazır dekoratif sıva yapılır. Hazır sıva kurumadan dekor malası ile desen verilir (Resim 10.33).

• Dekoratif sıva kuruduktan sonra yüzeye boya astarı ve boya uygulaması yapılır.

Resim 10.32: Hazır sıva astarı uygulaması     Resim 10.33: Dekoratif sıva uygulaması
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Gereç Analizi
S. No.  Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Dekoratif sıva Yüzeyi sıvamak için kullanılır.
4 Boya ve astar boya Yüzeyi boyamak için kullanılır.
5 Fileli köşe çıtası Köşeleri sağlamlaştırmak ve düzeltmek için kullanılır.
6 Su basman profili İlk sıra yalıtım malzemesinin montajı için kullanılır.
7 Hazır söve ve fuga Köşe düzeltme ve güzelleştirme için kullanılır.
8 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.
9 Yalıtım dübeli Yalıtım malzemelerini sabitlemek için kullanılır.

10 Denizlik profili Yalıtım malzemelerini korumak için kullanılır.
11 Mastik poliüretan köpük Yalıtım malzemeleri ve profilleri yapıştırmak için kullanılır

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Boya fırçası rulo Boya ve astarın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
11 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
12 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
13 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Cephede kot aldınız mı?

7 Kota göre su basman profillerini monte ettiniz mi?

8 Yapıştırma harcını kuralına uygun olarak hazırladınız mı?

9
Duvarın durumuna göre çerçeveleme veya taraklama yöntemiyle ısı yalıtım malzemelerini 
harçladınız mı?

10 Harçlı yalıtım malzemlerini su basman profiline yerleştirdiniz mi?
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11 Isı yalıtım malzemelerini şaşırtmalı olarak yerleştirip mastarla yüzey kontrolü yaptınız mı?

12 24 saat sonra kuralına uygun dübelleme yaptınız mı?

13 Pencere kapı köşelerine fileli köşe profili uygulaması yaptınız mı?

14 Köşelere destek file uygulaması yaptınız mı?

15 Sıva harcını kuralına uygun hazırladınız mı?

16 Birinci kat sıva uygulaması yapıp fileyi gergin şekilde yüzeye yapıştırdınız mı?

17 Birinci kat sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulamasını yaptınız mı?

18 Yüzeydeki fazlalıkları temizlediniz mi?

19 Dekoratif sıva için astar uygulaması yaptınız mı?

20 Söve uygulaması yaptınız mı?

21 Dekoratif sıva uygulamasını kuralına uygun olarak yaptınız mı?

22 Boya astarı ve dış cephe boyası uygulaması yaptınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toprakla temas eden döşeme ve perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Öğretmeninizin göstereceği dış duvar üzerine kişi başı en az 4 metrekare olacak şekilde ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama 
yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.7. DIŞ DUVARLARDA ISI YALITIMI 
UYGULAMASI-2

10
DERS
SAATİ

25593

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır.

• Manto uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki 
önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygu-
lamasından en az 72 saat önce onarılır.

• Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip 
çekilerek hiza alınır. Küçük alanlarda mastar terazi kul-
lanılarak yüzeyin durumu kontrol edilir.

• Duvar üzerinde kot alınır.

• Yalıtım malzemesi kalınlığına göre seçilen, subasman 
profili alınan kota göre sabitlenir.

• Profilller köşelerde 45 derece olarak birleştirilir. Köşe 
birleşiminde ya da ek yerlerinde 1-2 mm boşluk bırakılır.
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• Ayrıca, duvar ile su basman profili arasındaki girinti ve 
çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plas-
tik takozlar kullanılır.

• Denizlik memerleri kısa geliyorsa yalıtımı korumak için 
mermer denizlik altına denizlik profili mastik ile yapıştırılır.

• Yapıştırma harcı kuralına uygun hazırlanır.

• Duvar yüzeyinin durumuna göre yalıtım malzemesinin 
çerçeveleme veya taraklama yöntemiyle yüzeyi harç-
lanır. Harçlama sırasında yalıtım malzemelerinin ke-
narlarına harç taşırılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi 
takdirde taşırılan harçlar ısı köprüsü oluşturur. 

• Çimento esaslı yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde 
kenarlardan 5 mm kalmasına dikkat edilerek çerçeve 
şeklinde uygulanır. 

• Manto levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile 
kaplanmış olmasına dikkat edilir.

• Ortada kalan bölüme üç büyük parça noktasal olarak 
uygulanır.

• Harçlanan yalıtım malzemeleri subasman profili üzeri-
ne yerleştirilerek yapıştırılır.

• Yalıtım malzemleri düşeyde ve köşede şaşırtmalı şekil-
de boşluk bırakılmadan yapıştırılır.

• Yalıtım malzemelerinin mastarla yüzey düzgünlüğü 
kontrol edilir.

• İnce boşluklar ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak 
doldurulur, 4 mm’den daha büyük aralıklar mutlaka 
aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılır.

• Manto yalıtım levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pen-
cere vb. boşluklara dikkat edilir. Bu bölümler çatlama-
ya karşı riskli bölgeler olduğundan uygulama Resim 
10.19’da gösterildiği gibi doğru şekilde uygulanır.

• Pencere ve kapılarda ısı yalıtım levhaları kaba yapının 
dışına taşacak şekilde yerleştirilir.

• Yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı-
pencere kasası arasında kapı-pencere profili ya da yalı-
tım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıkları kesilir.

• Kaplama yüzeyinin mutlaka yatay, düşey ve çapraz 
kontrolleri yapılarak yüzey düzgünlüğü kontrol edilir. 
Yapıştırma işlemi bittikten sonra 24 saat beklenir ve 
dübel yerleri havşalı matkap ucu ile delinir.

• Dübel sayısı kat yüksekliğine göre değişir. 

• Yüzeye uygun dübel seçilir. 

• Dübel yerleri havşalı şekilde açılan deliklere yerleştirile-
rek pimi çakılır, dübellerin üzeri yalıtım harcı ile düzeltilir. 

• Köşelere ve pencere kenarlarına fileli köşe çıtaları 
yerleştirilir. 

• Pencere köşelerine file takviyesi yapılır. 

• Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri dış cephe ısı yalı-
tım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapış-
tırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı, bu bölümlerde 
dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. 

• Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat sıva uygulanır.

• Profil yerleştirip ve donatı filesi dilatasyon profili uygu-
lama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine 
binecek şekilde uygulanır.

• Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde, yukarıdaki pro-
fil üstte kalacak şekilde en az 10 cm birbiri üzerine 
bindirme yapılır.

• Mantolama yalıtım levhaları, aralarında arzu edilen 
derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin ar-
kada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak 
amacıyla uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir.

• Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarında 
fuga profilleri, sıva yardımıyla yerleştirilir.

• Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine 
bindirilir ve üzeri sıva yapılır.

• Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesin-
de olmasına dikkat edilir.

• İç ve dış köşelerde bu amaç için özel olarak tasarlanmış 
köşe fuga profilleri kullanılır. 

• Arzu edildiği takdirde fuga profillerinin üzerleri boya-
narak dekoratif görünüm sağlanır.              

• Sıva harcı tekniğine uygun olarak hazırlanır. Tercihen 
düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. 
Hazırlanan harç uygulama öncesinde 5-10 dakika din-
lendirildikten sonra bir kez daha karıştırılarak kullanılır.

• Çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan 
harç iki saatte kullanılmalıdır.

• Akrilik esaslı yüzey sıvaları kullanıma hazırdır ve uygu-
lanmadan önce yayılmasını kolaylaştırmak için düşük 
devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılır ve çelik 
mala yardımıyla yüzeye uygulanır.

• Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 
3 mm olmalı, toplam iki katta dört mm’yi geçmemeli-
dir. Mantolamada sıva filesi olarak 160 g/m² olmalıdır.

• Her iki tip yüzey sıvası için de henüz kurumamış sıvanın 
üzerine donatı filesi yukarıdan aşağıya doğru, bastırıla-
rak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasın-
dan tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.
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• Birleşim yerlerinde donatı fileleri 10 cm üst üste bindi-
rerek uygulanır.

• İç köşelerde donatı filesi en az 20 cm döndürülür.

• Birinci kat sıva kurumadan sıva filesi yüzeye mala ile ek 
yerlerinde 10-15 cm bini yapacak şekilde yapıştırılır ve 
yüzey düzeltilir.

• Birinci kat sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulanır. 

• İkinci kat sıva uygulaması 3-4 saat (20 ºC ortam sıcak-
lığında) sonra yapılır. İkinci kat sıva uygulaması sonra-
sında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelir.

• İkinci kat sıva kuruduktan sonra yüzeydeki dürüzler 
sistre ile kazınır. 

• Bina kapı, pencere köşlerine söve uygulaması yapılır. 

• Dekoratif sıva için yüzeye astar uygulaması yapılır.

• Astar kuruduktan sonra hazır dekoratif sıva yapılır. Ha-
zır sıva kurumadan dekor malası ile desen verilir.

• Dekoratif sıva kuruduktan sonra yüzeye boya astarı 
boya uygulaması yapılır.

Gereç Analizi

S. No.  Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Dekoratif sıva Yüzeyi sıvamak için kullanılır.

4 Boya ve astar boya Yüzeyi boyamak için kullanılır.

5 Fileli köşe çıtası Köşeleri sağlamlaştırmak ve düzeltmek için kullanılır.

6 Su basman profili İlk sıra yalıtım malzemesinin montajı için kullanılır.

7 Hazır söve ve fuga Köşe düzeltme ve güzelleştirme için kullanılır.

8 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.

9 Yalıtım dübeli Yalıtım malzemelerini sabitlemek için kullanılır.

10 Denizlik profili Yalıtım malzemelerini korumak için kullanılır.

11 Mastik poliüretan köpük Yalıtım malzemeleri ve profilleri yapıştırmak için kullanılır

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.

9 Boya fırçası rulo Boya ve astarın yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

11 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

12 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.

13 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Cephede kot aldınız mı?

7 Kota göre su basman profillerini monte ettiniz mi?

8 Yapıştırma harcını kuralına uygun olarak hazırladınız mı?

9
Duvarın durumuna göre çerçeveleme veya taraklama yöntemiyle ısı yalıtım malzemelerini 
harçladınız mı?

10 Harçlı yalıtım malzemlerini su basman profiline yerleştirdiniz mi?

11 Isı yalıtım malzemelerini şaşırtmalı olarak yerleştirip mastarla yüzey kontrolü yaptınız mı?

12 24 saat sonra kuralına uygun dübelleme yaptınız mı?

13 Pencere kapı köşelerine fileli köşe profili uygulaması yaptınız mı?

14 Köşelere destek file uygulaması yaptınız mı?

15 Sıva harcını kuralına uygun hazırladınız mı?

16 Birinci kat sıva uygulaması yapıp fileyi gergin şekilde yüzeye yapıştırdınız mı?

17 Birinci kat sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulamasını yaptınız mı?

18 Yüzeydeki fazlalıkları temizlediniz mi?

19 Dekoratif sıva için astar uygulaması yaptınız mı?

20 Söve uygulaması yaptınız mı?

21 Dekoratif sıva uygulamasını kuralına uygun olarak yaptınız mı?

22 Boya astarı ve dış cephe boyası uygulaması yaptınız mı?

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Hayır” 
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

İç duvarlarda ısı yalıtımında başlıca iki metot kullanılır. Kompozit panel yapıştırma ve profilli iç cephe giydirme duvar uygu-
laması şeklinde uygulama yapılır.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.8. İÇ DUVARLARDA ISI YALITIMI 
UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

25594

Resim 10.34: Alçı kompozit levha çeşitleri

Kompozit levha; mineral yünlü kompozit ısı yalıtım panelleri camyünü, taş yünü veya XPS yalıtım malzemesi ve alçı levhaların 
fabrikada birleştirilmeleriyle imal edilir. Isı, ses ve yangın yalıtımlarının birinin veya birkaçının birden gerektiği beton veya tuğla 
dış duvarların iç yüzünde, iç bölme duvarlarda, komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap 
karkas yapıların iç giydirilmesinde, ısıtılan ve kullanılan çatı katlarının eğimli çatı yüzeylerinde alttan uygulanır (Resim 10.34).

Öğretmeninizin göstereceği iç duvar üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun 
olarak öğretmeninizin gözetiminde uygulamayı yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (tamirat, temizlik, teraziye alma vb.).

• Alçıların iyi yapışması için astar uygulaması yapılır.

• Mineral yünlü kompozit ısı yalıtım panelleri, mekanik kesicilerle kesilebildiği gibi mineral yün kaplı bölümüne bir mas-
tar bastırarak sert ve kaliteli bir maket bıçağı ile de kesilir (Şekil 10.3).

• Kesim yapılan bölüm üstte kalmak kaydı ile aşağıya doğru iki uçtan ya da plakanın ortasından tutularak levha kesim 
yerinden koparılır (Şekil 10.4).
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Şekil 10.3: Alçı kompozit levha kesimi Şekil 10.4: Kesilen alçı kompozit levhanın koparılması

• Kesilecek parçalar köşeli ve şekilli ise köşe ve şekilleri işaretlendikten sonra ince dişli bir testere yardımıyla kesim işi yapı-
lır. Buat deliklerinin veya elektrik tesisatı için gerekli deliklerin ölçüleri önceden ya da montaj başlamadan açılır. Delikler 
montajdan sonra açılabilir. Bu iş için matkaba takılmış özel buat ağzı ya da elektrikli delik testeresi kullanılabilir (Şekil 10.5).

Şekil 10.5: Alçı kompozit levhaya delik açma

• Paneller, döşemeden 10 mm tavandan 5 mm mesafe bırakılarak alınan ölçüye göre kesilir. 

• Çalışma süresi 15-20 dakika olan özel alçı yapıştırma harcı macun kıvamına getirilir ve kompozit levhanın yalıtım mal-
zemesi olan yüzeyine m²ye 8-9 topak (3-5 kg/m²) gelecek şekilde uygulanır (Şekil 10.6). Yapıştırma harcı alçı levha eni 
doğrultusunda en az dört sıra öbek olacak şekilde boyu doğrultusunda 40 cm arayla alçı levhanın arkasına uygulanır. 

Şekil 10.6: Kompozit levhaya yapıştırma alçısı konulması

• Yalıtım yapılacak duvar en yüksek yeri şakül ile zemine taşınır ve işaretlenir (Resim 10.35).

Resim 10.35: Duvar dikliğinin tespiti

293



10. ÖĞRENME BİRİMİ

• Paneller yerine kaldırılmadan önce kompozit levha kalınlığı ve harcın ezildiğindeki kalınlık dikkat alınarak (Örnek: Alçı 
levha kalınlığı 12,5 mm + taşyünü 30 mm + ezilmiş yapıştırıcı kalınlığı 15 mm=57,5 mm) zemine renkli çırpı ipiyle kap-
lama doğrultusu çizilir (Resim 10.36).

• Paneller kaldırılarak, duvar dibindeki çizgiye dikkat ederek döşeme üzerine önceden yerleştirilen 10 mm’lik ahşap veya 
alçı levha parçalarından oluşturulan kamalar üzerine oturtulur (Şekil 10.7, Resim 10.37).

Resim 10.36: Yalıtım hizasının belirlenmesi

Resim 10.37: Kompozit levhaların yerleştirilmesi

• Duvara yaslanan mineral yünlü kompozit ısı yalıtım panelleri mastar ile vurularak teraziye alınır. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, panellerin bir süre desteklenmesidir (Resim 10.38).

Resim 10.38: Kompozit levhaların yerleştirilmesi

Şekil 10.7: Kompozit levhanın takoz üzerine yerleştirilmesi

• Yapıştırma alçısı ile giydirme duvar yapımında, duvar köşe birleşimleri birbirine baskı uygulayacak şekilde olmalıdır 
(Şekil 10.8).

Şekil 10.8: Kompozit levhaların köşe birleşim şekli
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• Kompozit levhaların birleşim yerleri tekniğine uygun hazırlanan derz dolgu alçısı ile doldurulur.

• Yapıştırıcı prizini aldıktan sonra kompozit levhaların birleşim yerlerine derz filesi çekilir. İlk katta fileyi ortalayarak 10 
cm genişliğinde derz alçısı çekilir. İkinci katta kenarlarından 5 cm genişleterek çekilir. Üçüncü katta kenarlarından 5 cm 
genişleterek toplamda 30 cm genişliğinde derz dolgu işlemi yapılır. Levhaların birleşim yerleri ve levha-tavan birleşme 
çizgisi macunla kapatılır (Şekil 10.9).

Şekil 10.9: Kompozit levhanın derz işlemleri

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

9 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

10 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.

11 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

12 Alçı sıva malası Derz yerlerinin kapatılmasında kullanılır.

13 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.

14 Profil kesme makası U ve C profillerini kesmek için kullanılır.

15 Kenet makası U ve C profillerini birbirlerine tutturmak için kullanılır.

16 Alçı rendesi Kesilen alçı levhaların kenarlarını düzeltmek için kullanılır.

17 Çırpı ipi Yalıtım yerlerini hizalamak için kullanılır.

18 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

19 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kompozit ısı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.

4 Yapıştırma alçısı Yalıtım malzemelerini sabitlemek için kullanılır.

5 Derz alçısı Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.

295
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı? (tamirat, temizlik, teraziye alma vb.)

7 Panelleri döşemeden 10 mm tavandan 5 mm mesafe bırakılarak alınan ölçüye göre kestiniz mi?

8
Paneller yerine kaldırılmadan önce kompozit levha kalınlığı ve harcın ezildiğindeki kalınlık dik-
kat alınarak (Örnek: Alçı levha kalınlığı 12,5 mm + taşyünü 30 mm + ezilmiş yapıştırıcı kalınlığı 
15 mm=57,5 mm) zemine renkli çırpı ipiyle kaplama doğrultusunu çizdiniz mi?

9
Çalışma süresi 15-20 dakika olan özel alçı yapıştırma harcı macun kıvamına getirip levhanın 
taşyünü veya camyünü yüzeyine m²ye 8-9 topak (3-5 kg/m²) gelecek şekilde uyguladınız mı?

10
Yapıştırma harcı kompozit levha eni doğrultusunda en az 4 (15/30/30/30/15 cm ) öbek olacak 
şekilde boyu doğrultusunda 40 cm arayla alçı levhanın arkasına uyguladınız mı?

11
Daha sonra yapıştırma harcı ile panel eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde boyu 
doğrultusunda 30 cm arayla panel arkasına uyguladınız mı?

12
Kompozit levha zemine basması gereken durumlarda ses yalıtım bandı yapıştırılır. Zemine 
basmaması gerekmeyen durumlarda ahşap veya alçı levha parçalarından takozlar yerleş-
tirdiniz mi?

13 Kompozit levha alt tarafı takozlara bastırılarak duvara doğru yerleştirdiniz mi?

14 Mastar yardımı ile levhayı sıkıştırdınız mı?

15 Mastar ve teraziyle düşey ve yatay doğrultuyu kontrol ettiniz mi?

16
Hazırlanan ikinci levhayı birinci levhaya dayayarak yapıştırıp terazi ve mastar yardımı ile 
sıkıştırdınız mı?

17 Levhaların ek yerlerine tekniğine uygun derz dolgu işlemini yaparak uygulamayı bitirdiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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   Döşeme, Duvar ve Çatılarda Isı Yalıtımı

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Öğretmeninizin göstereceği iç duvar üzerine en az 6 m²lik alana kompozit ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. Yapış-
tırma metoduna göre işlem basamaklarına uygun olarak ikişer kişilik gruplar ile öğretmeninizin gözetiminde uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.9. İÇ DUVARLARDA KOMPOZİT LEVHA İLE 
ISI YALITIMI UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

25595

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (ta-
mirat, temizlik, teraziye alma vb.).

• Paneller, döşemeden 10 mm, tavandan 5 mm mesafe 
bırakılarak alınan ölçüye göre kesilir.

• Paneller yerine kaldırılmadan önce kompozit levha 
kalınlığı ve harcın ezildiğindeki kalınlık dikkat alınarak 
(Örnek: Alçı levha kalınlığı 12,5 mm + taşyünü 30 mm 
+ ezilmiş yapıştırıcı kalınlığı 15 mm=57,5 mm) zemine 
renkli çırpı ipiyle kaplama doğrultusu çizilir.

• Çalışma süresi 15-20 dakika olan özel alçı yapıştırma 
harcı macun kıvamına getirilir, levhanın taşyünü veya 
camyünü yüzeyine m²ye 8-9 topak (3-5 kg/m²) gelecek 
şekilde uygulanır.

• Yapıştırma harcı kompozit levha eni doğrultusunda en az 
4 (15/30/30/30/15 cm ) öbek olacak şekilde boyu doğ-
rultusunda 40 cm arayla alçı levhanın arkasına uygulanır.

• Daha sonra yapıştırma harcı ile panel eni doğrultusun-
da en az 4 öbek olacak şekilde boyu doğrultusunda 30 
cm arayla panel arkasına uygulanır.

• Kompozit levha zemine basması gereken durumlarda 
ses yalıtım bandı yapıştırılır. Zemine basmaması gere-
ken durumlarda ahşap veya alçı levha parçalarından 
takozlar yerleştirilir.

• Kompozit levha alt tarafı takozlara bastırılarak duvara 
doğru yerleştirilir.

• Mastar yardımı ile levha sıkıştırılır.

• Mastar ve teraziyle düşey ve yatay doğrultu kontrol edilir.

• Hazırlanan ikinci levhayı birinci levhaya dayayarak ya-
pıştırılır, terazi ve mastar yardımı ile sıkıştırılır.

• Mastar ve teraziyle düşey ve yatay doğrultu kontrol edilir.

• Levhaların ek yerlerine tekniğine uygun derz dolgu iş-
lemi yaparak uygulama bitirilir.

•  

• Yapıştırma alçısı ile karıştırılacak suyun temizliğine ve 
sıcaklığına dikkat edilir.

• Yapıştırma alçısını karıştırılacak kap ve aletlerin temiz-
liğine önem verilir.

• Yukarıdaki uyarıların göz önüne alınmaması durumun-
da yapıştırma alçısının kullanma süresi kısalır.

• Yapıştırma alçısının levhaya doğru konuma konulmuş 
mu dikkat edilir.

• Köşelerde köşe profili ya da köşe bandı kullanılır.

• Derz işlemlerinde katların kurumuş olmasına dikkat edilir.

• Alçı çekilen yüzey kuruyunca zımpara ile düzeltilir.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Kompozit ısı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.
4 Yapıştırma alçısı Yalıtım malzemelerini sabitlemek için kullanılır.
5 Derz alçısı Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.

UYARI: Aşağıda verilenleri uygulamalarda unutmayınız.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
9 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

10 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
11 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
12 Alçı sıva malası Derz yerlerinin kapatılmasında kullanılır.
13 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
14 Profil kesme makası U ve C profillerini kesmek için kullanılır.
15 Kenet makası U ve C profillerini birbirlerine tutturmak için kullanılır.
16 Alçı rendesi Kesilen alçı levhaların kenarlarını düzeltmek için kullanılır.
17 Çırpı ipi Yalıtım yerlerini hizalamak için kullanılır.
18 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.
19 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı? (tamirat, temizlik, teraziye alma vb.)

7 Panelleri döşemeden 10 mm tavandan 5 mm mesafe bırakılarak alınan ölçüye göre kestiniz mi?

8
Paneller yerine kaldırılmadan önce kompozit levha kalınlığı ve harcın ezildiğindeki kalınlık dik-
kat alınarak (Örnek: Alçı levha kalınlığı 12,5 mm + taşyünü 30 mm + ezilmiş yapıştırıcı kalınlığı 
15 mm=57,5 mm) zemine renkli çırpı ipiyle kaplama doğrultusunu çizdiniz mi?

9
Çalışma süresi 15-20 dakika olan özel alçı yapıştırma harcı macun kıvamına getirip levhanın 
taşyünü veya camyünü yüzeyine m²ye 8-9 topak (3-5 kg/m²) gelecek şekilde uyguladınız mı?

10
Yapıştırma harcı kompozit levha eni doğrultusunda en az 4 (15/30/30/30/15 cm ) öbek olacak 
şekilde boyu doğrultusunda 40 cm arayla alçı levhanın arkasına uyguladınız mı?

11
Daha sonra yapıştırma harcı ile panel eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde boyu 
doğrultusunda 30 cm arayla panel arkasına uyguladınız mı?

12
Kompozit levha zemine basması gereken durumlarda ses yalıtım bandı yapıştırılır. Zemine bas-
maması gerekmeyen durumlarda ahşap veya alçı levha parçalarından takozlar yerleştirdiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Döşeme, Duvar ve Çatılarda Isı Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

13 Kompozit levha alt tarafı takozlara bastırılarak duvara doğru yerleştirdiniz mi?

14 Mastar yardımı ile levhayı sıkıştırdınız mı?

15 Mastar ve teraziyle düşey ve yatay doğrultuyu kontrol ettiniz mi?

16
Hazırlanan ikinci levhayı birinci levhaya dayayarak yapıştırıp terazi ve mastar yardımı ile 
sıkıştırdınız mı?

17 Levhaların ek yerlerine tekniğine uygun derz dolgu işlemini yaparak uygulamayı bitirdiniz mi?

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Bu yöntem oldukça fazla kullanılan bir yalıtım şeklidir.  Özellikle duvar yüzeyi bozuk olan duvarların yalıtım ve kaplanmasında 
kullanılır.

Öğretmeninizin göstereceği iç duvar üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak 
öğretmeniniz gözetiminde uygulamayı yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.10. İÇ DUVARLARDA PROFİLLİ GİYDİRME 
YÖNTEM İLE ISI YALITIMI UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

25596

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Mimari proje incelenerek giydirme duvar uygulaması yapılacak yüzey hazırlanır. Yüzeyin terazisi ve yatay doğrultusu 
kontrol edilir.

• Profil genişliğine dikkat edilerek duvarın veya tesisat noktalarının en dışarıda olanına göre tavana ve zemine şakul veya 
terazi-mastar kullanılarak kot noktaları çırpı ipiyle işaretlenir.

• Zemine çizilen izden kot tavana şakul yardımı ile çizgi taşınır. 

• Duvar U profilleri kaplama yapılacak duvar-tavan boyuna göre markalanır ve profil makas ile kesilir (Resim 10.39).

299



10. ÖĞRENME BİRİMİ

Resim 10.39: Profillerin markalanması ve kesilmesi

• Duvar U profillerine montajdan önce ses yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 10.40).

• Çırpı ipinin izine dikkat edilerek duvar U profillerinin 600 mm aralıklarla montajı yapılır. (Resim 10.41).

Resim 10.40: Profiller yalıtım bandı yapıştırılması Resim 10.41: Duvar U profillinin montajı

• Duvar C profil boyları tavanla zemin arasındaki yükseklikten 10 mm kısa kesilir.

• Duvar C profilleri duvar U profillerinin içerisine 60 cm aralıklarla yerleştirilir. 

• Duvar U profillerin yüzleri aynı yöne bakacak şekilde terazisinde yerleştirilir (Resim 10.42).

Resim 10.42: Duvar C profilleri yerleştirilmesi

• Duvar C profilleri teraziye alınarak 60 cm aralıkla duvar U profillerine kenet makası ile monte edilir (Resim 10.43).

• Duvar profilleri arasındaki tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra ısı-ses-yangın yalıtım malzemeleri yerleştirilir (Resim 10.44).

Resim 10.43:.Duvar C profili montajı Resim 10.44: Giydirme duvara yalıtım malzemelerinin yerleştirilmesi

300
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   Döşeme, Duvar ve Çatılarda Isı Yalıtımı

• Alçı levhalar mastar kullanılarak tavan ile zemin yük-
seklik ölçüsünden 10 mm kısa kesilir. 

• Alçı levhanın ön yüzüne maket bıçağı ile mastara yas-
lanarak kesilir. Levha tersine çevrilerek arka yüzündeki 
kâğıt kesilir. Kesim yüzeyi rende ile düzeltilir. 

• Alçı levhalar kılıcına taşınır. 

• Taşıyıcı profilleri üzerine alçı levhaları merkezlene-
rek, vidalama aralığının 30 cm olmasına dikkat ederek 
montajı yapılır.

• Vidalar yüzeye 90°lik açıyla 10 mm girecek şekilde 
uygulanır.

• Levhaların birleşim yerlerindeki vidalamalar şaşırtmalı 
olarak yapılır.

• Alçı levhaların montajında kullanılan vidalar, karton 
yüzeye zarar vermeden doğru derinlikte monte edilir. 
(Resim 10.45).

• Alçı levhaların birleşim yerlerine derz filesi çekilir. İlk 
katta fileyi ortalayarak 10 cm genişliğinde derz alçı-
sı çekilir. İkinci katta kenarlarından 5 cm genişleterek 
çekilir. Üçüncü katta kenarlarından 5 cm genişleterek 
toplamda 30 cm genişliğinde derz dolgu işlemi yapılır.

• Levhaların birleşim yerleri ve levha-tavan birleşme çiz-
gisi macunla doldurulur ve katmanlar kuruyunca zım-
para kullanarak yüzeyin düzeltme işlemlerini yaparak 
uygulama bitirilir.

Resim 10.45: Alçı levhaların bozan vidalarla montajı

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.
4 Derz alçısı Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.
5 Alçı levha Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.
6 Alçı levha vidası Alçı levhaları profillere tutturmak için kullanılır.
7 Vida ve dübel Profilleri tutturmak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
9 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

10 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
11 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
12 Alçı sıva malası Derz yerlerinin kapatılmasında kullanılır.
13 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
14 Profil kesme makası U ve C profillerini kesmek için kullanılır.
15 Kenet makası U ve C profillerini birbirlerine tutturmak için kullanılır.
16 Alçı rendesi Kesilen alçı levhaların kenarlarını düzeltmek için kullanılır.
17 Çırpı ipi Yalıtım yerlerini hizalamak için kullanılır.
18 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.
19 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı? (tamirat, temizlik, teraziye alma vb.)

7
Mimari proje incelenerek giydirme duvar uygulaması yapılacak yüzeyi hazırlayıp yüzeyin tera-
zisi ve yatay doğrultusunu kontrol ettiniz mi?

8 Profil genişliğine dikkat ederek duvarın veya tesisat noktalarının en dışarıda olanına göre ta-
vana ve zemine şakul veya terazi-mastar kullanarak kot noktalarını çırpı ipiyle işaretlediniz mi?

9 Zemine çizilen izden kot tavana şakul yardımı ile çizgi taşıdınız mı?

10 Duvar U profillerini kaplama yapılacak duvar-tavan boyuna göre markalayıp ve profil makası ile 
kestiniz mi?

11 Duvar U profillerine montajdan önce ses yalıtım bandı yapıştırdınız mı?
12 Çırpı ipinin izine dikkat ederek duvar U profillerinin 600 mm aralıklarla montajını yaptınız mı?
13 Duvar C profil boylarını tavanla zemin arasındaki yükseklikten 10 mm kısa kestiniz mi?

14
Duvar C profilleri duvar U profillerinin içerisine 60 cm aralıklarla yerleştirilir. Duvar U profille-
rinin yüzleri aynı yöne bakacak şekilde terazisinde yerleştirdiniz mi?

15
Duvar C profillerini teraziye alarak 60 cm aralıkla duvar U profillerine kenet makası ile monte 
ettiniz mi?

16
Duvar profilleri arasındaki tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra ısı-ses-yangın yalıtım mal-
zemelerini yerleştirdiniz mi?

17 Alçı levhaları mastar kullanarak tavan ile zemin yükseklik ölçüsünden 10 mm kısa kestiniz mi?

18
Alçı levhanın ön yüzüne maket bıçağı ile mastara yaslanarak kesilir. Levha tersine çevrilerek 
arka yüzündeki kağıdı kesip kesim yüzeyini rende ile düzelttiniz mi?

19
Taşıyıcı profilleri üzerine alçı levhaları merkezlenerek, vidalama aralığının 30 cm olmasına dik-
kat ederek montajını yaptınız mı?

20  Vidalar yüzeye 90°lik açıyla 10 mm girecek şekilde uyguladınız mı?
21 Levhaların birleşim yerlerindeki vidalamalarda şaşırtmalı olarak yaptınız mı?

22
Alçı levhaların montajında kullanılan vidaları karton yüzeye zarar vermeden doğru derinlikte 
monte ettiniz mi?

23
Alçı levhaların birleşim yerlerine derz filesi çekilir. İlk katta fileyi ortalayarak 10 cm genişliğinde 
derz alçısı çekilir. İkinci katta kenarlarından 5 cm genişleterek çekilir. Üçüncü katta kenarların-
dan 5 cm genişleterek toplamda 30 cm genişliğinde derz dolgu işlemi yaptınız mı?

24
Levhaların birleşim yerleri ve levha-tavan birleşme çizgisi macunla doldurulur. Katmanlar ku-
ruyunca zımpara kullanarak yüzeyin düzeltme işlemlerini yaparak uygulamayı bitirdiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
   Döşeme, Duvar ve Çatılarda Isı Yalıtımı

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış duvarlarda ısı yalıtımı yapmak.

Öğretmeninizin göstereceği iç duvara 6 m²lik alana kompozit ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. Yapıştırma yönte-
mine göre işlem basamaklarına uygun olarak ikişer kişilik gruplar halinde öğretmeniniz gözetiminde uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.11. İÇ DUVARLARDA YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE 
ISI YALITIMI UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

25597

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir ve malzeme 
miktarı hesaplanır.

• Mimari proje incelenerek giydirme duvar uygulama-
sı yapılacak yüzey hazırlanır. Yüzeyin terazisi ve yatay 
doğrultusu kontrol edilir.

• Profil genişliğine dikkat edilerek duvarın veya tesisat 
noktalarının en dışarıda olanına göre tavana ve zemine 
şakul veya terazi-mastar kullanılarak kot noktaları çırpı 
ipiyle işaretlenir.

• Zemine çizilen izden kot tavana şakul yardımı ile çizgi 
taşınır. 

• Duvar U profilleri kaplama yapılacak duvar-tavan boyu-
na göre markalanır ve profil makas ile kesilir

• Duvar U’lara montajdan önce ses yalıtım bandı yapıştırılır. 

• Çırpı ipinin izine dikkat edilerek duvar U profillerinin 
600 mm aralıklarla mantojı yapılır.

• Duvar C profil boyları tavanla zemin arasındaki yüksek-
likten 10 mm kısa kesilir.

• Duvar C profilleri duvar U profillerinin içerisine 60 cm 
aralıklarla yerleştirilir. Duvar U profillerin yüzleri aynı 
yöne bakacak şekilde terazisinde yerleştirilir.  

• Duvar C profilleri teraziye alınarak 60 cm aralıkla duvar 
U profillerine kenet makası ile monte edilir.

• Duvar profilleri arasındaki tesisat işlemleri tamamlandık-
tan sonra ısı-ses-yangın yalıtım malzemeleri yerleştirilir. 

• Alçı levhalar mastar kullanılarak tavan ile zemin yük-
seklik ölçüsünden 10 mm kısa kesilir. 

• Alçı levhanın ön yüzüne maket bıçağı ile mastara yas-
lanarak kesilir. Levha tersine çevrilerek arka yüzündeki 
kağıt kesilir. Kesim yüzeyi rende ile düzeltilir. 

• Alçı levhalar kılıcına taşınır.

• Taşıyıcı profilleri üzerine alçı levhaları merkezlene-
rek, vidalama aralığının 30 cm olmasına dikkat ederek 
montajı yapılır.

• Vidalar yüzeye 90°lik açıyla 10 mm girecek şekilde 
uygulanır.

• Levhaların birleşim yerlerindeki vidalamalarda şaşırt-
malı olarak yapılır.

• Alçı levhaların montajında kullanılan vidalar, karton 
yüzeye zarar vermeden doğru derinlikte monte edilir.

• Alçı levhaların birleşim yerlerine derz filesi çekilir. İlk 
katta fileyi ortalayarak 10 cm genişliğinde derz alçı-
sı çekilir. İkinci katta kenarlarından 5 cm genişleterek 
çekilir. Üçüncü katta kenarlarından 5 cm genişleterek 
toplamda 30 cm genişliğinde derz dolgu işlemi yapılır.

• Levhaların birleşim yerleri ve levha-tavan birleşme çiz-
gisi macunla doldurulur ve katmanlar kuruyunca zım-
para kullanarak, yüzeyin düzeltme işlemlerini yaparak 
uygulama bitirilir.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Yalıtım filesi Sıva yüzeyini sağlamlaştırmak için kullanılır.
4 Derz alçısı Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.
5 Alçı levha Yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerini kapatmak için kullanılır.
6 Alçı levha vidası Alçı levhaları profillere tutturmak için kullanılır.
7 Vida ve dübel Profilleri tutturmak için kullanılır.
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Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

9 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

10 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.

11 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

12 Alçı sıva malası Derz yerlerinin kapatılmasında kullanılır.

13 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.

14 Profil kesme makası U ve C profillerini kesmek için kullanılır.

15 Kenet makası U ve C profillerini birbirlerine tutturmak için kullanılır.

16 Alçı rendesi Kesilen alçı levhaların kenarlarını düzeltmek için kullanılır.

17 Çırpı ipi Yalıtım yerlerini hizalamak için kullanılır.

18 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

19 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı? (tamirat, temizlik, teraziye alma vb.)

7
Mimari proje incelenerek giydirme duvar uygulaması yapılacak yüzeyi hazırlayıp yüzeyin tera-
zisi ve yatay doğrultusunu kontrol ettiniz mi?

8 Profil genişliğine dikkat edilerek duvarın veya tesisat noktalarının en dışarıda olanına göre ta-
vana ve zemine şakul veya terazi-mastar kullanılarak kot noktalarını çırpı ipiyle işaretlediniz mi?

9 Zemine çizilen izden kot tavana şakul yardımı ile çizgi taşıdınız mı?

10 Duvar U profillerini kaplama yapılacak duvar-tavan boyuna göre markalayıp profil makası ile 
kestiniz mi?

11 Duvar U profillerine montajdan önce ses yalıtım bandı yapıştırdınız mı?

12 Çırpı ipinin izine dikkat ederek duvar U profillerinin 600 mm aralıklarla mantojını yaptınız mı?

13 Duvar C profil boylarını tavanla zemin arasındaki yükseklikten 10 mm kısa kestiniz mi?

14
Duvar C profilleri duvar U profillerinin içerisine 60 cm aralıklarla yerleştirilir. Duvar U profille-
rinin yüzlerini aynı yöne bakacak şekilde terazisinde yerleştirdiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
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15
Duvar C profillerini teraziye alarak 60 cm aralıkla duvar U profillerine kenet makası ile monte 
ettiniz mi?

16
Duvar profilleri arasındaki tesisat işlemleri tamamlandıktan sonra ısı-ses-yangın yalıtım mal-
zemelerini yerleştirdiniz mi?

17 Alçı levhaları mastar kullanarak tavan ile zemin yükseklik ölçüsünden 10 mm kısa kestiniz mi?

18
Alçı levhanın ön yüzü maket bıçağı ile mastara yaslanarak kesilir. Levha tersine çevrilerek arka 
yüzündeki kâğıdı kesip kesim yüzeyini rende ile düzelttiniz mi?

19
Taşıyıcı profilleri üzerine alçı levhaları merkezlenerek vidalama aralığının 30 cm olmasına dik-
kat ederek montajını yaptınız mı?

20 Vidaları yüzeye 90°lik açıyla 10 mm girecek şekilde uyguladınız mı?

21 Levhaların birleşim yerlerindeki vidalamaları şaşırtmalı olarak yaptınız mı?

22
 Alçı levhaların montajında kullanılan vidaları karton yüzeye zarar vermeden doğru derinlikte 
monte ettiniz mi?

23
Alçı levhaların birleşim yerlerine derz filesi çekilir. İlk katta fileyi ortalayarak 10 cm genişliğinde 
derz alçısı çekilir. İkinci katta kenarlarından 5 cm genişleterek çekilir. Üçüncü katta kenarların-
dan 5 cm genişleterek toplamda 30 cm genişliğinde derz dolgu işlemi yaptınız mı?

24
Levhaların birleşim yerleri ve levha-tavan birleşme çizgisi macunla doldurulur ve katmanlar 
kuruyunca zımpara kullanarak yüzeyin düzeltme işlemlerini yaparak uygulamayı bitirdiniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.12. EĞİMLİ BETONARME ÇATILARDA 
ISI YALITIMI UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

25598

Çatılarda Isı Yalıtımı 

Bazı konutlarda, çatı arasının kullanılan bir çatı katı olarak değerlendirildiği ve yaşanan bir mekân olarak ısıtılıp soğutulduğu 
görülmektedir. Isıtma ve soğutma yapılması nedeni ile kullanılan çatı katı odalarında ısı yalıtımı da enerji ihtiyacının sınırlan-
dırılması ve yoğuşma kontrolü açısından ısı yalıtımı yapılması da zorunluluktur. Çatı katlarının üzerinde kimi zaman eğimli 
bir betonarme döşeme yapılmakla birlikte kimi zaman da doğrudan ahşap ya da çelik çatı konstrüksiyonu ile yapılmaktadır.

Öğretmeninizin göstereceği betonarme eğimli çatıya ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama yapılacaktır. Şekil 10.10 detayına ve 
işlem basamaklarına uygun olarak öğretmeniniz gözetiminde uygulama yapınız. (Bu uygulama en az iki defa farklı betonarme  
eğimli çatıda yapılmalıdır.)
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1. Çatı örtüsü              2. Kiremit  tespit çıtası 3. Baskı çıtası
4. Nefes alan su yalıtım membranı
7. Betonarme plak veya asmolen çatı betonu

5. Isı yalıtım malzemesi 6. Buhar kesici membran
8. Tavan sıvası 9. Ahşap kadron

Şekil 10.10: Betonarme çatılarda ısı yalıtım detayı

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (ta-
mirat, temizlik vb.).

• Buhar kesici membran serilir.

• Çatı planına uygun buhar kesici membrandan sonra 
kadronlar yerleştirilir (Yalıtım malzemesinden en az 2 
cm kalın olur.).

• Kadron ara mesafelerine uygun ölçüde kesilen yalıtım 
malzemesi, çıplak ve serbest olarak boşluk bırakmadan 
döşenir.

• Isı yalıtımı üzerine nefes alan su yalıtım membranı serilir.

• Kadronlar üzerine baskı tahtaları çakılır ve gerekli ha-
valandırma boşlukları bırakılır.

• Saçaktan hava girişi, mahyadan da hava çıkışı detaylan-
dırılarak havanın sirkülâsyonu sağlanır.

• Baskı tahtaları üzerine kiremit tespit çıtaları çakılır.

• Kiremit tespit çıtaları üzerine çatı kaplaması yapılır.

• Üzerine serilen su yalıtımı amaçlı örtü ardından çatı 
kaplaması yapılarak uygulama tamamlanır   (Burada 
kadron yüksekliklerinin binalarda ısı yalıtım kuralları-
na uygun hesaplanmış ısı yalıtım malzemesi kalınlığına 
göre belirlenmesi, uygulamada yalıtım malzemelerinin 
ezilerek hesaplanan kalınlıkların altına düşülmemesi ve 
ek yerlerinde ısı köprülerine neden olacak boşlukların 
bırakılmaması dikkat edilecek hususlar arasındadır.).

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Su yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

3 Çatı kaplama malzemesi Çatı kaplaması için kullanılır.
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Buhar kesici membran serdiniz mi?

7
Çatı planına uygun buhar kesici membrandan sonra kadronları yerleştirdiniz mi? (Yalıtım malze-
mesinden en az 2 cm kalın olur.)

8
Kadron ara mesafelerine uygun ölçüde kesilen yalıtım malzemesini çıplak ve serbest olarak 
boşluk bırakmadan döşediniz mi?

9 Isı yalıtımı üzerine nefes alan su yalıtım membranı serdiniz mi?
10 Kadronlar üzerine baskı tahtaları çakıp ve gerekli havalandırma boşlukları bıraktınız mı?

11
Saçaktan hava girişini, mahyadan da hava çıkışını detaylandırarak havanın sirkülasyonunu 
sağladınız mı?

12 Baskı tahtaları üzerine kiremit tespit çıtaları çaktınız mı?
13 Kiremit tespit çıtaları üzerine çatı kaplaması yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
6 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
7 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
8 Çırpı ipi Kadron ve kiremit tespit çıtalarını hizalamak için kullanılır.
9 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.
11 Çivi, vida Ahşapların ve kiremitlerin sabitlenmesinde kullanılır.
12 Keser Çivi çakma ve ahşap düzeltme işinde kullanılır.
13 Testere Ahşapların kesiminde kullanılır.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.13. AHŞAP KONSTRÜKSİYONLU ÜZERİNDE 
GEZİLEN ÇATILARDA ISI YALITIMI UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

25599

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak.

Öğretmeninizin göstereceği ahşap konstrüksiyonlu üzerinde gezilebilen eğimli çatı üzerine ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama 
yapılacaktır. Şekil 10.11 detayına ve işlem basamaklarına uygun olarak öğretmeniniz gözetiminde uygulama yapınız.

Şekil 10.11: Üzerinde gezilebilen ahşap çatılarda ısı yalıtım detayı

1. Çatı örtüsü 2. Poliolefin nefes alan su yalıtım membranı 3. Çatı tahtası 4. Mertek arası ısı yalıtımı
5. Buhar kesici membran 6. Tavan kaplması 7. Havalandırma boşluğu

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (ta-
mirat, temizlik vb.).

• Çatı katı üzerinde, doğrudan ahşap çatı konstrüksiyo-
nunun bulunduğu durumlarda ise ısı yalıtımı çatıyı ta-
şıyan ahşap merteklerin arasına yapılır (Resim 10.46).

Resim 10.46: Üzerinde gezilebilen ahşap çatılarda ısı yalıtımı
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• Mertek aralıklarına uygun olacak genişlikte üretilmiş veya kesilmiş yalıtım malzemesi mertek aralarına yerleştirilir.

• Yalıtım malzemelerinin kenarlarındaki çıkıntılardan (flaplardan) merteklere (kadran) tel zımba ile tutturulur.

• Ardından iç yüzeyde buhar kesici örtü ve üstüne ahşap, sunta veya alçı levha malzemelerle kaplama yapılarak uygula-
ma tamamlanır.

Mertek arası uygulamalar için 50 cm genişlikte özel üretilen bir yüzü alüminyum folyo kaplı camyünü şilteler, hem ısı yalıtı-
mını hem de buhar kesici ihtiyacını birlikte karşılamaktadır. 

Alüminyum folyonun şilte boyunca ve 5 cm genişlikte flaplarının olması, alüminyum folyosu alt yüzeye gelecek şekilde mer-
tek aralarına yerleştirilen şiltenin ve folyonun flaplarından ahşap merteklerin alt yüzüne tel zımba ile tesbit edilerek kolay 
uygulanmasını sağlar. 

Burada da mertek yüksekliklerinin binalarda ısı yalıtım kurallarına uygun hesaplanmış ısı yalıtım malzemesi kalınlığına göre 
belirlenmesi, uygulamada yalıtım malzemelerinin ezilerek hesaplanan kalınlıkların altına düşülmemesi ve ek yerlerinde ısı 
köprülerine neden olacak boşlukların bırakılmaması dikkat edilecek hususlar arasındadır. 

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Su yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

3 Çatı kaplama malzemesi Çatı kaplaması için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
6 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
7 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
8 Çırpı ipi Kadron ve kiremit tespit çıtalarını hizalamak için kullanılır.
9 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.
11 Çivi, vida Ahşapların ve kiremitlerin sabitlenmesinde kullanılır.
12 Keser Çivi çakma ve ahşap düzeltme işinde kullanılır.
13 Testere Ahşapların kesiminde kullanılır.

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

6
Mertek aralıklarına uygun olacak genişlikte üretilmiş veya kesilmiş yalıtım malzemesini mer-
tek aralarına yerleştirdiniz mi?

7
Yalıtım malzemelerinin kenarlarındaki çıkıntılardan (flaplardan) merteklere (kadran) tel zımba 
ile tutturdunuz mu?

8
Ardından iç yüzeyde buhar kesici örtü ve üstüne ahşap, sunta veya alçı levha malzemelerle 
kaplama yapalırak uygulamayı tamamladınız mı?

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.14. AHŞAP KONSTRÜKSİYONLU ÜZERİNDE
GEZİLEMEYEN ÇATILARDA ISI YALITIMI UYGULAMASI

3
DERS
SAATİ

25600

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak.

Çatı arası döşemesi yoluyla gerçekleşen ısı geçişi ile çatı arası boşluğunun gereksiz yere ısıtılmasının veya soğutulmasının önlen-
mesi ve daha etkin enerji tasarrufu sağlanması amacıyla kullanılmayan çatı aralarında yalıtımın yeri döşeme üzeridir. Su yalıtımı 
ile akmaya karşı önlem alındıktan sonra uygulanması gereken yöntemdir.

Öğretmeninizin göstereceği ahşap konstrüksiyonlu eğimli üzerinde gezilemeyen çatı arasına ısı yalıtım malzemeleri ile uygulama 
yapılacaktır. Şekil 10.12 detayına ve işlem basamaklarına uygun olarak öğretmeniniz gözetiminde uygulama yapınız.

Şekil 10.12: Üzerinde gezilemeyen ahşap çatılarda ısı yalıtım detayı

3. Çatı tahtası1. Çatı örtüsü 2. Su yalıtım membranı
5. Isı yalıtımı 6. Betonarme plak veya asmolen döşeme veya gazbeton döşeme paneli 7. Tavan sıvası

4. Havalandırılan çatı arası boşluğu
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İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (ta-
mirat, temizlik vb.).

• Çatı arasının en uzak kısmından başlanarak çatı arası 
çıkış kapağına doğru serbest bir şekilde döşenir (Resim 
10.47).

Resim 10.47: Çatı arasına ısı yalıtım malzemesi serilmesi

• Isı yalıtım malzemesi duvar diplerinde 15-20 cm duvar yüksekliği boyunca yukarı doğru katlanır. 

• Çatıyı taşıyan ahşap dikmelerin olduğu yerde malzeme maket bıçağı ile kesilerek dikmenin etrafına sarılır.

• Sistemin rahat nefes alabilmesi için yalıtım malzemesinin üstü, çatıdan herhangi bir akmaya karşın önlem amaçlı yanıcı 
naylon veya bitümlü karton gibi malzemelerle örtülür. Buharın geçmesine müsaade eden, suyu geçirmeyen yanmaz 
örtüler kullanılır.

• Çatı arası havalandırması için saçaklarda hava girişi, mahyada hava çıkış boşluğu bırakılır; kuş girmemesi için bu delik-
lere kafes tel çekilir. 

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Su yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

3 Çatı kaplama malzemesi Çatı kaplaması için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
6 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
7 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
8 Çırpı ipi Kadron ve kiremit tespit çıtalarını hizalamak için kullanılır.
9 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.
11 Çivi, vida Ahşapların ve kiremitlerin sabitlenmesinde kullanılır.
12 Keser Çivi çakma ve ahşap düzeltme işinde kullanılır.
13 Testere Ahşapların kesiminde kullanılır.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6
Mertek aralıklarına uygun olacak genişlikte üretilmiş veya kesilmiş yalıtım malzemesini mer-
tek aralarına yerleştirdiniz mi?

7
Yalıtım malzemelerini kenarlarındaki çıkıntılardan (flaplardan) merteklere (kadran) tel zımba 
ile tutturdunuz mu?

8
Ardından iç yüzeyde buhar kesici örtü ve üstüne ahşap, sunta veya alçı levha malzemelerle 
kaplama yapalırak uygulamayı tamamladınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri “Ha-
yır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

10.15.  TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI UYGULAMASI
3

DERS
SAATİ

25601

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teras ve eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak.

Teras Çatılarda Isı Yalıtımı 

Konut düz çatılarının (teras) ısı yalıtımında ise ters çatı sistemi, geleneksel teras çatı yalıtımlarına kıyasla daha ekonomik çözümler 
sunmaktadır. Teras çatı yalıtımında, yüksek basma mukavemeti ve kapalı gözenek yapısı ile bünyesine su almama özelliklerine sa-
hip ekstrüde polistiren esaslı ısı yalıtım malzemesi bu özellikleri sayesinde su yalıtımının üzerinde yer alarak onu güneş, dış ortam 
(sıcaklık farklılıkları ve ısıl gerilmeler) ve mekanik etkilerden korur.

Öğretmeninizin göstereceği ahşap konstrüksiyonlu, eğimli, üzerinde gezilemeyen teras çatı üzerine ısı yalıtım malzemeleri 
ile uygulama yapılacaktır. Şekil 10.13 detayına ve işlem basamaklarına uygun olarak öğretmeniniz gözetiminde uygulama 
yapınız.

Not: Bu uygulama iki defa yapılmalıdır. Uygulamanın biri çakıl ile diğer uygulama ise arduvaz membran ile bitirilmelidir.
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Şekil 10.13A, 13B: Üzerinde gezilebilen veya gezilemeyen teras çatı ısı yalıtımı

13A 13B 

3. Ayırıcı keçe
2. Karo takozları veya harç

5. Su yalıtım membranı
6. Eğim betonu

4. Isı yalıtımı (Ekstürede Polistiren Köpük)

8. Tavan sıvası

7. Betonarme plak veya asmolen döşeme 
veya gazbeton döşeme paneli

1. Döşeme kaplaması

C. Isı yalıtımı (XPS)
B. Ayırıcı keçe

E. Eğim betonu
F. Betonarme plak veya asmolen döşeme 
veya gazbeton döşeme paneli

D. Su yalıtım membranı

G. Tavan sıvası

A. Çakıl

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (ta-
mirat, temizlik vb.).

• Eğim betonu dökülür.

• Duvar diplerine pah uygulaması yapılır.

• Tabana ve duvara astar uygulaması yapılır.

• Teras yüzeyi çakıllı, şap veya bahçe olarak kullanılacak-
sa iki kat bitümlü membran uygulaması yapılır.

• Birinci kat membran uygulaması tekniğine göre yapılır.

• İkinci kat uygulamayı aynı yönde ve 50 cm kaydırarak 
uygulama parapet üstüne kadar yapılır.

• Isı yalıtım malzemesi pürüzsüz XPS ise su yalıtımın üs-
tüne, taş yünü ise su yalıtımın altına konur.

• Isı yalıtım malzemesinin zarar görmemesi için keçe ve 
filtre elemanı kullanılır.

• Isı yalıtım malzemelerinin yer değiştirmemesi için keçe 
üzerine çakıl serilir.

Üzerinde gezilebilen teras çatı olması halinde;

• Keçe serdikten sonra eğim betonu yapılır.

• Su yalıtımı parapet yüksekliğinin üstüne kadar çıkmı-
yorsa ikinci kat su yalıtımı arduaz kaplı olan malzeme-
den seçilir. 

• Yalıtımın bitiği noktada yalıtım baskı profili kullanılır

İşlem Basamakları

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Isı yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Su yalıtım malzemesi Isı yalıtım yapmak için kullanılır.

3 Çatı kaplama malzemesi Çatı kaplaması için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
4 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
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10. ÖĞRENME BİRİMİ

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Eğim betonu döktünüz mü?

7 Duvar diplerine pah uygulaması yaptınız mı?

8 Tabana ve duvara astar uygulaması yaptınız mı?

9
Teras yüzeyi çakıllı, şap veya bahçe olarak kullanılacaksa  iki kat bitümlü membran uygulaması 
yaptınız mı?

10 Birinci kat membran uygulamasını tekniğine göre yaptınız mı?

11
İkinci kat uygulamayı aynı yönde ve 50 cm kaydırarak uygulamayı parapet üstüne kadar yap-
tınız mı?

12
Isı yalıtım malzemesi pürüzsüz XPS ise su yalıtımının üstüne, taş yünü ise su yalıtımının altına 
koydunuz mu?

13 Isı yalıtım malzemesinin zarar görmemesi için keçe ve filtre elemanı kullandınız mı?

14 Isı yalıtım malzemelerinin yer değiştirmemesi için keçe üzerine çakıl serdiniz mi?

15 Keçe serdikten sonra eğim betonu yaptınız mı?

16
Su yalıtımı parapet yüksekliğinin üstüne kadar çıkmıyorsa ikinci kat su yalıtımını arduaz kaplı 
olan malzemeden seçip uyguladınız mı?

17 Yalıtımın bitiği noktada yalıtım baskı profili kullandınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Uygulama Kontrolü

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

5 Matkap Yalıtım dübel yerlerinin delinmesinde kullanılır.
6 Maket bıçağı Yalıtım malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.
7 Delici matkap Duvar, tavan ve tabanı delmek için kullanılır.
8 Çırpı ipi Kadron ve kiremit tespit çıtalarını hizalamak için kullanılır.
9 Şakül, su terazisi Düşey ve yatay yüzey kontrolü için kullanılır.

10 Mastar Yüzey kontrolü için kullanılır.
11 Şalamo Membranları yapıştırmak için kullanılır.
12 Baskı çıtası Membranların bitiş noktasını sabitlemek için kullanılır.
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 ISLAK HACİMLERDE VE ÇATILARDA SU YALITIMI

Öğrenme Birimi11

11.1.  TEMEL, PERDE DUVAR, ISLAK HACİMLERDE VE ÇATILARDA SU YALITIMI
11.2.  SÜRME ÇIMENTO ESASLI SU YALITIM MALZEMELERI İLE YALITIM UYGULAMASI
11.3.  SÜRME BİTÜM ESASLI SU YALITIM MALZEMELERI İLE YALITIM UYGULAMASI
11.4.  SERME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ (MEMBRAN) İLE YALITIM UYGULAMASI
11.5.  TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU YALITIMI UYGULAMASI-1
11.6.  TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU YALITIMI UYGULAMASI-2
11.7.  ISLAK HACİMLERDE SU YALITIMI UYGULAMASI-1
11.8.  ISLAK HACİMLERDE SU YALITIMI UYGULAMASI-2
11.9.  TERAS ÇATILARDA MEMBRAN İLE SU YALITIMI UYGULAMASI
11.10.  EĞİMLİ ÇATILARDA MEMBRAN İLE SU YALITIMI UYGULAMASI
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

Su Yalıtım Sistemleri: Suyu bir bölümden diğerine geçirmeyen su yalıtım malzemeleri, suyun yapıdan uzaklaştırıldığı drenaj 
veya tahliye sistemlerine yönlendirildiği eğim betonu, drenaj levhaları vb. katmanlardan oluşur. Temel olarak yalıtım kat-
manını aşamayan su, eğim betonu veya drenaj levhaları vasıtasıyla, dere, süzgeçlere vb. elemanlara yönlendirilir ve drenaj 
(tahliye) boruları vasıtası ile yapıdan uzaklaştırılarak işlem tamamlanır.

Temel, perde duvar, yapı iç mekân ıslak hacimlerinde ve çatılarda kullanılan su yalıtım malzemeleri ve uygulama yöntemleri 
genel olarak benzerdir. Su yalıtım malzemeleri temelde iki türlüdür.  Bu malzemelerden biri sürülerek uygulanan su yalıtım 
malzemeleri diğeri ise serilerek ve yapıştırılarak kullanılan su yalıtım malzemeleridir.

11.1. TEMEL, PERDE DUVAR, ISLAK HACİMLERDE VE 
ÇATILARDA SU YALITIMI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

GİRİŞ : Yapıların kullanım ömürlerini arttırmak ve aşınma, korozyon ya da sızıntılara karşı dirençli bir hale getirmek için 
çeşitli yapı malzemeleri ile yapılan uygulamalara su yalıtımı denir.

Yapıya zarar veren su ve nemin binaya girmesini önlemek için kullanılan özel su geçirimsiz malzemelere su yalıtım 
malzemeleri denir.

Çevrenizdeki inşaatlarda su yalıtımı yapılan binaları inceleyiniz. Su yalıtım uygulama yöntemleri-
ni araştırınız ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

11.1.1. Sürme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

Uygulama yerinde malzeme üreticilerinin tavsiyeleri doğrultusunda uygun karıştırıcılar ile karıştırılarak hazırlanan ve kullanı-
ma hazır olan türlerinin özel incelticiler ile seyreltilerek doğrudan yüzeye mala, rulo, fırça yardımıyla sürülüp özel teçhizatlar 
yardımıyla püskürtülerek uygulanan malzemelerdir. Sıvı ve toz bileşenden oluşan sürme tip su yalıtım malzemeleri toz bile-
şenin içeriğine göre sınıflandırılır.

• Bitüm astarı

• Bitüm esaslı sürme izolasyon

• Likit membran

• Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, su bazlı, tek 
kompenantlı su yalıtım malzemesi

• Çimento esaslı su yalıtım malzemesi kullanım alanı

• Çift kompenantlı yalıtım malzemeler

• Akrilik esaslı sürme tip su yalıtım malzemesi

• Poliüretan esaslı sürme tip su izolasyon malzemesi

11.1.2. Serme Tip Su Yalıtım Malzemeleri

• Serme tip su yalıtım malzemeleri

• Bitümlü su yalıtım örtüleri

• Plastik veya kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri

Yalıtım malzemelerinin özelliklerini daha detaylı olarak incelemek için Temel Yapı Teknolojisi dersi, Yalıtım Hesapları öğren-
me birimi ve Yalıtıma Hazırlık öğrenme birimlerinden faydalanabilirsiniz.

11.1.3.  Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri ile Yalıtım Uygulaması Yüzey Hazırlığı

Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biri de sürme tip su yalıtım malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda 
temel-perde, teras-çatı, teras, ıslak mekânlar, kapı-pencere detayları, dış yüzeylerde kullanılır. Ayrıca su depoları, kanallar, 
yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görür. 
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM
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Su yalıtımı ürünlerinden su izolasyonu, yani suyun bir taraftan diğer tarafa geçişinin engellenmesi dışında başka birtakım 
özellikler de beklenmelidir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

• Kimyasal dayanım

• Mekanik dayanım 

• Elastikiyet

• Isı dayanımı

• Özel aderans koşulları

• Ekonomiklik

Bu noktada hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken en önemli konu farklı niteliklerdeki yalıtım malzemelerinin her detay 
için önerilmemesi, kullanım amacına uygun teknik özelliklerdeki malzemelerin seçilmesidir. Ürün seçiminde dikkat edilmesi 
gereken bazı hususlar aşağıda sıralanmıştır.

• Ortamdaki su basıncı

• Zeminin yapısı

• Yapıdan beklenen hareketler

• Ürünün üzerine gelecek olası yükler

• Yapıdaki detaylar

Sürme tip su yalıtım malzemeleri 4 grupta sınıflandırılabilir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

• Çimento esaslı malzemeler 

• Bitüm esaslı malzemeler

• Poliüretan esaslı malzemeler 

• Akrilik esaslı malzemeler

Tüm bu malzemeler genelde 2 veya 3 kat uygulanır ve m²’ye 1,5-5 kg arasında sarf edilir. Malzemenin uygulanmadan önce 
üreticinin tavsiyesine uygun olarak karıştırılması, uygulama yapılacak yüzeyin hazırlığının doğru şekilde yapılması ve tüm 
yüzeye homojen olarak uygulanması yalıtımın verimi açısından çok önemlidir. Uygulama yapılırken dış ortam sıcaklığı dikkate 
alınmalı, uygulama sonunda yine yalıtım dış etkenlere karşı mutlaka korunmalıdır.

Yüzey Hazırlığı: Bütün yalıtım türlerinde önemli olan yüzey hazırlığı, sürme malzemelerle yapılacak su yalıtımında da hayati 
önem taşımaktadır. Sürme tip malzemelerde en titiz işçiliğin yüzey hazırlığında yapılması ve en büyük zaman diliminin bu 
evreye ayrılması gerekir. 

Aksi halde aceleye getirilen ve özensiz yapılan bir yüzey hazırlığı üzerine uygulanacak malzemenin istenen performansı gös-
termesi mümkün olmayacaktır.

Yüzey hazırlığı işlemleri aşağıda sıralanmıştır.

1. Kırık, boşluk, çökme ve çatlakların tamiri

2. Köşeler ve keskin dönüşlerin yuvarlatılması

3. Taşıyıcı olmayan katmanların kaldırılması, tozuyan yüzeylerin sağlamlaştırılması, segregasyona uğramış yüzeyin tamiri

4. Varsa parlak yüzeylerin pürüzlendirilmesi

5. Tij deliklerinin doldurulması

6. Kalıp yağı, gres, boya, pas, tuz kusması gibi aderans engelleyici katmanların kaldırılması

1. Kırık, Boşluk, Çökme ve Çatlakların Tamiri

Öncelikle, eğer varsa yalıtım malzemesinin uygulanacağı zemindeki kırık, boşluk çökme gibi düzensizlikler giderilmelidir. Çatlak-
ların önce ne tür bir çatlak olduğu değerlendirilmeli, tamir işlemi ondan sonra yapılmalıdır. Çatlaklar tiplerine göre ikiye ayrılır:

• Yapısal Olmayan Çatlaklar • Yapısal Çatlaklar

Yapısal olmayan çatlaklar, yüzeysel olarak görülen ve sıva çatlağı olarak adlandırılan çatlaklardır. Bu tip çatlaklar genellikle 
statik (hareketsiz) çatlaklardır ve düzensiz örümcek ağını andıran bir görüntüye sahiptir. Yapısal çatlaklar, yapılarda taşıyıcı 
betonarmede görülen çatlaklardır. Bu tip çatlaklar kendi içinde iki gruba ayrılır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

• Statik yani hareketsiz çatlaklar (oturma sebebi ile olu-
şan çatlaklar vb.) 

• Dinamik yani hareketli çatlaklar 

Statik olan çatlaklar, mekanik yöntemler ile kırılarak açılmalı ve uygun bir tamir harcı ile doldurulmalıdır. Çatlakların tamir 
yöntemleri iki şekildedir:
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a) Tamir harçları ile tamir edilebilen çatlaklar: Birkaç cm’den daha derin olmayan yapısal ve yapısal olmayan çatlaklar, çeşitli 
mineral ve reçine esaslı ürünler kullanılarak tamir edilir. Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” biçiminde ve 2-3 cm derin-
liğinde açılarak kireç içermeyen tamir harçlarıyla onarılır.

b) Enjeksiyon ile tamir edilebilen çatlaklar: Derin çatlakların tamiri için çeşitli mineral ve reçine esaslı ürünler kullanarak 
bir iğne (ya da uç) sayesinde manuel ya da motorlu pompa ile çatlak aralığından madde zerketme işlemine enjeksiyon, bu 
yöntem sayesinde tamir edilebilen çatlaklara ise enjeksiyon ile tamir edilebilen çatlaklar denir.

2. Keskin Dönüşlerin Yuvarlatılması

Taban-duvar, duvar-duvar ve duvar-tavan birleşim noktalarındaki köşeler uygulamadan önce yapısal tamir harcı ile pahlandı-
rılmalıdır. Sivri köşeler kırılarak veya tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır.

3. Taşıyıcı Olmayan Katmanların Kaldırılması

Mevcut mineral esaslı yüzeylerdeki taşıyıcı olmayan katmanlar, kireçli sıva, yağ emmiş şap vb. kaplamalar uygulamadan önce 
tam olarak kaldırılmalıdır. 

Bu katmanların kaldırılma teknikleri aşağıda verilmiştir.

• Mekanik kırma işlemleri  

• Yüksek basınçlı veya çok yüksek 
basınçlı su 

• Islak veya kuru kumlama  

• Frezeleme 

• Mekanik fırçalama  

• Bilyalama 

Bu katmanların kaldırılması, uygulanan su yalıtımı katmanının yalıtılacak yüzeye tam olarak aderans göstermesini sağlar.

4. Parlak Yüzeylerin Pürüzlendirilmesi

Malzemenin zemine tutunmasına engel olacak derecedeki parlak veya aderansı düşük yüzeyler mekanik yöntemlerle 
pürüzlendirilir.

5. Tij Deliklerinin Doldurulması

Betonarme yapı elemanlarının imalatı sırasında kalıpların sabitlenmesinde kullanılan demir çubukların geçirilebilmesi için 
kullanılan deliklerdir. Su yalıtımına başlamadan bu delikler doldurulmalıdır. Eğer deliklerin içerisinde plastik parçalar varsa 
bunlar da çıkarılır. Yüzeyde donatı demiri mevcut ise demirlerin beton yüzeyinden 2 cm içine kadar kırılması ve en az 2 
cm içeride kalacak şekilde kesilmesi gerekmektedir. Bu tip delik ve boşlukların yüksek aderansa sahip olan tamir harcı ile 
doldurulması gerekir.

6. Kalıp Yağı, Gres, Tuz Kusması, Pas Gibi Aderans Önleyici Etkiler

Tuz Kusmaları: Mineral esaslı yapı malzemelerinin su ile teması sırasında yapının içinde mevcut olan ve su ile çözünebilir 
olan tuzlar yüzeye taşınır. Suyun buharlaşması sonucunda yüzeyde kalan bu tip tuzlar şemada görüldüğü şekillerde tuz kus-
malarına sebep olur. Bu tip tuz kusmaları su yalıtım katmanının yüzeye olan aderansını azaltması nedeniyle uygulamadan 
önce tam olarak arındırılmalıdır. Arındırma işlemi basınçlı su, ıslak kumlama veya özel temizlik malzemeleri ile yapılmalıdır. 

Yağlardan Arındırma: Yüzeyde yapışmaya engel teşkil edecek kalıp yağları temizlenmelidir. Bunun için çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Yağ şaloma aleviyle yakılabilir. Ancak alevin tehlikelerine karşı tedbir alınmalıdır. Betonu çok ısıtıp patlat-
mamaya da dikkat edilmelidir. Yağ derine işlemiş ise oyulup çıkarılarak boş kalan kısım tamir harcıyla doldurulmalıdır. Kalıp 
yağı gibi beton yüzeyinde olan yağlara tel fırça ile kazıma yapılır. Basınçlı deterjanlı su ile yıkama ise yağdan kurtulmanın 
diğer bir yöntemidir.

Korozyon Tamiratı: Metallerin çevreleri ile girdikleri elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozulmaya uğramasına 
korozyon denir. Donatılı beton içerisine su sızarsa gerek beton hazırlanırken kullanılan katkılar, gerekse de zemin suyunda 
çözünmüş halde bulunan sülfat ve tuzlar betonun özelliklerine bağlı olarak zamanla betona kimyasal yoldan etki eder, be-
tonarme sistemini yıpratır. Genel olarak beton geçirimsiz bir yapı malzemesi olmasına rağmen çevresel faktörlerin etkisiyle 
betonun pH değeri düşer, bu da korozyonun nedenlerinden biridir.
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Korozyon sonucunda donatı yüzeyinde ortamdaki şartlara bağlı olarak donatının orijinal hacminin birkaç katı kadar hacim 
artışı yaratan pas tabakası meydana gelir. Bunun sonucu olarak beton çatlar ve parçalanır. Donatının açığa çıkmasıyla da 
korozyon hızı daha da artar. Betonarme yapıların korozyona karşı korunmasında kaliteli beton kullanımının yanı sıra su yalı-
tımının da önemi büyüktür. 

Zemin sularından yapıyı korumak için temelde uygun su yalıtımı mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca betona katılan korozyon inhibi-
törleriyle de ilave önlem alınabilir. Bu inhibitörler betona hem sıvı hem de gaz halde sızarak çelik ile reaksiyona girer ve çelik 
üzerinde film tabakası oluşturur. 

Eğer gerekli önlemler baştan alınmamış ve çeşitli sebeplerden korozyon meydana gelmişse bu kısımlar tamir edilmelidir.

SIRA SİZDE

 1. Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri ile yalıtım yüzey hazırlığı işlemlerini yazınız.
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 2. Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri ile yalıtım yüzey hazırlığı işlemlerinden tij deliklerinin doldurulması nasıl  
 yapılır. Açıklayınız.

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

11.1.4. Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

Yapıların temel sistemleri genel olarak münferit, mütemadi, kazıklı veya kazıksız radye jeneral şeklinde projelendirilmektedir. 
Hangi sistem seçilirse seçilsin yapıların temellerinin üstündeki binayı ömrü boyunca taşıyacak sağlamlıkta olması gerekli-
dir. Ancak, sadece temelin yeterli sağlamlıkta yapılmış olması tek başına uzun ömür için yeterli değildir. Yapılan temellerin 
mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karşı yalıtılmış olması da gereklidir. Temellerde su yalıtımı; zemin rutubetine karşı, 
basınçsız suya karşı ve basınçlı suya karşı su yalıtımı olarak üçe ayrılmaktadır. Temellerde yapılan su yalıtımı uygulamalarında 
polimer bitümlü örtüler, plastik/kauçuk esaslı sentetik örtüler veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

Basınçlı Suya Karşı Yalıtım: Yapıya ve yalıtıma sürekli ve belli bir hidrostatik basınç yapan sulardır. Binanın inşa edileceği 
alanda bulunan yeraltı suları basınçlı suya örnektir. Binanın zemine uyguladığı yük ve maruz kalınan hidrostatik su basıncına 
bağlı olarak kullanılacak olan su yalıtım malzemelerinin sarfiyatı belirlenir. Genel olarak temellerde su yalıtımı; binanın şevli 
kazılmasına olanak sağlayabilen ayrık nizam yapılarında dıştan bohçalama, şevli temel çukurunun açılmasının mümkün ol-
madığı bitişik nizam yapılarda ise içten bohçalama yöntemlerinden biriyle gerçekleştirilir.

Dıştan Bohçalama: Temel çukurunda, toprak kaymasını önleyecek şekilde bir şevle emniyet sağlanmalıdır. Yeraltı suyu, uy-
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gun yöntemler ile temel taban seviyesinin altına düşürülerek zeminde tam kurutma sağlanır. Taban betonu, temel perde 
sınırının en az 60 cm taşacak şekilde ve içe doğru şevli olarak hazırlanır. Su yalıtım malzemesi olarak polyester keçe taşıyıcılı 
polimer bitümlü örtü, plastik/kauçuk esaslı sentetik örtüler veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Polyester 
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerin kullanılması durumunda taban betonu üzerine m²’ye 0,400 kg sarfiyatta soğuk uy-
gulamalı astar emülsiyonu uygulanır.

Astar katının tamamen kurumasının ardından iki kat polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü, enlemesine 10 cm, boy-
lamasına ise 15 cm birbiri üzerine bindirilip şalumo ile eritilerek yapıştırılır. Taban betonunun üzerine yapılan yalıtımın temel 
perde sınırını aşan filizleri daha sonra ulaşabilmek amacı ile düşük dozlu beton ile korumaya alınarak yatayda uygulama 
tamamlanır. Yalıtımlı taban betonu üzerine binanın perde duvarlarının inşa edilmesinin ardından düşey yüzeylerde m²’ye 
0,400 kg sarfiyatta soğuk uygulamalı astar emülsiyonu uygulanır. Astar katın korumasını takiben polyester keçe taşıyıcılı iki 
kat polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılır. Daha sonra yalıtım filizlerini koruyan düşük dozlu beton kırılır. Düşeyde yapılan 
su yalıtımı uygulaması ile yalıtım filizleri birleştirilir. Perdedeki yalıtım bitirildikten sonra ise toprak dolgu öncesi yalıtımın bir 
duvar ile korunması gereklidir. Kullanılan bir bodrum yapılacak ise koruma duvarı olarak ekstrüde polistiren sert köpük ısı 
yalıtım levhaları hem koruyucu duvar, hem de ısı yalıtım görevini görür. 

Su yalıtım malzemesi olarak plastik/kauçuk esaslı sentetik örtülerin kullanması durumunda ise taban betonunun üzerine en 
az 500 g/m²’lik ayırıcı jeotekstil keçe serilmesinin ardından sentetik örtü taban betonuna ek yerleri sıcak hava kaynağı ile 
birleştirilerek tek kat olarak uygulanır. Sentetik örtünün üzerine tekrar ikinci bir ayırıcı jeotekstil keçe serilir. Binanın taban 
betonu üzerine inşa edilmesinin ardından düşey yüzeylere yalıtım uygulamasına geçilir. Düşey yüzeylere en az 500 g/m²’lik 
ayırıcı jeotekstil keçe serilmesinin ardından koroma betonu veya Extrüde polistiren sert köpük ısı yalıtım levhaları yerleştirilir.

İçten Bohçalama: Bitişik nizam yapılarda veya temel perdeleri dışında insan çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunmadığı 
hallerde tercih edilir. Bu sistemde yalıtımın sürekliliği, bir dış çanak iç yüzüne yatayda ve düşeyde bir defada yalıtım yapılması 
ve binanın bu havuz içine oturması ile sağlanır. Başlangıç aşamasında betonarme dış çanak oluşturulur. 

Köşelerde pah uygulaması yapılmasının ardından dış çanağın iç yüzeyine m²’ye 0,400 kg sarfiyatta soğuk uygulamalı astar 
emülsiyonu uygulanır. Dış çanak içine yatay ve düşeyde iki kat polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile yalıtım 
tamamlandıktan sonra her iki düzlemdeki yalıtım katmanları koruma altına alınır. Son olarak binanın taşıyıcı sistemi (radye 
temel ve perde duvarları ile iç çanak) yapılarak bitirilir. 

Sentetik esaslı su yalıtım örtülerinin bu detayda kullanılması durumunda dış çanağın iç yüzeyi ilk aşamada en az 500 g/m²’lik 
ayırıcı jeotekstil keçe ile kaplanır. Çanağa monte edilmiş PVC disklerin üzerine sentetik örtülerin yapıştırılmasıyla uygulama 
tek katta örtü ile tamamlanır ve üzerine ikinci bir jeotekstil keçe uygulaması yapılmasının ardından koruma katmanı yerleşti-
rilir. Son olarak binanın taşıyıcı sistemi inşa edilir.

Zemin Rutubetine Karşı Yalıtım: Zemin rutubeti; zeminde daima mevcut bulunan, kılcallık yoluyla yapının bünyesine girip 
zararlara yol açan, zeminin cinsine bağlı olarak etki derecesi değişiklik gösteren sudur. Zemin rutubeti;

• Zemin tanecikleri ile aderans temin eden ve sızmayan 
su,

• Zemin tanecikleri arasına köşelere asılı kalan su, 

• Zemin taneciklerini ince bir film şeklinde saran su, 

• Yer altı suyu veya birikinti sularından kılcal olarak emi-
len su olarak ele alınabilir. 

Basınçsız Suya Karşı Yalıtım: Damlayabilir, akabilir durumdaki suya genel olarak basınçsız su adı verilir. Yağışlardan sızan su 
veya sulamadan kaynaklanan kullanma suyu toprak tarafından emilirken perde duvarlardan süzülür. Bu sular, yapı ve yalıtım 
üzerine ya hiç ya da geçici olarak bir hidrostatik basınç yapar.

11.1.5. Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanır. Ancak seramikler su geçirimsiz olsalar da tek başlarına su yalıtımı sağlamaz. 
Seramik derzleri, suyun geçişi açısından risk oluşturan bölgelerdir. Duvarların birbiri ile ve duvarların zeminle birleştiği köşe-
lerde genellikle su geçişini kolaylaştıran çatlaklar oluşur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da durum ay-
nıdır. Islak hacimlerden su sızması alt katlarda veya yan odalarda hasara neden olur. Su yalıtım malzemesinin çimento esaslı 
yüzeye yapışmasını önleyecek olan yağ, gevşek parçalar temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar tamir harcı ile tamir edilerek 
uygulama alanı hazırlanır. 
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Duvar döşeme birleşim yerlerindeki köşelerde pah yapılır. Temiz bir kovanın içerisindeki su veya sıvı bileşen düşük devirli 
karıştırıcı ile karıştırılırken uygun oranda toz bileşen yavaşça kovaya boşaltılır. Karıştırma işlemi topak kalmayana kadar sür-
dürülür ve karışım üreticinin tavsiyesine bağlı olarak dinlenmeye bırakılır. Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzey nemlendirilir 
veya üreticinin tavsiyesi doğrultusunda astar uygulaması yapılır.

Hazırlanan çimento esaslı sürme su yalıtım malzemesi; fırça veya mala ile zemine ve su temas edebilecek yüksekliğe kadar 
düzgün bir şekilde sürülerek birinci kat uygulama tamamlanır. Birinci kat çimento esaslı su yalıtım malzemesi henüz yaş iken 
alkali dayanımlı sıva filesinin şerbetin içine bastırılmasının ardından ilk katın kuru-yaş duruma geldiğinde ikinci kat çimento 
esaslı elastik su geçirmez yalıtım malzemesi sürülmesiyle veya birinci kat için kuruma süresinin beklenilmesinin ardından 
ikinci kat uygulama yapılarak su yalıtımı tamamlanır. 

Su yalıtımı, katmanının üzerine dişli mala ile seramik yapıştırıcısı sürülerek fayans kaplanır. Fayanslar arasındaki derzler elas-
tik derz dolgusu ile doldurularak uygulama tamamlanır.

Tesisat borularının geçtiği bölgelerdeki sağlam olmayan beton, toz, kir ve gevşek parçalar temizlenir ve su ile nemlendirme-
nin ardından çimento esaslı akıcı harç uygulaması yapılır. Mastik uygulaması yapılacak alana malzemeye uygun astar sürülür 
ve boru etrafına poliüretan esaslı mastik uygulanarak işlem tamamlanır.

11.1.6. Çatılarda Su Yalıtımı

Bir binanın dış etkenlere en çok maruz kalan kısmı çatılarıdır. Yağmur, kar, dolu, sıcaklık, rüzgâr yükleri vb. birçok fiziksel dış 
etki altında bulunan çatılar, ayrıca iç ortamdan atmosfere doğru olan su buharı geçişine de maruz kalmaktadır. Daha uzun 
ömürlü yapılar için suyun girişi önlenmeli veya su buharı şeklindeki çıkışı kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda çatı yalıtımında ısı 
ve su yalıtımı birlikte tasarlanmalıdır. Temel olarak çatılar teras (düz) ve eğimli çatılar olarak sınıflandırılır.

Özelikle geniş oturma alanlarına sahip olan binalarda tercih edilen teras çatılarda su yalıtımı uygulamaları teras çatının kulla-
nılıp kullanılmadığına ve ısı yalıtımı malzemesi ile su yalıtım malzemesinin birbirlerine göre ve konumlarına göre; geleneksel 
teras çatı, ters teras çatı olmak üzere iki farklı tasarımla gerçekleştirilmektedir.

Teras çatılarda, çatı döşemesi ile duvar birleşim noktalarında yalıtım malzemelerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Bu amaçla te-
ras çatılarda, yalıtım mutlaka parapet kenarlarına döndürülmelidir. Su yalıtım örtülerinin düşey yüzeylere uygulanması duru-
munda, örtülerin parapet hizalarında, duvardan ayrılmaması amacıyla baskı lamaları, cephe elemanları ile yalıtım örtülerinin 
parapetlerde buluşma noktasını kilitleyen harpuştalar kullanılmalıdır. Tüm düşey ve yatay elemanların birleşim arakesitleri 
ve düşey yüzeylerin yön değiştirdiği ara kesitlerinde su yalıtım örtülerinin daha yumuşak dönüş yapabilmesi için 45°lik pah 
yapılmalıdır. Oluşan muhtelif boşluklar, mastik macunlarla doldurulmalıdır.

SIRA SİZDE

	 Temel	ve	perde	duvarlarda	içten	bohçalama	uygulaması	nasıl	yapılır.	Açıklayınız.
.....................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.2. SÜRME ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM 
MALZEMELERI İLE YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

25602

Şekil 11.1’de verilen ölçülere göre, öğretmeninizin göstereceği alanın iç yüzeyinde çimento esaslı sürme su yalıtım malzeme-
si ile uygulama yapılacaktır. İşlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız.

Şekil 11.1: Yalıtım uygulama plan ve detayı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama; beton, kireçsiz sıva, şap gibi mineral esaslı 
ve sağlam yüzeyler üzerine yapılır.

• Kireçli sıva, yağ emmiş şap vb. gibi kaplamalar uygula-
madan önce kaldırılır.

• Uygulama yapılacak yüzey öncelikle çimento şerbeti, 
kir, yağ, gres, boya, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi 
aderansı azaltacak yabancı maddelerden ve yapışmayı 
önleyici gevşek parçacıklardan arındırılır.

• Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey 
pürüzlendirilmesi yapılır.

• Yüzeydeki çıkıntı, kalıp izleri vb. keskin çıkıntılar, meka-
nik yöntemlerle düzeltilir.

• Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak 
şekilde derinden kesilir.

• Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 
2-3 cm derinliğinde açılarak kireç içermeyen yapısal 
tamir harcı ile onarılır.

• Tüm iç köşelerde kireç içermeyen yapısal tamir harcı ile 
balık  sırtı pah yapılır (Resim 11.1).

Resim 11.1: İç köşe pah yapımı
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• Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir.

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Duvar yüzeyi çimento esaslı hazır sıva harcı ile tama-
men sıvanır. Zemine ise düzgün şekilde şap atılır.

• Su giderleri kontrol edilir.

• Uygulamaya başlamadan 24 saat ve 2 saat önce yüzey 
tam olarak suya doyurularak nemlendirme işlemi yapılır. 
Uygulamadan önce yüzeyde göllenmiş su olmamasına 
dikkat edilir.

• Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yapılır.

• Yüzey hazırlığının yapılmasını takiben, üretici firmanın 
tavsiye ettiği miktar ve oranlarda sıvı bileşen, temiz bir 
kaba dökülerek düşük devirli (400-600 devir/dak) bir 
karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımıyla karıştırılırken toz 
bileşenin homojen, topaksız, hava kabarcığı sürüklen-
memiş bir karışım elde edilebilmesi için yavaş bir şe-
kilde ilave edilir. 3 dakika karıştırıldıktan sonra 5 dakika 
dinlendirilir (Resim 11.2).

• Suya doyurulan yüzey henüz nemli iken ilk kat çimento 
esaslı sürme su yalıtım malzemesi, sert kıllı izolasyon 
fırçası ile teknik bültende belirtilen sarfiyatta uygulanır 
(Resim 11.3).

Resim 11.3: Çimento esaslı su yalıtım malzemesinin yüzeye uygulanmasıResim 11.2: Çimento esaslı yalıtım malzemesinin karıştırılması

• İlk katın hava şartlarına bağlı olarak kurumasını takiben 
(4-6 saat sonra) ikinci kat çimento esaslı sürme su yalıtı-
mı malzemesi, yüzey tekrar nemlendirilerek sert kıllı izo-
lasyon fırçası ile teknik bültende belirtilen sarfiyatta uy-
gun olarak birinci uygulamanın dik yönünde uygulanır.

• İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru 
sünger ile gerekiyorsa yüzey düzeltilebilir.

• Uygulama süresince ve uygulamayı takip eden 24 saat 
süresince uygulama aşırı sıcak, su, rüzgar, don vb. dış 
etkenlerden korunur.

• Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye 
ediliyorsa ürün teknik bülteninde belirtildiği gibi kür 
uygulanmalıdır.

• Uygulama sırasında malzeme, yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

• Yalıtım malzemesi mekanik darbelere karşı korunur.

• Yalıtım malzemesinde güneş ışığının (UV) etkisine karşı 
koruma tedbiri alınır.

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
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5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Kireçli sıva, yağ emmiş şap vb. gibi kaplamaları uygulamadan önce kaldırdınız mı?

6
Uygulama yapılacak yüzeyi öncelikle çimento şerbeti, kir, yağ, gres, boya, pas, kalıp yağı, tuz 
kusması gibi aderansı azaltacak yabancı maddelerden ve yapışmayı önleyici gevşek parçacık-
lardan arındırdınız mı?

7 Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesini yaptınız mı?
8 Yüzeydeki çıkıntı, kalıp izleri vb. keskin çıkıntıları, mekanik yöntemlerle düzeltiniz mi?
9 Yüzeydeki demirleri yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kestiniz mi?

10
Soğuk derzleri ve hareketsiz çatlakları "U" şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açarak kireç içerme-
yen yapısal tamir harcı ile onardınız mı?

11 Tüm iç köşelerde kireç içermeyen yapısal tamir harcı ile balık sırtı pah yaptınız mı?
12 Dış köşe dönüşlere mekanik yöntemlerle yuvarlama yaptınız mı?
13 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

14
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

15
Uygulamaya başlamadan 24 saat ve 2 saat önce yüzey tam olarak suya doyurularak nemlen-
dirme işlemi yapıp uygulamadan önce yüzeyde göllenmiş su olmamasına dikkat ettiniz mi?

16

Yüzey hazırlığının yapılmasını takiben, üretici firmanın tavsiye ettiği miktar ve oranlarda sıvı bile-
şen temiz bir kaba dökülerek düşük devirli (400-600 d/d) bir karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımıyla 
karıştırılırken toz bileşenin homojen, topaksız, hava kabarcığı sürüklenmemiş bir karışım elde 
edilebilmesi için yavaş bir şekilde ilave edip 3 dakika karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendire-
rek yalıtım malzemesini hazırladınız mı?

17
Suya doyurulan yüzey henüz nemli iken ilk kat çimento esaslı sürme su yalıtımı malzemesini 
sert kıllı izolasyon fırçası ile teknik bültende belirtilen sarfiyatta  uyguladınız mı?

18
İlk katın hava şartlarına bağlı olarak kurumasını takiben (4-6 saat sonra) ikinci kat çimento 
esaslı sürme su yalıtımı malzemesini, yüzey tekrar nemlendirilerek sert kıllı izolasyon fırçası ile 
teknik bültende belirtilen sarfiyatta uyguladınız mı?

19 İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru sünger ile gerekiyorsa yüzeyi düzeltiniz mi?

20
Uygulama süresince ve uygulamayı takip eden 24 saat süresince uygulamayı aşırı sıcak, su, 
rüzgar, don vb. dış etkenlerden korudunuz mu?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

21
Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye ediliyorsa ürün teknik bülteninde 
belirtildiği gibi kür uyguladınız mı?

22
Uygulama sırasında malzeme, yüzey ve ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat ettiniz mi?

23 Yalıtım malzemesinde mekanik darbelere karşı koruma tedbiri aldınız mı?

24 Yalıtım malzemesini güneş ışığı (UV) etkisine karşı korudunuz mu?

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.3. SÜRME BİTÜM ESASLI SU YALITIM 
MALZEMELERI İLE YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

25603

Şekil 11.2’de verilen ölçülere göre veya öğretmeninizin göstereceği alanın dış yüzeyinde bitüm esaslı sürme su yalıtım mal-
zemesi uygulaması yapılacaktır. Havuz dış kısmına işlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız. Perde yüksekliği 50 
cm olarak uygulayınız.

Şekil 11.2: Yalıtım uygulama plan ve detayı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey tekniğine uygun olarak ha-
zırlanır.
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• Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey 
pürüzlendirilmesi yapılır.

• Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şe-
kilde derinden kesilir.

• Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 
2-3 cm derinliğinde açılarak kireç içermeyen yapısal ta-
mir harcı ile onarılır.

• Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir.

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür (Resim 11.4).

Resim 11.4: Nem ölçer

• Yüzeye bitüm astarı uygulanır.

• Bitüm astarından sonra yalıtım malzemesi teknik bül-
tenine uygun olarak birinci kat yatay olarak uygulanır.

• Birinci kat uygulaması kuruduktan sonra fırça veya 
mala yardımıyla yüzeydeki kuru film kalınlığı 3 mm ola-
cak şekilde dikey olarak uygulanır.

• Uygulama sırasında malzeme, yüzey ve ortam sıcaklığı 
+5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.

• Geniş alanların güçlendirilmesi ve çatlakların köprülen-
dirilmesi için yalıtım filesi kullanılır. Filelerin birleşim 
yerlerinde 10 cm bindirme yapılır (Resim 11.5).

• Yalıtım uygulaması iki kat uygulanacağından filenin 
katların arasında kalması sağlanır. Sürme esaslı yalıtım 
malzemesi korunmak için XPS ile kaplanır.

• Kaplanan XPS malzemesi dışı koruyucu duvar ile korunur.

Resim 11.5: Yalıtım file uygulaması

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Çimento esaslı su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Su Yalıtım malzemesinin hazırlanması için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
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Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?
6 Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yaptınız mı?

7 Yüzeydeki demirleri, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kestiniz mi?

8
Soğuk derzleri ve hareketsiz çatlakları "U" şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açarak kireç içerme-
yen yapısal tamir harcı ile onardınız mı?

9 Dış köşe dönüşleri mekanik yöntemlerle yuvarladınız mı?
10 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

11
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

12 Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit nem ölçer ile tespit ettiniz mi? 
13 Yüzeye bitüm astarı uyguladınız mı?

14
Bitüm astarından sonra yalıtım malzemesi teknik bültenine uygun olarak birinci katı yatay ola-
rak uyguladınız mı?

15
Birinci kat uygulaması kuruduktan sonra fırça veya mala yardımıyla yüzeydeki kuru film kalın-
lığı 3 mm olacak şekilde dikey olarak uyguladınız mı?

16
Geniş alanların güçlendirilmesi ve çatlakların köprülendirilmesi için yalıtım filesi kullanılır. File-
lerin birleşim yerlerinde 10 cm bindirme yaparak file uygulaması yaptınız mı?

17 Yalıtım uygulaması iki kat uygulanacağından filenin katları arasında kalmasını sağladınız mı?
18 Sürme esaslı yalıtım malzemesini korumak için XPS ile kapladınız mı?
19 Kaplanan XPS malzemenin dışı koruyucu duvar uygulamasını yaptınız mı?

20
Uygulama sırasında malzeme, yüzey ve ortam sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olmasına 
dikkat ettiniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey, tekniğine uygun olarak hazırlanır.

• Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yapılır.

• Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kesilir.

• Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açılarak kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
ile onarılır.

• İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin daha iyi yapışması ve zarar görmemesi için 45° eğimle pah yapılır 
(8x8 cm boyutunda). Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Zeminin eğimi ve su giderinin konumu kontrol edilir (Resim 11.6).

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açılan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı veya epoksi 
tamir harçları ile doldurulur.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Yüzeye bitüm astarı uygulanır (Resim 11.7).

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.4. SERME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 
(MEMBRAN) İLE YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

25604

Şekil 11.3’te verilen ölçülere göre veya öğretmeninizin göstereceği alanın tabanına serme esaslı su yalıtım malzemesi uygu-
laması yapılacaktır. Havuz tabanına işlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız. 

Şekil 11.3: Yalıtım uygulama plan ve detayı

 İşlem Basamakları
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Resim 11.6: Yer süzgeci detayı Resim 11.7: Astar uygulaması detayı

• Astar tamanen kuruduktan sonra 50x50 cm ebadında membran süzgeci ortalanarak yapıştırılır (Resim 11.8).

Resim 11.8: Yer süzgeci membranı yapıştırma

• İç köşe birleşim noktasına, her yüzeye eşit basacak şe-
kilde uygun boyda yama hazırlanır.

• Parçanın alt kısmında 10 cm uzunluğunda iki eşit par-
çaya bölecek şekilde kesilir.

• Kesilen yama katlanarak iç köşeye yapıştırılır (Resim 11.9).

• Ek yerleri ısıtılarak yapıştırılır. İstenirse köşeye memb-
ran hiç kesilmeden de yapıştırılabilir (Resim 11.10).

Resim 11.9: Köşe ek parça yerleştirme Resim 11.10: Köşe yapıştırma

• Su gideri yaması yerine yapıştırılır. Su giderinin altına ve üstüne membran eritilerek yüzey sıvanır (Resim 11.11).

Resim 11.11: Yer süzgeci etrafı kaynatma ve sıvama

• Uygulama iki kat olacağından malzemeler şaşırtma yaparak üst üste bindirerek uygulanır.

• Her sırada membranlar 10 cm bindirerek yapıştırılır (Resim 11.12).
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

• Uç uca eklerken siyah membranlarda 10 cm, arduaz kaplamalarda 15 cm bini yapılır. Arduvaz kaplı olan membranların 
yüzeyinin taşlardan temizlenmesi gerekir (Resim 11.13).

Resim 11.13: Arduvaz membran yapıştırma

• Uygulama yaparken membranın arkasında durarak şalomadan çıkan ateşin etkisinden koruma tedbiri alınır (Resim 11.14).

Resim 11.14: Membran serme

• Zemine yapıştırdığınız membranın ek yerleri şaloma yardımı ile her sırada yapıştırılır. Eritilen bitüm mala ile sıvanır 
(Resim11.15).

Resim 11.15: Membran yapıştırma

• Uygulama yüzeyine parapet duvarlarda, membran du-
var dibinde bitirilir, bu duvarlar uygun boyda kesilmiş 
membranlarla düşey olarak kaplanır.

• Membranların ilk katının kaplanmasından sonra ek 
yerlerinden 50 cm kaydırılarak aynı doğrultuda uygu-
lama yapılır (Resim 11.16).

• İkinci katta kaplama açıkta kalacaksa arduvaz kaplı olan 
kumlu membran kullanılır. Üzerine kaplama gelecekse 
siyah olan membran kullanılır (Resim 11.17).

• Tüm yüzey kaplandıktan sonra su gideri açılır.

• Kaynak noktaları kontrol edilir.

Resim 11.12: Membran ek bindirme
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Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.
3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?

6 Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yaptınız mı?

7 Yüzeydeki demirleri yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kestiniz mi?

8
Soğuk derzleri ve hareketsiz çatlakları "U" şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açarak kireç içerme-
yen yapısal tamir harcı ile onardınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Resim 11.16: İkinci kat membran yapıştırma Resim 11.17: Arduvaz membran ek yeri kumunu kaldırma
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

9
İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin daha iyi yapışması ve zarar görmemesi 
için 45° eğimle 8x8 cm boyutunda pah yaptınız mı?

10 Dış köşe dönüşlerini mekanik yöntemlerle yuvarlattınız mı?

11 Zeminin eğimini ve su giderinin konumunu kontrol ettiniz mi?

12 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

13
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

14
Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü 
yaptınız mı?

15 Yüzeye bitüm astarı uyguladınız mı?

16
Astar tamanen kuruduktan sonra 50x50 cm ebadında membranı süzgecini ortalayarak 
yapıştırdınız mı?

17 İç köşe birleşim noktasına, her yüzeye eşit basacak şekilde uygun boyda yama hazırladınız mı?

18 Parçanın alt kısmında 10 cm uzunluğunda parçayı iki eşit parçaya bölecek şekilde kestiniz mi?

19 Kesilen yamayı katlayarak iç köşeye yapıştırdınız mı?

20 Ek yerlerini ısıtılarak yapıştırdınız mı?

21 Su giderini yerine yapıştırarak, su giderinin altına ve üstüne membranı eriterek yüzeye sıvadınız mı?

22 Uygulama iki kat olacağından malzemeleri şaşırtma yaparak üst üste bindirerek yapıştırdınız mı?

23 Her sırada membranları 10 cm bindirerek yapıştırdınız mı?

24
Uç uca eklerken siyah membranlarda 10 cm, arduaz kaplamalarda 15 cm bini yaptınız 
mı? (Arduvaz kaplı olan membranların yüzey taşlarını temizlediniz mi?)

25
Uygulama yaparken membranın arkasında durarak şalomadan çıkan ateşin etkisinden kendi-
nizi korudunuz mu?

26
Zemine yapıştırdığınız membranın ek yerlerini şaloma yardımı ile her sırada yapıştırdınız 
mı? Eritilen bitümü mala ile sıvadınız mı?

27
Uygulama yönünde parapet duvarlarda membran duvar dibinde bitirip bu duvarları uy-
gun boyda kesilmiş membranlarla düşey olarak kapladınız mı?

28
Membranların ilk katının kaplanmasından sonra ek yerlerinden 50 cm kaydırarak aynı 
doğrultuda uygulama yaptınız mı?

29
İkinci katta kaplama açıkta kalacaksa arduvaz kaplı olan kumlu membran kullandınız mı? 
Üzerine kaplama gelecekse yüzeylere siyah olan membran kullandınız mı?

30 Tüm yüzey kaplandıktan sonra su giderini açtınız mı?

31 Kaynak noktalarını kontrol ettiniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.5. TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU 
YALITIMI UYGULAMASI-1

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

25605

Temel ve perdelerde su yalıtım uygulaması olarak genelde temel tabanında serme tip yalıtım uygulaması perde duvarlarda 
ise sürme tip yalıtım uygulaması yapılır. Temel tabanında başlayan serme tip yalıtım malzemesi (membran), temel tabanın-
dan başlayıp perde duvara kadar devam ettirilir. Bu uygulamaya bohçalama denir. Serme tip yalıtım bittikten sonra sürme 
tip yalıtım malzemesi uygulanır.

Projelerde bazen serme tip yalıtım membran perde duvar boyunca devam ettirilir. Yalıtım uygulaması yapıldıktan sonra yalı-
tım malzemesi korumaya alınır. Günümüz inşaat projelerinde genellikle radye jeneral temel uygulanmaktadır.

Şekil 11.4 ve Şekil 11.5’te verilen ölçülere göre öğretmeninizin göstereceği alanın tabanına ve duvarına serme esaslı su 
yalıtım malzemesi uygulaması yapılacaktır. Temel tabanına ve perde duvar dış yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak 
uygulama yapınız.

Şekil 11.4: Temel kalıp planı Şekil 11.5: Temel perde yalıtım detayı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey, tekniğine uygun olarak 
hazırlanır.

• Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey 
pürüzlendirilmesi yapılır.

• Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şe-
kilde derinden kesilir.

• Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 
2-3 cm derinliğinde açılarak kireç içermeyen yapısal ta-
mir harcı ile onarılır.

• İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin 
daha iyi yapışması ve zarar görmemesi için 45° eğimle 
8x8 cm boyutunda pah yapılır.  

• Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Yüzeye bitüm astarı uygulanır.

• Temel tabanına temel ampatmanını kapatacak şekilde 
membran, kalıp dışına taşırılarak birinci kat membran 
serilir (Şekil 11.6).
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Şekil 11.6: Temel yalıtım detayı

• Membranlar ek yerlerinden şaloma ile yapıştırılır.

• İkinci kat membran birinci kat gibi hesaplanarak boyu 
kesilir.

• Birinci kata göre şaşırtmalı veya zıt yönde serilir ve şa-
loma yardımıyla tamamen yapıştırılır.

• Kalıp iç kısmına EPS veya XPS köpükler konarak yalıtım 
malzemeleri korunur (Şekil 11.6).

• Perde duvar yüzeyi yalıtım için kurallarına uygun olarak 
hazırlanır.

• Gerekirse çimento esaslı harç ile sıvanır.

• Perde duvar yüzeyine yalıtım astar uygulaması yapılır.

• Temel kalıbı içine koruma amaçlı konan XPS’ler alınır.

• Astar kuruduktan sonra temelden uzun olarak bırakı-
lan yalıtım malzemesi ampatmanı sararak perde duva-
ra taşacak şekilde yapıştırılır.

• Birinci kat membran uygulaması temelden gelen 
membran üzerine gelecek şekilde duvara tamamen 
yapıştırılır.

• İkinci kat uygulaması şaşırtmalı olarak yapıştırılır.

• İkinci kat üzerne XPS tutucu tijler uygun şekilde yapıştırılır. 

• XPS’ler derz derz üstüne gelmeyecek şekilde tijler 
yardımıyla tutturulur.

• XPS’ler koruma duvarı ile koruma altına alınır.

• Taban kısmına drenaj boruları yerleştirilir ve uygun 
malzeme ile dolgu yapılır.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.
3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.
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Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?
6 Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yaptınız mı?

7 Yüzeydeki demirleri yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kestiniz mi?

8
Soğuk derzleri ve hareketsiz çatlakları "U" şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açarak kireç içerme-
yen yapısal tamir harcı ile onardınız mı?

9
İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin daha iyi yapışması ve zarar görmemesi 
için 45° eğimle 8x8 cm boyutunda pah yaptınız mı? 

10 Dış köşe dönüşleri mekanik yöntemlerle yuvarlattınız mı?
11 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

12
Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açılan tüm delikler kireç içermeyen yapısal 
tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

13 Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü yaptınız mı?
14 Yüzeye bitüm astarı uyguladınız mı?

15
Temel tabanına temel ampartmanını kapatacak şekilde membran kalıp dışına taşırarak birinci 
kat membranı serip ek yerlerinden yapıştırdınız mı?

16 İkinci kat membranı birinci kat gibi hesaplayarak boyunu kesip tamamen yapıştırdınız mı?
17 Kalıp iç kısmına EPS veya XPS köpükler koyarak yalıtım malzemelerini korudunuz mu?
18 Perde duvar yüzeyini yalıtım için kurallarına uygun olarak hazırladınız mı?
19 Perde duvar yüzeyine yalıtım astarı uygulaması yapıtınız mı?
20 Temel kalıbı içine koruma amaçlı konan XPS’leri aldınız mı?

21
Astar kuruduktan sonra temelde uzun olarak bırakılan yalıtım malzemesini ampatmanı saracak per-
de duvara taşacak şekilde yapıştırdınız mı?

22
Birinci kat membran uygulaması temelden gelen membran üzerine gelecek şekilde duvara ta-
mamen yapıştırdınız mı?

23 İkinci kat uygulamasını şaşırtmalı olarak yapıştırdınız mı?
24 İkinci kat üzerne XPS tutucu tijleri uygun şekilde yapıştırdınız mı?
25 XPS’ler derz derz üstüne gelmeyecek şekilde tijler yardımıyla tutturdunuz mu?
26 XPS’leri koruma duvarı ile koruma altına aldınız mı?
27 Taban kısmına drenaj borularını yerleştirdiniz mi?
28 Uygun malzeme ile dolgu işlemi yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.6. TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU 
YALITIMI UYGULAMASI-2

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

Şekil 11.4 ve Şekil 11.7’de verilen ölçülere göre öğretmeninizin göstereceği alanın tabanına ve duvarına serme esaslı su 
yalıtım malzemesi uygulaması yapılacaktır. Temel tabanına ve perde duvar iç yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak 
uygulama yapınız. 

Şekil 11.4: Temel kalıp planı Şekil 11.7: Temel perde yalıtım detayı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey tekniğine uygun olarak ha-
zırlanır.

• Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey 
pürüzlendirilmesi yapılır.

• Yüzeydeki demirler, yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şe-
kilde derinden kesilir.

• Soğuk derzler ve hareketsiz çatlaklar “U” şeklinde ve 
2-3 cm derinliğinde açılarak kireç içermeyen yapısal ta-
mir harcı ile onarılır.

• İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin 
daha iyi yapışması ve zarar görmemesi için 45° eğimle 
pah yapılır (8x8 cm boyutunda).

• Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Yüzeye bitüm astarı uygulanır.

• Temel üstüne, perde duvara 15-20 cm taşacak şekilde 
birinci kat membran serilir ve ek yerleri şaloma ile ya-
pıştırılır.

• İkinci kat membran birinci kat gibi hesaplanarak boyu 
kesilir.

• Birinci kata göre şaşırtmalı veya zıt yönde serilir ve şa-
loma yardımıyla tamamen yapıştırılır.

• Taban yalıtımı şap ile korunur.

• Perde duvar yüzeyi yalıtım için kurallarına uygun olarak 
hazırlanır.

• Gerekirse çimento esaslı harç ile sıvanır.

• Perde duvar yüzeyine yalıtım astar uygulaması yapılır.
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      Islak Hacimlerde ve Çatılarda Su Yalıtımı

• Birinci kat membran uygulaması temelden gelen 
membran üzerine gelecek şekilde duvara tamamen 
yapıştırılır.

• İkinci kat uygulaması şaşırtmalı olarak yapıştırılır.

• İkinci kat üzerine XPS tutucu tijler uygun şekilde yapıştırılır. 

• XPS’ler derz derz üstüne gelmeyecek şekilde tijler yar-
dımıyla tutturulur.

• XPS’ler koruma duvarı ile koruma altına alınır.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.
3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?
6 Aderansı düşük yüzeylerde mekanik yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi yaptınız mı?

7 Yüzeydeki demirleri yüzeyden 1 cm aşağıda kalacak şekilde derinden kestiniz mi?

8
Soğuk derzleri ve hareketsiz çatlakları "U" şeklinde ve 2-3 cm derinliğinde açarak kireç içerme-
yen yapısal tamir harcı ile onardınız mı?

9
İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin daha iyi yapışması ve zarar görmemesi 
için 45° eğimle 8x8 cm boyutunda pah yaptınız mı? 

10 Dış köşe dönüşlerini mekanik yöntemlerle yuvarlattınız mı?
11 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

12
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

13 Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

14 Yüzeye bitüm astarı uyguladınız mı?

15
Temel üstüne,   perde duvara 15-20 cm taşacak şekilde birinci kat membran sererek ve ek 
yerlerini ve duvara gelen kısmını şaloma ile yapıştırdınız mı?

16
İkinci kat membranı birinci kata göre şaşırtmalı veya zıt yönde serip ve şaloma yardımıyla 
tamamen yapıştırdınız mı?

17 Taban yalıtımını şap ile korudunuz mu?
18 Perde duvar yüzeyini yalıtım için kurallarına uygun olarak hazırladınız mı?
19 Perde duvar yüzeyine yalıtım astar uygulaması yaptınız mı?

20
Birinci kat membran uygulaması temelden gelen membran üzerine gelecek şekilde duvara 
tamamen yapıştırdınız mı?

21 İkinci kat uygulamasını şaşırtmalı olarak yapıştırdınız mı?
22 İkinci kat üzerine XPS tutucu tijleri uygun şekilde yapıştırdınız mı?
23 XPS’ler derz derz üstüne gelmeyecek şekilde tijler yardımıyla tutturdunuz mu?
24 XPS’leri koruma duvarı ile koruma altına aldınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.7. ISLAK HACİMLERDE SU YALITIMI 
UYGULAMASI-1

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

Islak hacimlerde su yalıtım uygulamaları, sürülerek ve serilerek kullanılan malzemelerin iki çeşidi ile de uygulanır. Ayrı ayrı 
kullanılacağı gibi ikisi kombine şeklinde de uygulanır. Uygulamada genellikle tabana serilerek uygulanan malzemeler, duvar-
larda ise sürülerek kullanılan yalıtım malzemeleri kullanılır.

Şekil 11.8’de verilen ölçülere ve kat yüksekliği 250 cm olan banyo zeminine serme tip, duvarına ise çimento esaslı sürme tip 
yalıtım uygulaması yapılacaktır. Banyo tabanına ve duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak su yalıtım uygulaması 
yapınız.

25607

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey, tekniğine uygun olarak ha-
zırlanır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 
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Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.
3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Banyo duvar yüzeyi terazisi ve mastarı kontrol edilir ve 
gerekli düzeltmeler yapılır.

• Banyo zemin eğimi ve düzgünlüğü kontrol edilir, gere-
kirse şap atılır.

• İç köşe şevi yapılır.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Banyo zemin ve duvara yalıtım astarı uygulanır.

• Su gider üzerine 50x50 cm ebatlarında membran tam 
ortalayacak şekilde yapıştırılır.

• Banyo zemini için membranlar duvar yüzeyine 20 cm çı-
kacak şekilde kesilir ve kurallarına uygun olarak yapıştırılır.

• İkinci kat membran da şaşırtmalı veya zıt yönde yapıştırılır.

• Su gider yeri maket bıçağı ile açılır.

• Açılan kısım şaloma ile eritilerek mala ile sıvanır.

• Yalıtım üzerine koruma amaçlı şap atılır.

• Banyo duvar yüzeyine birinci kat yalıtım malzemesi 
teknik bülten değerlerine göre yatay olarak uygulanır.

• Banyo duvar yüzeyine ikinci kat yalıtım malzemesi tek-
nik bülten değerlerine göre yatay olarak uygulanır.

• Yalıtım malzemesi kaplama uygulamasına kadar koru-
ma altına alınır.

Şekil 11.8: Kat planı
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?
6 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

7
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

8 Banyo duvar yüzeyi terazisi ve mastarı kontrol edip ve gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?
9 Banyo zemin eğimini ve düzgünlüğü kontrol edip gerekli ise şap attınız mı?
10 İç köşe şevi yaptınız mı?

11
Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü 
yaptınız mı?

12 Banyo zemin ve duvara yalıtım astarı uyguladınız mı?
13 Su gideri üzerine 50x50 cm ebatlarında membranı tam ortalayacak şekilde yapıştırdınız mı?

14
Banyo zemin için membranları duvar yüzeyine 20 cm çıkacak şekilde kesip ve kurallarına uy-
gun olarak yapıştırdınız mı?

15 İkinci kat membranı şaşırtmalı veya zıt yönde yapıştırdınız mı?
16 Su gider yerini maket bıçağı ile açtınız mı?
17 Açılan kısmı şaloma ile eriterek mala ile sıvadınız mı?
18 Yalıtım üzerine koruma amaçlı şap attınız mı?

19
Banyo duvar yüzeyine birinci kat yalıtım malzemesini teknik bülten değerlerine göre yatay 
olarak uyguladınız mı?

20
Banyo duvar yüzeyine ikinci kat yalıtım malzemesini teknik bülten değerlerine göre yatay ola-
rak uyguladınız mı?

21 Yalıtım malzemesini kaplama uygulamasına kadar koruma altına aldınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.8. ISLAK HACİMLERDE SU YALITIMI 
UYGULAMASI-2

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

Şekil 11.8’de verilen ölçülere ve duvar yüksekliği 90 cm olan teras için zemine serme tip, duvara ise çimento esaslı sürme tip 
yalıtım uygulaması yapılacaktır. Banyo tabanına ve duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız. 

25608

Şekil 11.8: Kat planı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey tekniğine uygun olarak 
hazırlanır.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Teras duvar yüzeyi terazisi ve mastarı kontrol edilir ve 
gerekli düzeltmeler yapılır.

• Teras zemin eğimi ve düzgünlüğü kontrol edilir, gere-
kirse şap atılır.

• İç köşe şevi yapılır.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Teras zeminine ve duvara yalıtım astarı uygulanır.

• Su gider üzerine 50x50 cm ebatlarında membran tam 
ortalayacak şekilde yapıştırılır.

• Teras zemini için membranlar duvar yüzeyine 20 cm çıka-
cak şekilde kesilir ve kurallarına uygun olarak yapıştırılır.

• İkinci kat membran da şaşırtmalı veya zıt yönde yapıştırılır.
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• Su gideri yeri maket bıçağı ile açılır.

• Açılan kısım şaloma ile eritilerek mala ile sıvanır.

• Yalıtım üzerine koruma amaçlı şap atılır.

• Teras duvar yüzeyine birinci kat yalıtım malzemesi tek-
nik bülten değerlerine göre yatay olarak uygulanır.

• Teras duvar yüzeyine ikinci kat yalıtım malzemesi tek-
nik bülten değerlerine göre yatay olarak uygulanır.

• Yalıtım malzemesi kaplama uygulamasına kadar koru-
ma altına alınır.

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.
3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır
4 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.
14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?

6 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

7
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

8 Teras duvar yüzeyi terazisini ve mastarını kontrol edip ve gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?

9 Teras zemin eğim ve düzgünlüğünü kontrol edip gerekli ise şap attınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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10 İç köşe şevini yaptınız mı?

11
Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü 
yaptınız mı?

12 Teras zemin ve duvarına yalıtım astarı uyguladınız mı?

13 Su gider üzerine 50x50 cm ebatlarında membranı tam ortalayacak şekilde yapıştırdınız mı?

14
Teras zemini için membranları duvar yüzeyine 20 cm çıkacak şekilde kesip ve kurallarına uygun 
olarak yapıştırdınız mı?

15 İkinci kat membranı şaşırtmalı veya zıt yönde yapıştırdınız mı?

16 Su gider yerini maket bıçağı ile açtınız mı?

17 Açılan kısmı şaloma ile eriterek mala ile sıvadınız mı?

18 Yalıtım üzerine koruma amaçlı şap attınız mı?

19
Teras duvar yüzeyine birinci kat yalıtım malzemesi teknik bülten değerlerine göre yatay olarak 
uyguladınız mı?

20
Teras duvar yüzeyine ikinci kat yalıtım malzemesini teknik bülten değerlerine göre yatay ola-
rak uyguladınız mı?

21 Yalıtım malzemesini kaplama uygulamasına kadar koruma altına aldınız mı?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

Çatılarda su yalıtım uygulaması iki şekilde yapılır. Teras çatılarda su yalıtımı, eğimli çatılarda su yalıtımı olarak yapılır. Teras 
çatılarda su yalıtımı en fazla uygulanan yalıtım yöntemidir. Teras çatı su yalıtım uygulamasında sürülerek ve serilerek kullanı-
lan yalıtım malzemeleri kullanılır. Genellikle serilerek kullanılan yalıtım malzemeleri kullanılır. Teras çatı yalıtım uygulamaları 
üzerinde gezilebilen ve üzerinde gezilemeyen çatı yalıtımı olarak uygulanır.

Teras çatı su yalıtımlarında en fazla serilerek kullanılan yalıtım malzemesi (membran) uygulaması yapılır. Şekil 11.9’da öğ-
retmeninizin verdiği ölçülerde teras çatı için zemine ve duvarına serme tip (membran) yalıtım uygulaması yapılacaktır. Teras 
tabanına ve duvar yüzeyine işlem basamaklarına uygun olarak uygulama yapınız. Bu uygulama iki defa yapılacak birinci 
uygulamada 1. detay üzerinde gezilebilen çatı uygulaması, ikinci uygulamada 2. detay üzerinde gezilemeyen çatı uygulaması 
yapılacaktır.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.9. TERAS ÇATILARDA MEMBRAN İLE SU 
YALITIMI UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

25609
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Şekil 11.9: Teras çatı yalıtımı

3. Ayırıcı keçe

2. Karo takozları veya harç (Harç olması durumunda     
    harcın altında çakıl kullanılmalıdır.)

5. Su yalıtım membranı
6. Eğim betonu

4. Isı yalıtımı (Ekstürede Polistiren Köpük: EPS)

8. Tavan sıvası

7. Betonarme plak veya asmolen döşeme veya 
    gazbeton döşeme paneli

1. Döşeme kaplaması

C. Isı yalıtımı (XPS)
B. Ayırıcı keçe

E. Eğim betonu
F. Betonarme plak veya asmolen döşeme          
   veya gazbeton döşeme paneli

D. Su yalıtım membranı

G. Tavan sıvası

A. Çakıl

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey tekniğine uygun olarak hazırlanır.

• İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin 
daha iyi yapışması ve zarar görmemesi için 45° eğimle 
8x8 cm boyutunda pah yapılır.  

• Dış köşe dönüşler mekanik yöntemlerle yuvarlatılır.

• Zeminin eğimi ve su giderinin konumu kontrol edilir.

• Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıkları temizlenir. 

• Yüzeydeki segregasyonlar (çatlaklar), boşluklar ve açı-
lan tüm delikler kireç içermeyen yapısal tamir harcı 
veya epoksi tamir harçları ile doldurulur.

• Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğu 
tespit edilir ve nemin durumu ölçülür. 

• Yüzeye bitüm astarı uygulanır.

• Astar tamanen kuruduktan sonra 50x50 cm ebadında 
membran süzgeci ortalayarak yapıştırılır.

• İç köşe birleşim noktasına, her yüzeye eşit basacak şe-
kilde uygun boyda yama hazırlanır.

• Parçanın alt kısmında 10 cm uzunluğunda parçayı iki 
eşit parçaya bölecek şekilde kesilir.

• Kesilen yamayı katlayarak iç köşeye yapıştırılır.

• Ek yerleri ısıtılarak yapıştırılır. İstenirse köşeye memb-
ran hiç kesilmeden de yapıştırılabilir. 

• Su gideri yerine yapıştırılır. Su giderinin altına ve üstü-
ne membranı eriterek yüzey sıvanır.

• Uygulama iki kat olacağından malzemeler şaşırtma ya-
pılıp üst üste bindirilerek uygulanır.

• Her sırada membranlar 10 cm bindirilerek yapıştırılır.

• Uç uca eklerken siyah membranlarda 10 cm, arduaz 
kaplamalarda 15 cm bini yapılır. Arduvaz kaplı olan 
membranların yüzeyi taşlardan temizlenmesi gerekir.

• Uygulama yaparken membranın arkasında durarak şa-
lomadan çıkan ateşin etkisinden koruma tedbiri alınır.

• Zemine yapıştırdığınız membranın ek yerleri şaloma 
yardımı ile her sırada yapıştırılır. Eritilen bitüm mala ile 
sıvanır.

 İşlem Basamakları
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• Uygulama yününe parapet duvarlarda membran, duvar dibinde bitirilir, bu duvarlar uygun boyda kesilmiş membran-
larla düşey olarak kaplanır.

• Baca dipleri birinci kat uygulamasından sonra hazırlanan baca dibi membranları ile en 20 cm yukarıya çıkacak şekilde 
desteklenir. Baca dibi uygulaması her kattan sonra uygulanır.

• Membranların ilk katının kaplanmasından sonra ek yerlerinden 50 cm kaydırılarak aynı doğrultuda ikinci kat uygulama 
yapılır.

• İkinci katta kaplama açıkta kalacaksa arduvaz kaplı olan kumlu membran kullanılır. Üzerine kaplama gelecekse siyah 
olan membran kullanılır. 

• Tüm yüzey kaplandıktan sonra su gideri açılır ve kaynak noktaları kontrol edilir.

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.

3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.

9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.

11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.

14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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6
İç kısımlara yapılan yalıtımlarda, yalıtım malzemesinin daha iyi yapışması ve zarar görmemesi 
için 45° eğimle 8x8 cm boyutunda pah yaptınız mı? 

7 Dış köşe dönüşlerini mekanik yöntemlerle yuvarlatınız mı?

8 Zeminin eğimini ve su giderinin konumunu kontrol ettiniz mi?

9 Yüzeyde oluşan toz ve inşaat artıklarını temizlediniz mi?

10
Yüzeydeki segregasyonları (çatlaklar), boşlukları ve açılan tüm delikleri kireç içermeyen yapı-
sal tamir harcı veya epoksi tamir harçları ile doldurdunuz mu?

11
Uygulamaya başlamadan yüzeyin tamamen kuruduğunu tespit etmek için nem ölçümü yap-
tınız mı?

12 Yüzeye bitüm astarı uyguladınız mı?

13
Astar tamanen kuruduktan sonra 50x50 cm ebadında membranı süzgecini ortalayarak yapış-
tırdınız mı?

14 İç köşe birleşim noktasına, her yüzeye eşit basacak şekilde uygun boyda yama hazırladınız mı?

15 Parçanın alt kısmında 10 cm uzunluğunda parçayı iki eşit parçaya bölecek şekilde kestiniz mi?

16 Kesilen yamayı katlayarak iç köşeye yapıştırdınız mı?

17 Ek yerlerini ısıtarak yapıştırdınız mı?

18
Su giderini yerine yapıştırarak su giderinin altına ve üstüne membranı eriterek yüzeye 
sıvadınız mı?

19 Uygulama iki kat olacağından malzemeleri şaşırtma yaparak üst üste bindirerek yapıştırdınız mı?

20 Her sırada membranları 10 cm bindirerek yapıştırdınız mı?

21 Uç uca eklerken siyah membranlarda 10 cm, arduaz kaplamalarda 15 cm bini yaptınız mı?

22 Arduvaz kaplı olan membranların yüzey taşlarını temizlediniz mi?

23
Zemine yapıştırdığınız membranın ek yerlerini şaloma yardımı ile her sırada yapıştırdınız mı? 
Eritilen bitümü mala ile sıvadınız mı?

24
Uygulama yününe parapet duvarlarda membranı duvar dibinde bitirip bu duvarları uygun 
boyda kesilmiş membranlarla düşey olarak kapladınız mı?

25
Baca dipleri birinci kat uygulamasından sonra hazırlanan baca dibi membranları ile en 20 cm 
yukarıya çıkacak şekilde desteklenir. Baca dibi uygulamasını her kattan sonra yaptınız mı?

26
Membranların ilk katının kaplanmasından sonra ek yerlerinden 50 cm kaydırarak aynı doğrul-
tuda ikinci kat uygulama yaptınız mı?

27
İkinci katta kaplama açıkta kalacaksa arduvaz kaplı olan kumlu membran kullanılır. Üzerine 
kaplama gelecekse siyah olan membran kullandınız mı?

28 Tüm yüzey kaplandıktan sonra su giderini açıp kaynak noktalarını kontrol ettiniz mi? 

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel, perde duvar, yapı içi ıslak hacimlerde ve çatılarda su yalıtımı yapmak.

Eğimli çatılarda su yalıtım uygulamasında serilerek kullanılan yalıtım malzemeleri kullanılır. Uygulama, serilerek kullanılan 
yalıtım malzemesinde olduğu gibi yapılır. Bazı dikkat edilmesi gereken kısımlarda ise işlem basamaklarında olduğu gibi yapıl-
masında yarar vardır.

Uygulama yapılacak olan çatı, teras, temel, perde gibi su yalıtımı yapılacak olan alan için doğru membran seçimi ve uygula-
masına dikkat edilmelidir. Düz veya %5’e kadar eğimli çatıların su yalıtımında iki kat membran (bituline) kullanılması, alt kat 
membranların cam tülü, ikinci katın polyester donatılı olması uygundur. Membran tipinin seçiminde, yapının kullanım biçimi-
nin özelliklerine ve iklim şartlarına göre hareket edilir.

Eğimli çatı su yalıtımlarında en fazla serilerek kullanılan yalıtım malzemesi (membran) uygulaması yapılır. Öğretmeninizin 
verdiği ölçülerde eğimli çatı üzerine serme tip (membran) yalıtım uygulaması yapılacaktır. Eğimli çatı yüzeyine işlem basamak-
larına uygun olarak uygulama yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

11.10. EĞİMLİ ÇATILARDA MEMBRAN İLE 
SU YALITIMI UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ
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 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Uygulama yapılacak yüzey, tekniğine uygun olarak 
hazırlanır.

• Membranın yapışacağı zeminin temiz ve kuru olmasına 
dikkat edilmelidir. İyi bir tutuculuk sağlaması için zemi-
ne bir kat likit astar sürülür.

• Tam yapıştırma sisteminde, üstteki membranın zemi-
ne veya alt membrana değdiği tüm yüzeye şaloma ile 
yapıştırılır.

• Membran ruloları enden ve boydan 10 cm bindirilerek 
yapıştırılır. 

• Mineral kaplı (arduvaz) membranların boyuna bin-
dirmelerinde granüller iyice kazınır, şaloma ile ısıtı-
larak membrana gömülür ve bini boyu 15 cm olarak 
uygulanır.

• Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusuna dik 
yönde oluşturulur; sıralar arasında şaşırtma uygulana-
rak ek yerlerinin olabildiğince kesişmemesine ve üst 
üste gelmemesine dikkat edilir (Resim 11.18).

• İlk yerleştirilecek membran 50 cm genişliğinde kesilir. 
Saçak uzunluğuna göre boyutlandırılır (Resim 11.19).

Resim 11.18: Çatı membran serimi Resim 11.19: Çatı ilk sıra membran kesimi ve yapıştırma 
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11. ÖĞRENME BİRİMİ

• Membranlar yağmur oluklarına paralel ısıtılarak serilir, uygun noktalardan geniş başlıklı çivilerle sabitlenir.

• İkinci sıra membran boyu ölçülerek kesilir ve rulo haline getirilir. Yapıştırılan membrana 10 cm bindirerek membran ru-
losu hizalanır. Isıtarak membran yapıştırılır.

• Membran üst kısmından (üsten 10 cm bölge) düz başlı membran çivileri ile sabitlenir (Resim 11.20).

Resim 11.20: Geniş başlı membran çivisi

• İkinci kat uygulamasında, güneş ve yağışa dayanıklı olan arduvaz kaplamalı membranlar kullanılır (Resim 11.21).

• Tüm çatı alanı aşağıdan yukarıya doğru kaplanır.

Resim 11.21: İkinci kat membran yapıştırma    

• Uygun noktalardan membran sabitlenir (Resim 11.22).

• Kaplama desenleri ve basma alanı ayarlanır (Resim 11.23).

Resim 11.22: Çatı membranı sabitleme Resim 11.23: Çatı membranı desen ayarlama

• Membran şaloma ile yapıştırılır (Resim 11.24).

• Kaynak noktaları kontrol edilir. 

Resim 11.24: İkinci kat çatı membran yapıştırma

348



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
      Islak Hacimlerde ve Çatılarda Su Yalıtımı

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Bitüm esaslı membran su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Likit astar Yalıtım yapılacak yüzeyde yapışmanın daha iyi olması için kullanılır.

3 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Isıtılan bitümlerin düzeltilmesinde kullanılır.

9 Yalıtım fırçası Bitüm astarının yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.

11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

13 Şaloma Membranı yapıştırmak için kullanılır.

14 Yangın tüpü Membran yapıştırma esnasında olası yangın söndürmesinde kullanılır.

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Uygulama yapılacak yüzeyi tekniğine uygun olarak hazırladınız mı?

6 Yüzeye likit astarı uyguladınız mı?

7
Tam yapıştırma sisteminde, üstteki membranı zemine veya alt membrana değdiği tüm yüzeye 
şaloma ile yapıştırdınız mı?

8 Membran rulolarını enden ve boydan 10 cm bindirerek yapıştırdınız mı?

9
Mineral kaplı (arduvaz) membranların boyuna bindirmelerinde, granülleri iyice kazıyıp, şalo-
ma ile ısıtarak membrana gömüp ve bini boyu 15 cm olarak uyguladınız mı?

349



11. ÖĞRENME BİRİMİ

10
Membran sıraları, tüm katlarda eğim doğrultusuna dik yönde oluşturup sıralar arasında şa-
şırtma uygulayarak ek yerlerinin olabildiğince kesişmemesine ve üst üste gelmemesine dikkat 
ederek uyguladınız mı?

11 İlk yerleştirilecek membranı 50 cm genişliğinde kesip saçak uzunluğuna göre boyutlandırdınız mı?

12
Membranları yağmur oluklarına paralel ısıtarak serip uygun noktalardan geniş başlıklı çivilerle 
sabitlediniz mi?

13
İkinci sıra membran boyu ölçülerek kesip ve rulo haline getirerek yapıştırılan membrana 10 cm bin-
dirme yaptınız mı?

14 Membranı üst kısmından (üsten 10 cm bölge) düz başlı membran çivileri ile sabitlediniz mi?

15
İkinci kat uygulamasında, güneş ve yağışa dayanıklı olan arduvaz kaplamalı membranlar kul-
landınız mı?

16 Tüm çatı alanını aşağıdan yukarıya doğru kapladınız mı?

17 Uygun noktalardan membranı sabitlediniz mi?

18 Kaplama desenlerini ve basma alanını ayarladınız mı?

19 Membranları şaloma ile dikkatlice yapıştırdınız mı?

20 Kaynak yerlerini kontrol ettiniz mi?

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.
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  DEPO VE HAVUZLARDA SU YALITIMI

Öğrenme Birimi12

12.1.  SU DEPOLARINDA VE HAVUZLARDA SU YALITIMI
12.2.  ÇİMENTO ESASLI SÜRME TİP SU YALITIM MALZEMELERİ İLE SU DEPOLARINDA SU YALITIM UYGULAMASI
12.3.  PVC MEMBRAN İLE SU DEPOLARINDA SU YALITIM UYGULAMASI
12.4.  ÇİMENTO ESASLI SÜRME TİP SU YALITIM MALZEMELERİ İLE HAVUZLARDA SU YALITIM UYGULAMASI
12.5.  PVC MEMBRAN İLE HAVUZLARDA SU YALITIM UYGULAMASI
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

İzolasyonsuz su depolarında kolonlar ve binanın ana duvarları suyu zaman içerisinde emmekte ve bu durum betonarme yapı 
elemanları içerisindeki demirlerin paslanmasına, betonun mukavemetinin düşmesine sebep olmaktadır. 

Su depolarında yalıtım işlemine başlamadan önce deponun iç yüzeyleri basınçlı su ile yıkanmalıdır. Deponun yüzeylerinde 
yer alan çatlak ve dökülmüş kısımların tamiratları özel tamir harcı (rötresiz) ile yapılır. Deponun tüm alt köşelerine PVC köşe 
aparatı yerleştirilmelidir.  Deponun üst bitim kısımlarına paslanmaz galvanizli saclar monte edilmelidir.  

Daha sonra PVC membranlar, en az 5 cm üst üste bindirilerek bohçalama şeklinde özel ısıtma makinesi ile deponun tüm 
yüzeylerine yapıştırılmalıdır.  Son olarak da PVC membranın üst bitim kısımlarına, emiş ve tahliye borularının etrafına poliü-
retanlı mastik sürülerek sızdırmazlık sağlanmalıdır.

Havuz veya su deposu gibi haznelerin yapımı aşamasında geçirimsiz beton kullanılması, pek çok sorunun daha yaşanmadan 
çözülmesini sağlamaktadır.  Bu amaçla beton harcı hazırlanırken su itici katkı maddesi kullanılmalıdır.

Katkı maddesi ile hazırlanan harç, betonun geçirimsiz olmasını sağlar.  Burada dikkat edilmesi gereken, çimento + yalıtım mal-
zemesi + kuru kum/agrega ve en son su katılarak karışımı hazırlamaktır. Aksi takdirde yalıtım malzemesi homojen olarak ka-
rışmayacaktır. Hazırlanan beton en az 300 dozlu olmalıdır. Beton dökülürken soğuk derzler oluşturmamaya dikkat edilmelidir.

Sıvalı kör cephelerde eğer çatlak yoksa iki kat su yalıtım malzemesi sürülmesi yeterlidir. Bu işlem için astar olarak sıvı sürme tipi 
su itici yalıtım malzemesi kullanılır. Siyah görüntü istenmiyorsa beyaz veya farklı renklerde olan malzemelerden de kullanılabilir. 

Yüzeyde 1 mm genişliğinden daha geniş çatlaklar varsa önce bunların tamiratı yapılmalıdır. Su basıncını azaltmak için su 
sızıntısı olan delikler suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar matkapla derinleştirilir. Eğer sızıntı birden fazla yerde varsa 
duvarın alt kısımlarına doğru suyun rahatça akmasını sağlayacak kadar büyüklükte delikler açılmalıdır. İnce bir plastik boru, 
tıkama harcı ile deliğe tespit edilir ve suyun sadece takılan borulardan akması sağlanır.

12.1. SU DEPOLARINDA VE HAVUZLARDA SU YALITIMI

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depo ve havuzlarda su yalıtımı yapmak.

GİRİŞ : Su depolarında ve havuzlarda betonarme duvarlar veya zemin, su sızıntısını önleyemez. Bu yapılarda su giriş ve 
tahliye delikleri, pencereler ve zemin birleşim yerleri su yalıtımı için hassas noktalardır. Eğer yapıda yıpranma varsa ve 
betonarme yapıda çatlaklar oluşmuş ise su sızıntısı olması kaçınılmazdır. Bu tür durumları önlemek için su depoları ve 
havuzlarda su yalıtımı yapılması gereklidir.

• Çevrenizdeki inşaatlarda su depoları ve havuzları inceleyiniz. 

• Depo ve havuzlarda su yalıtım yapılış şeklini araştırınız ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

12.1.1. Havuzlarda Su Yalıtımı

Havuz İzolasyonu: Yüzme havuzundaki suyun dışarı sızması ve dışarıdan havuza su sızıntılarının önlenmesi için yapılan uygu-
lamalar demektir. Amaç; su tahliye deliklerini, su girişini ve diğer özel noktalardaki zayıf alanları güçlendirmek, klorun yıprat-
tığı derzleri elden geçirerek havuz su yalıtımı sağlamaktır. Havuz iç yüzeyine seramik ve derz dolgu yapılması da tek başına 
kalıcı ve kesin bir çözüm değildir. Poliüretan su yalıtımı, ihtiyaç duyduğunuz güvenilir ve kalıcı bir sızdırmazlık çözümüdür.

Havuzlarda kullanılan kimyasallar, belli süre sonra derz dolguları aşındırır, seramik yapıştırıcısı özelliğini yitirir ve kabarır. 
Özellikle yüzme havuzlarında kullanılan suların kullanıma hazır hale gelmesi için uzun ve yüksek maliyetli bir işlem zinciri 
gerekir. Su kaçağı ile kaybedilen su hem yapıya zarar verir hem de yüksek maliyetle arıtılmış olan suyun zayi olmasından 
dolayı yüksek bir maliyet oluşur.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

Resim 12.1: Yüzme havuzu

12.1.2. Su Depolarında Su Yalıtımı

Su depolarında zamanla kullanıma bağlı olarak ya da çeşitli dış faktörlerden dolayı sızıntılar meydana gelmekte ve bu sızıntı-
lar su baskınlarının yanı sıra çeşitli tehlikeli durumlara da yol açmaktadır. Bu tehlikeli durumların en başında bakteriyel olarak 
nitelendirilen, sağlık sorunlarına neden olan durumlar gelmektedir. Su depolarında yaşanan sızıntılar, zarara yol açmasının 
dışında kayıplara da yol açar ve maddi zararların meydana gelmesine neden olur.

Su depolarında hem bakteriyel durumların önüne geçmek hem de dış ortamı sudan tamamen izole etmek için yalıtım yapıl-
ması gerekmektedir. Yapılan su deposu yalıtımı ile birlikte depoların daha güvenli olması sağlanır ve sızıntıların önüne geçilir. 
İçme suyu depolarında yapılacak su yalıtım işlemlerinde malzeme seçimi çok önemlidir. 

İnsan sağlığına uygun malzeme kullanılmasına dikkat edilmelidir. Arıtma tesislerindeki arıtma depoları ve havuzlarında ise 
kullanılan asit ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı yalıtım malzemesi kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Su deposu yalıtımlarında havalandırma bacaları dikkate alınarak yalıtım yapılmalıdır. Depoların temizliği sırasında oksijen 
eksikliği can kaybına neden olur. Bu nedenle su depolarında havalandırma bacalarının dikkate alınması son derece önemlidir.

12.1.3. Havuz ve Su Depolarında Su Yalıtım Uygulaması Yüzey Hazırlığı

Havuz ve su depolarında su yalıtım için yüzey hazırlığı temel ve perde betonlarda yapılan yüzey hazırlığının aynısı gibidir. 
Fakat havuz ve su depoları daha hassas tesisler olduğu için yalıtım öncesi yapılması gereken hazırlıklar daha titiz yapılması 
gerekir. Havuz ve su depolarında su yalıtımı için önem arz eden yüzey hazırlıkları aşağıda sıralanmıştır.

• İlk önce beton deponun fiziksel ve kimyasal dezenfek-
tesi yapılır.

• Dezenfekte işlemi bittikten sonra depodaki çatlaklar, 
kırıklar tamir harcı ile giderilir.

• Havuzlardaki aydınlatma, lamba ve boru yerleri sağlık 
bakanlığından onaylı mastik ile izole edilir.

• Depodaki sivri, delici harç atıkları giderilir.

• Zemin pürüzsüz hale getirilir.

SIRA SİZDE
     Depo ve havuzlarda, sıvalı kör cephelerde, basınçlı su durumlarında uygulamalar nasıl yapılmalıdır. Açıklayınız.
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353



12. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

12.2. ÇİMENTO ESASLI SÜRME TİP SU YALITIM 
MALZEMELERİ İLE SU DEPOLARINDA 

SU YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depo ve havuzlarda su yalıtımı yapmak.

25612

Su depolarında ve havuzlarda su yalıtımı, çimento esaslı sürme tip yalıtım malzemeleri ve sağlığa zararlı olmayan PVC 
membranlar ile yapılır.

Çimento esaslı sürme tip yalıtım malzemeleri ile yalıtım, su depolarının  yalıtımında en fazla uygulanan yalıtım türüdür. İş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak öğretmeninizin uygun gördüğü boyutlardaki su deposuna, işlem basamaklarına uygun 
olarak sürme tip yalıtım malzemesi ile yalıtım uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş, kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yapılır.

• Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yapılır 
(Resim 12.2).

Resim 12.2: Yüzeye astar uygulaması

• Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 12.3).

Resim 12.3: Köşe bandı uygulaması

•  Aydınlatma ve tahliye borularının sağlığa uygun mastikler ile yalıtımı ve sızdırmazlığı sağlanır (Resim 12.4).
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 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

Resim 12.4: Aydınlatma yuvaları ve tahliye boruları izolasyonu

• Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım mal-
zemeleri hazırlanır. Önce kap içerisine sıvı kısmı konulur. Daha sonra toz bileşen serpilerek ilave edilir. Karışım düşük 
devirli matkapla karıştırılır. Harç 5 ile 10 dakika dinlendirildikten sonra homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır.

• Astar kuruduktan sonra ilk kat çimento esaslı sürme su yalıtım malzemesi, izolasyon fırçası ile teknik bültende belirtilen 
sarfiyatta uygulanır (Resim 12.5).

Resim 12.5: Birinci katın yatay olarak uygulanması

• Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım mal-
zemesi en az iki kat uygulanır. Katlar arasında yalıtım filesi uygulaması yapılır.

• Birinci kat uygulama kurumadan file, yüzeye birbiri üzerine 15 cm bini yapacak şekilde yapıştırılır (Resim 12.6).

Resim 12.6: File uygulaması

• Katlar arasında uygulamalar birbirine dik olarak uygulanır (Resim 12.7).

Resim 12.7: İkinci kat yalıtım uygulaması (dikey)
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Çimento esaslı su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Su Yalıtım malzemesinin hazırlanması için kullanılır.
4 Sıva filesi Büyük yüzeyli yalıtım alanlarının güçlendirilmesinde kullanılır.
5 Seramik karo Yüzeyin kaplanmasında su emme değeri düşük seramik kullanır.
6 Seramik karo yapıştırma harcı Seramik kaplama yapıştırılmasında kullanılır.
7 Derz dolgu Derz dolgu yapımında silikonlu derz kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında ve karışımın hazırlanmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve tamirat yapımında kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Yalıtım malzemesinin yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Seramik karo kaplama araçları Seramik karo kaplaması için kullanılan araçların gerekli olanları kullanılır.

Resim 12.8: Seramik karo uygulaması                             Resim 12.9: Derz uygulaması

• İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru sünger ile gerekiyorsa yüzey düzeltilebilir.

• Uygulama süresince ve uygulamayı takip eden 24 saat süresince uygulama aşırı sıcak, su, rüzgar, don vb. dış etkenler-
den korunur.

• Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye ediliyorsa ürün teknik bülteninde belirtildiği gibi kür uygulanmalıdır.

• Su geçirgenlik testi yapılır.

• Yüzeye tekniğine uygun olarak seramik karo kaplama yapılır (Resim 12.8).

• Derz uygulaması yapılır (Resim 12.9).
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yaptınız mı?

7
Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı uygulaması 
yaptınız mı?

8
Aydınlatma ve tahliye borularının sağlığa uygun mastikler ile yalıtımını ve sızdırmazlığını 
sağladınız mı?

9
Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun 
tam elastik su yalıtım malzemeleri hazırlayıp önce kap içerisine sıvı kısmı koydunuz mu? 

10 Daha sonra toz bileşeni serperek ilave ettiniz mi? 

11 Karışımı düşük devirli matkapla karıştırdınız mı? 

12
Harcı 5 ile 10 dakika dinlendirildikten sonra homojen kıvama gelinceye kadar karıştırıp hazır 
hale getirdiniz mi?

13
Astar kuruduktan sonra ilk kat çimento esaslı sürme su yalıtım malzemesini, sert kıllı izolas-
yon fırçası ile teknik bültende belirtilen sarfiyatta uyguladınız mı?. 

14
Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun 
tam elastik su yalıtım malzemesini en az iki kat uygulayıp katlar arasında yalıtım filesi uygula-
ması yaptınız mı?

15 Katlar arasında uygulamaları birbirine dik olarak uyguladınız mı?

16
İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru sünger ile gerekiyorsa yüzey düzeltme-
si yaptınız mı?

17
Uygulama süresince ve takip eden 24 saat süresince uygulamayı aşırı sıcak, su, rüzgar, don 
vb. dış etkenlerden korudunuz  mu?

18
Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye ediliyorsa ürün teknik bülteninde 
belirtildiği gibi kür uyguladınız mı?

19 Yüzeye tekniğine uygun olarak seramik karo kaplama yaptınız mı?

20 Sızdırmazlık kontrolü yaptınız mı?

21 Seramik karo ve derz uygulamasını tekniğine uygun yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

12.3. PVC MEMBRAN İLE SU DEPOLARINDA SU 
YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depo ve havuzlarda su yalıtımı yapmak.

25613

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak öğretmeninizin uygun gördüğü boyutlardaki su deposuna işlem basamaklarına uy-
gun olarak serme tip yalıtım malzeme ile yalıtım uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yapılır. 

• Tüm iç köşelerde çimento esaslı yapısal tamir harcı ile 
köşe  pahı yapılır. 

• Yalıtımın devamı için kenar ve köşe birleşim yerlerine 
yalıtım bandı yapıştırılır.

• Deponun fiziksel ve kimyasal dezenfektesi yapılır.

• Dezenfekte işlemi bittikten sonra depodaki çatlaklar, 
kırıklar tamir harcı ile giderilir.

• Depodaki sivri, delici harç atıkları giderilir.

• Zemin pürüzsüz hale getirirlir.

• Su seviyesinin 20-30 cm üzerinden baskı çıtası ile duva-
ra monte edilir (Resim 12.10).

• Membranlar tam boy ve en az 10 cm bini yapacak şe-
kilde serilir.

• PVC membran perde şeklinde duvarlara asılır, ek yer-
leri birbirine ısı kaynağı makinesi ile kaynak yapılır (Re-
sim 12.11).

Resim 12.10: Membranların baskı çıtası ile montajı Resim 12.11: Membran kaynak makinesi

• Zeminde gider ve hidrofor emiş, tahliye-çıkış boruları yerleri açılır, PVC membranı boğma tekniği ile borulara geçirilir 
(Resim 12.12).

• Su tahliye aparatları monte edilir (Resim 12.13).

Resim 12.12: Tahliye borularının yerlerinin açılması Resim 12.13: Tahliye aparatlarının montajı
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 PVC membran yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Membran kaynak makinesi Membranların birleştirilmesi için kullanılır.
4 Sıvı mastik Ek yerleri ve boru kenarlarının yalıtılmasında kullanılır.
5 Baskı çıtası ve çivisi Membranların duvara monte edilmesinde kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında ve karışımın hazırlanmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve tamirat yapımında kullanılır.
9 Yalıtım fırçası Yalıtım malzemesinin yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.
11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.
12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.
13 Kaynak makinesi Membranların yapıştırılmasında kullanılır.

UYARI: Su yalıtımı uygulamalarını doğru ve tekniğine uygun şekilde yaparak su tasarrufuna katkı sağlayacağınızın 
bilincinde olmalısınız.

• Tahliye kapağı etrafı ve baskı profili üzerinde kalan membranlar sıvı mastik ile yapıştırılarak yalıtılır (Resim 12.14).

Resim 12.14: Tahliye aparatları ve baskı çıtası üzerinde kalan membranların yalıtılması

• Perde duvarlarda ve askı çıtası üzerinde kalan yerler 
avuç içi kaynak makinesi ile kaynatılır (Resim 12.15).

• Uygulama iki kat olarak yapılır, katlar birbiri üzerine zıt 
yönde uygulanır.

• İç ve dış köşelerin profesyonel teknik ile elips şeklinde 
kesilmiş parça membranla su sızdırmazlığını sağlamak 
için kaynakları yapılır.

• Su deposu izolasyonundan sonra içeride su borusu 
bulunuyorsa boruların etrafına Sağlık Bakanlığından 
onaylı mastik çekilir. 

• Bu mastiğin kuruma süresi sekiz saat olduğu için su de-
polama işlemi sekiz saat sonra yapılmalıdır. 

Resim 12.15: Avuç içi kaynak makinesi
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yüzeyi nemlendirerek suya doyurdunuz mu?

7 Tüm iç köşelerde çimento esaslı yapısal tamir harcı ile köşe  pahı yaptınız mı?

8 Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yaptınız mı?

9
Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı uygulaması 
yaptınız mı?

10 Deponun fiziksel ve kimyasal dezenfektesini yaptınız mı?

11 Dezenfekte işlemi bittikten sonra depodaki çatlakları ve kırıkları tamir harcı ile giderdiniz mi?

12 Depodaki sivri, delici harç atıklarını temizlediniz mi?

13 Zemini pürüzsüz hale getirdiniz mi?

14 Membranları su seviyesinin 20-30 cm üzerinden baskı çıtası ile duvara monte ettiniz mi?

15 Membranları tam boy ve en az 10 cm bini yapacak şekilde serdiniz mi?

16
PVC membranı perde şeklinde duvarlara asıp ek yerleri birbirine ısı kaynağı makinesi ile 
kaynak yaptınız mı?

17
Zeminde gider ve hidrafor emiş, tahliye-çıkış boruları yerleri açıp pvc membranı boğma tek-
niği ile borulara geçirdiniz mi?

18 Su tahliye aparatlarını monte ettiniz mi?

19
Tahliye kapağı etrafı ve baskı profili üzerinde kalan membranları sıvı mastik ile yapıştırarak 
yalıtım sağladınız mı?

20 Perde duvarlarda ve askı çıtası üzerinde kalan yerleri avuç içi kaynak makinesi ile kaynattınız mı?

21 Uygulamayı iki kat olarak yapıp katları birbiri üzerine zıt yönde uyguladınız mı?

22
İç ve dış köşelerin profosyenel teknik ile elips şeklinde kesilmiş parça membranla su sızdır-
mazlığını sağlamak için kaynaklarını yaptınız mı?

23
Su deposu izolasyonundan sonra içeride su borusu bulunuyorsa boruların etrafına Sağlık 
Bakanlığından onaylı mastik çektiniz mi?

24 Bu mastiğin kuruma süresi sekiz saat olduğu için su depolama işlemini sekiz saat sonra yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

12.4. ÇİMENTO ESASLI SÜRME TİP SU YALITIM 
MALZEMELERİ İLE HAVUZLARDA 

SU YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak havuzlarda su yalıtımı yapmak.

25614

Aşağıda plan ve kesiti verilen havuz yalıtım uygulaması ya da öğretmeninizin verdiği ölçülerde havuz su yalıtımı yapılacaktır. 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak süs havuzu su yalıtımını işlem basamaklarına uygun olarak sürme tip yalıtım malze-
me ile yalıtım uygulaması yapınız. Her duvar için bir adet aydınlatma uygulaması yapılması önerilir.

Şekil 12.1: Havuz plan ve detayı

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yapılır. 

• Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yapılır.

• Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı yapıştırılır.

• Aydınlatma ve tahliye borularının etrafları, sağlığa uygun mastikler ile yalıtımı ve sızdırmazlığı sağlanır.

• Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım mal-
zemeleri hazırlanır. Önce kap içerisine sıvı kısmı konulur. Daha sonra toz bileşen serpilerek ilave edilir. Karışım düşük 
devirli matkapla karıştırılır. Harç 5 ile 10 dakika dinlendirildikten sonra homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır.

• Astar kuruduktan sonra ilk kat çimento esaslı sürme su yalıtımı malzemesi, izolasyon fırçası ile teknik bültende belirti-
len sarfiyatta uygulanır. 

• Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli içme suyu depolarında kullanıma uygun, tam elastik su yalıtım mal-
zemesi en az iki kat uygulanır. Katlar arasında yalıtım filesi uygulaması yapılır.

361



12. ÖĞRENME BİRİMİ

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Çimento esaslı su yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Su Yalıtım malzemesinin hazırlanması için kullanılır.

4 Sıva filesi Büyük yüzeyli yalıtım alanlarının güçlendirilmesinde kullanılır.

5 Seramik karo Yüzeyin kaplamasında su emme değeri düşük seramik kullanır.

6 Seramik karo yapıştırma harcı Seramik kaplama yapıştırılmasında kullanılır.

7 Derz dolgu Derz dolgu yapımında silikonlu derz kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında ve karışımın hazırlanmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve tamirat yapımında kullanılır.

9 Yalıtım fırçası Yalıtım malzemesinin yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.

11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

13 Seramik karo kaplama araçları Seramik karo kaplaması için kullanılan araçların gerekli olanları kullanılır.

• Birinci kat uygulama kurumadan, file yüzeye biribiri üzerine 15 cm bini yapacak şekilde yapıştırılır. 

• Katlar arası uygulamaları birbirine dik olarak uygulanır.

• İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru sünger ile gerekiyorsa yüzey düzeltilir.

• Uygulama süresince ve uygulamayı takip eden 24 saat süresince uygulama aşırı sıcak, su, rüzgar, don vb. dış etkenler-
den korunur.

• Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye ediliyorsa ürün teknik bülteninde belirtildiği gibi kür uygulan-
malıdır.

• Su geçirgenlik testi yapılır.

• Yüzeye tekniğine uygun olarak seramik karo kaplama yapılır.

• Derz uygulaması yapılır. 
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yaptınız mı?

7
Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı uygulaması 
yaptınız mı?

8
Aydınlatma ve tahliye borularının sağlığa uygun mastikler ile yalıtımını ve sızdırmazlığını 
sağladınız mı?

9
Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun 
tam elastik su yalıtım malzemeleri hazırlayıp önce kap içerisine sıvı kısmı koydunuz mu? 

10 Daha sonra toz bileşeni serperek ilave ettiniz mi? 

11 Karışımı düşük devirli matkapla karıştırdınız mı?

12
Harcı 5 ile 10 dk. dinlendirdikten sonra homojen kıvama gelinceye kadar karıştırıp hazır hale 
getirdiniz mi?

13
Astar kuruduktan sonra ilk kat çimento esaslı sürme su yalıtım malzemesini, sert kıllı izolas-
yon fırçası ile teknik bültende belirtilen sarfiyata uygun olarak uyguladınız mı? 

14
Polimer emülsiyon ve çimento esaslı, çift bileşenli, içme suyu depolarında kullanıma uygun 
tam elastik su yalıtım malzemesini en az iki kat uygulayıp katlar arasında yalıtım filesi uygula-
ması yaptınız mı?

15 Katlar arasında uygulamaları birbirine dik olarak uyguladınız mı?

16
İkinci katın uygulanmasından sonra yumuşak bir kuru sünger ile gerekiyorsa yüzey düzeltme-
si yaptınız mı?

17
Uygulama süresince ve takip eden 24 saat süresince uygulamayı aşırı sıcak, su, rüzgar, don 
vb. dış etkenlerden korudunuz  mu?

18
Taze uygulanmış malzemeye, üretici tarafından tavsiye ediliyorsa ürün teknik bülteninde 
belirtildiği gibi kür uyguladınız mı?

19 Yüzeye tekniğine uygun olarak seramik karo kaplama yaptınız mı?

20 Sızdırmazlık kontrolü yaptınız mı?

21 Seramik karo ve derz uygulamasını tekniğine uygun yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

Aşağıda plan ve kesiti verilen havuz yalıtım uygulaması ya da öğretmeninizin verdiği ölçülerde havuz su yalıtımı yapılacaktır. 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak süs havuzu su yalıtımını işlem basamaklarına uygun olarak sürme tip yalıtım malze-
mesi ile yalıtım uygulaması yapınız. Su seviye yüksekliği 140 cm olacak şekilde her duvar için bir tahliye borusu uygulaması 
önerilir.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

12.5. PVC MEMBRAN İLE HAVUZLARDA 
SU YALITIM UYGULAMASI

5
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak havuzlarda su yalıtımı yapmak.

25615

Şekil 12.2: Su deposu plan ve detay çizimi

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yapılır. 

• Tüm iç köşelerde çimento esaslı yapısal tamir harcı ile köşe pahı yapılır. 

• Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı yapıştırılır.

• Deponun fiziksel ve kimyasal dezenfektesi yapılır.

• Dezenfekte işlemi bittikten sonra depodaki çatlaklar, kırıklar tamir harcı ile giderilir.

• Depodaki sivri, delici harç atıkları giderilir.

• Zemin pürüzsüz hale getirirlir.

• Su seviyesinin 20-30 cm üzerinden baskı çıtası ile duvara monte edilir.

364



YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
 Depo ve Havuzlarda Su Yalıtımı

• Membranlar tam boy ve en az 10 cm bini yapacak şekilde serilir.

• PVC membran perde şeklinde duvarlara asılır, ek yerleri birbirine ısı kaynağı makinesi ile kaynak yapılır.

• Zemindeki gider ve hidrafor emiş, tahliye-çıkış boruları yerleri açılır, pvc membranı boğma tekniği ile borulara geçirilir.

• Su tahliye aparatları monte edilir. 

• Tahliye kapağı etrafı ve baskı profili üzerinde kalan membranlar sıvı mastik ile yapıştırılarak yalıtılır. 

• Perde duvarlarda ve askı çıtası üzerinde kalan yerler avuç içi kaynak makinesi ile kaynatılır. 

• Uygulama iki kat olarak yapılır, katlar birbiri üzerine zıt yönde uygulanır.

• İç ve dış köşelerin profosyenel teknik ile elips şeklinde kesilmiş parça membranla su sızdırmazlığını sağlamak için kay-
nakları yapılır.

• Su deposu izolasyonundan sonra içeride su borusu bulunuyorsa boruların etrafına Sağlık Bakanlığından onaylı mastik 
çekilir. 

• Bu mastiğin kuruma süresi sekiz saat olduğu için su depolama işlemi sekiz saat sonra yapılmalıdır. 

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 PVC membran yalıtım malzemesi Yalıtım yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Membran kaynak makinesi Membranların birleştirilmesi için kullanılır.

4 Sıvı mastik Ek yerleri ve boru kenarlarının yalıtılmasında kullanılır.

5 Baskı çıtası ve çivisi Membranların duvara monte edilmesinde kullanılır.

Makine Araç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç, madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında ve karışımın hazırlanmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Çelik mala Harcın kıvamına getirilmesi ve tamirat yapımında kullanılır.

9 Yalıtım fırçası Yalıtım malzemesinin yüzeye uygulanmasında kullanılır.

10 Spiral makinesi Perde duvar yüzeyindeki demirlerin kesilmesinde kullanılır.

11 Karıştırıcı Yalıtım malzemesinin homojen şekilde karıştırılması için kullanılır.

12 Ölçü kabı Malzeme karışımlarının ölçümü için kullanılır.

13 Kaynak makinesi Membranların yapıştırılmasında kullanılır.
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12. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun olarak yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yüzeyi nemlendirerek suya doyurdunuz mu?

7 Tüm iç köşelerde çimento esaslı yapısal tamir harcı ile köşe  pahı yaptınız mı?

8 Yalıtımın daha iyi yapışması için astar uygulaması yaptınız mı?

9
Yalıtımın devamını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine yalıtım bandı uygulaması 
yaptınız mı?

10 Deponun fiziksel ve kimyasal dezenfektesini yaptınız mı?

11 Dezenfekte işlemi bittikten sonra depodaki çatlakları ve kırıkları tamir harcı ile giderdiniz mi?

12 Depodaki sivri, delici harç atıklarını temizlediniz mi?

13 Zemini pürüzsüz hale getirdiniz mi?

14 Membranları su seviyesinin 20-30 cm üzerinden baskı çıtası ile duvara monte ettiniz mi?

15 Membranları tam boy ve en az 10 cm bini yapacak şekilde serdiniz mi?

16
PVC membranı perde şeklinde duvarlara asıp ek yerlerini birbirine ısı kaynağı makinesi ile 
kaynak yaptınız mı?

17
Zeminde gider ve hidrafor emiş, tahliye-çıkış boruları yerleri açıp ya da  pvc membranı boğ-
ma tekniği ile borulara geçirdiniz mi?

18 Su tahliye aparatlarını monte ettiniz mi?

19
Tahliye kapağı etrafı ve baskı profili üzerinde kalan membranları sıvı mastik ile yapıştırarak 
yalıtım sağladınız mı?

20 Perde duvarlarda  askı çıtası üzerinde kalan yerleri avuç içi kaynak makinesi ile kaynattınız mı?

21 Uygulamayı iki kat olarak yapıp katları birbiri üzerine zıt yönde uyguladınız mı?

22
İç ve dış köşelerin profosyenel teknik ile elips şeklinde kesilmiş parça membranla su sızdır-
mazlığını sağlamak için kaynaklarını yaptınız mı?

23
Su deposu izolasyonundan sonra içeride su borusu bulunuyorsa boruların etrafına Sağlık 
Bakanlığından onaylı mastik çektiniz mi?

24
Bu mastiğin kuruma süresi sekiz saat olduğu için su depolama işlemini sekiz saat sonra yaptı-
nız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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SES, YANGIN VE TESİSAT YALITIMI

Öğrenme Birimi13

13.1.  SES, YANGIN VE TESİSAT YALITIM MALZEMELERİ
13.2.  DÖŞEMELERDE SES VE YANGIN YALITIMI UYGULAMASI 
13.3.  DUVARLARDA SES YALITIMI UYGULAMASI
13.4.  BÖLME DUVARLARDA SES YALITIMI UYGULAMASI
13.5.  TAVANLARDA SES VE YANGIN YALITIMI
13.6.  AHŞAP ÇATILARDA SES VE YANGIN YALITIMI
13.7.  GÜRÜLTÜ AĞIRLIKLI SES VE AKUSTİK SES YALITIMI 
13.8.  TİTREŞİM YALITIMI UYGULAMALARI
13.9.  TESİSAT YALITIMI UYGULAMALARI
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

13.1. SES, YANGIN VE TESİSAT YALITIM MALZEMELERİ

BİLGİ YAPRAĞI

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak binalarda ve özel yapılarda ses, yangın ve tesisat yalıtımı yapmak.

GİRİŞ : Ses yangın ve tesisat yalıtımları insanların daha sağlıklı ve konforlu yaşamaları için yapılan imalatlardır.

Ses yalıtımı; insanların yaşam alanlarına ses, duvar, tavan ve zeminden iletilmektedir. Ses yalıtımı, yaşam ortamından 
sesin dışarı çıkmasını veya dışarıdan sesin içeri gelmesini önlemek için yapılır. Duvarlara yumurta kartonları yapıştıra-
rak cam yünü, taş yünü yapıştırarak ses yalıtımı elde edemezsiniz. Doğru uygulama, oda içinde oda inşa etmek gerekir. 
Ses yalıtımı oldukça masraflı bir işlemdir.

Çevrenizdeki inşaatlarda ses, yangın ve tesisat yalıtımı yapılan binaları inceleyiniz. Ses, yangın 
ve tesisat yalıtımı yapılış şeklini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI :

Ses yalıtımı dikkat gerektiren bir inşaat işlemidir. Kütle ve yoğunluklu ses yalıtım malzemeleri ve arada bırakılacak hava boş-
luğu, yalıtımın başarılı olması için önemli kriterlerdir.

Ses yalıtımı STC birimi ile ölçülür. STC değeri ne kadar yüksek ise ses yalıtımı da o kadar başarılı olmuş olur.

Akustik düzenlemede ise odada daha iyi duyum anlaşılır. Örneğin, boş bir odada sesinizin duvarlara çarparak dönmesi 
yankı-flatır eko oluşturur. Ses de ışık gibi hareket eder. Yüzeylere çarpıp katlanarak artabilir. Kaynağından üç desibel çıkan 
ses, yüzeylere çarparak katlanabilir. Bu karmaşayı düzenlemek için akustik yalıtım yapılır. 

Yangın yalıtımı: yanıcı maddelerin ve oksijenin hayatın vazgeçilmez birer parçası olduğu düşünülürse ve yanıcı maddeleri 
tutuşturabilecek enerjiyi sağlayabilecek teknolojik aletlerin çevremizi sardığı göz önüne alınırsa aslında yaşanılan mekânlar-
da yangın çıkma olasılığı sanıldığı kadar düşük değildir. Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik can ve mal 
güvenliğini sağlayıcı yapısal önlemlere yangın yalıtımı denir.

Evlerdeki her tür mobilya, perde, duvar kâğıdı gibi eşyaların tümü yanıcıdır. Yangınlar için gereken oksijen ise havada bulunur. 
Sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynakları, bazı kimyasal tepkimeler ve sürtünmeye 
bağlı olarak ortaya çıkan ısılar ile yanıcı maddelerin herhangi bir şekilde tutuşma sıcaklığına gelmesi yangının başlamasına 
neden olur.

Tesisat yalıtımı: binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerden geçen 
bölümlerin, bu bölümlerdeki vana ve armatürlerle mekanik tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima kanalları-
nın, içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri 
ile yalıtılmasına tesisat yalıtımı denir.

Ses, yangın ve tesisat yalıtımlarında kullanılan yalıtım malzemeleri genellikle aynı tür malzemelerdir. Ancak yalıtım çeşidine 
göre ayrılıklar ve şekil değişiklikleri olur. Ses ve yangın yalıtımlarında genel olarak ikinci duvar veya ikinci tavan döşeme gibi 
uygulamalar yapılır. Uygulamada genellikle alçı levhalar kullanılır. Yalıtımda kullanılan alçı levhaların çeşitleri vardır. 

Yalıtım projesinde hangi malzeme yazıyorsa o kullanılır. Yalıtımda kullanılan alçı levha çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

Tablo 10.1: Yalıtımda Kullanılan Alçı Levhalar ve Özellikleri

Levha Çeşidi Açıklama Resim

Standart Alçı 
Levha

Resim 13.1: Standart alçı levha

Düzgün yüzeyli, esnek ve hafif alçı plaka çeşididir. Ön yüzü 
fildişi, arka yüzü gri renkli kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Kuru sıva duvar kaplama

Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda kullanılabilen, su itici-
lik özelliği kazandırılmış düzgün yüzeyli hafif alçı levha çeşidi-
dir. Ön yüzü yeşil, arka yüzü gri renkli kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Neme dayanım
• Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan 
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Kuru sıva duvar kaplama
• Şaft duvarları
• Islak hacimler

Resim 13.2: Suya dayanıklı alçı levha

Suya Dayanıklı 
Alçı Levha

Islak hacim ve nemli ortamlarda kullanılabilen, su iticilik ve 
yangına dayanım özelliği kazandırılmış, küf önleyici ve küfe 
karşı direnç sağlayan düzgün yüzeyli alçı levha çeşididir. Ön 
yüzü yeşil, arka yüzü gri renkli kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Neme dayanım
• Küfe dayanım
• Yangına dayanımı
• Temiz ve kolay montaj
• Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Kuru sıva duvar kaplama
• Şaft duvarları
• Islak hacim

Suya ve Yangına 
Dayanıklı Alçı 

Levha

Resim 13.3: Suya ve yangına dayanıklı alçı levha
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Yangına Dayanıklı 
Alçı Levha

Resim 13.4: Yangına dayanıklı alçı levha

Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün 
yüzeyli hafif alçı levha çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri 
renkli kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Yangına dayanım
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Şaft duvarları

Darbeye, yangına ve suya karşı dayanıklı, ses yalıtım özelliği 
arttırılmış özel alçı levha çeşididir. Ön ve arka yüzü mavi renkli 
kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Darbe dayanımı
• Yangın dayanımı
• Nem dayanımı
• Yüksek değerde ses yalıtımı
• Daha yüksek duvarlar
• Yüksek yük taşıma kapasitesi
• Arttırılmış yüzey sertliği
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Asma tavan
• Şaft duvarı

Resim 13.5: Darbeye, suya ve 
yangına dayanıklı alçı levha

Darbeye, Suya ve 
Yangına Dayanıklı 

Alçı Levha

Her iki yüzeyinde de kâğıt bulunmayan, cam elyaf şilte ile kap-
lı, 3 saate kadar yangın dayanımı sağlayan A1 sınıfı özel alçı 
levha çeşididir.

Özellikler
• Yüksek yangın dayanımı
• A1 sınıfı yanmaz malzeme
• Sıcaklık değişiminde boyutsal karar-lılık
• Elektrik arkı direnci
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Bölme duvar
• Asma tavan
• Şaft duvarı
• Çelik konstrüksiyonların kaplanması
• Havalandırma ve kablo kanallarının kaplanması
• Deniz ekipmanları

Yüksek Yangın 
Dayanımına Sahip 

Alçı Levha

Resim 13.6: Yüksek yangın 
dayanımına sahip alçı levha
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X- Ray Işınlarını 
Tutma Özelliğine 
Sahip Alçı Levha

Resim 13.7: X-Ray ışınlarını tutma 
özelliğine sahip alçı levha

X-ray ışınlarını tutma özelliğine ve ek olarak yüksek değerde 
ses yalıtımına sahip kurşun içermeyen özel alçı levha çeşididir.

Özellikleri
• X-ray ışınından koruma
• Kurşun içermeme
• Yangın dayanımı
• Yüksek ses yalıtımı
• Bükülebilme
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme

Yüksek ses yalıtımına sahip kolay ve hızlı uygulanabilen özel 
alçı levha çeşididir. Ön ve arka yüzü kahverengi kâğıt kaplıdır.

Özellikler
• Üstün ses yalıtımı
• Düşük frekanslarda yüksek performans
• Yangın dayanımı
• Bükülebilme
• Yanmaz malzeme
• Sıcaklık değişimlerinde boyutsal kararlılık
• Temiz ve kolay montaj
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme

Resim 13.8: Yüksek ses tutma 
özelliğine sahip alçı levha

Yüksek Ses Tutma 
Özelliğine Sahip 

Alçı Levha

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi 
ile üretilen, selüloz katkılı özel alçı levha çeşididir.

Özellikleri
• Neme dayanım

• Çivi çakılabilme

• Yüksek ısı ve ses yalıtımı

• Temiz ve kolay montaj

• Zaman tasarrufu

• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Bölme duvar

• Duvar giydirme

Duvar plakası

Resim 13.9: Duvar plakası
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Mantolama, 
Havalandırmalı 

Cephe
Sistemlerinde 
Kaplama Altı 

Plakası

Resim 13.10: Mantolama, havalandırmalı 
cephe sistemlerinde kaplama altı plakası

İç ve dış cephe sistemlerinde kullanılan, özel alçı çekirdeği ve 
her iki yüzündeki mavi cam elyaf şilte kaplama sayesinde küf 
oluşumunu engelleyen, yalıtıma katkı sağlayan, suya, neme 
ve dış hava koşullarına dayanıklı, hafif, A1 sınıfı yanmaz, sür-
dürülebilir cephe kaplama plakasıdır.

Özellikleri
• A1 sınıfı yanmaz malzeme
• Hafif
• Isı ve nem değişikliklerinde boyutsal kararlılık
• Neme dayanım
• Küfe dayanım
• Nefes alma (su buharı geçirgenliği)
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Mantolama altında kaplama plakası
• Havalandırmalı cephelerde cephe arkası kaplama plakası

İç mekânlarda kullanılan düzgün yüzeyli esnek alçı levha çeşi-
didir. Ön yüzü fildişi, arka yüzü gri renkli kâğıt kaplıdır.

Özellikleri
• Temiz ve kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları
• Asma tavan
• Bölme duvar
• Duvar giydirme
• Kuru sıva duvar kaplama

Resim 13.11: Esnek alçı levha

Esnek Alçı Levha

13.1.1. Ses Yalıtım Malzemeleri
Ses yalıtım malzemeleri, kapalı bir ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen, gösterdiği dirençle ses enerjisini mekanik 
enerjiye ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir.

Yapı Yalıtımı İçin Kullanılan Ses Yalıtım Malzemeleri

Duvar, Döşeme, Çatı Uygulamaları: Camyünü, taşyünü, yumuşak poliüretan esaslı köpük-ler, melamin köpüğü, dinamik ka-
tılık değeri iyileştirilmiş ekspande polistiren köpüğü, EPS levha-lar (TS EN 13163’e göre EPS T sınıfı özel ürünler), ahşap yünü 
keçeler, delikli metaller, delikli ahşaplar, delikli alçı levha panolar, mantar vb.

Döşeme Uygulamaları (sadece darbe sesinin önlenmesi için):Polietilen, kauçuk köpüğü, tekstil atığından mamul malzemeler.

Yalıtım Camı Üniteleri: Akustik laminasyonlu cam çözümleri.

Teknik (Endüstriyel) Yalıtım: Camyünü, taşyünü, polietilen, poliüretan, kauçuk köpüğü, yaylar, askılar, susturucular vb.

13.1.2. Yangın Yalıtım Malzemeleri

Camyünü, taşyünü, alçı levhalar, lifli çimento levhalar, seramik yünü, perlit, vermikulit, cam köpüğü, kalsiyum silikat, özel 
mastikler, ısı ile genleşen özel boyalar, özel kapı ve cam fitilleri vb.

13.1.3. Tesisat Yalıtım Malzemeleri

Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri genel olarak; polietilen köpük, kauçuk köpüğü, cam-
yünü, poliüretan, cam köpüğü ve kalsiyum silikattır.

Yapı yalıtımı için kullanılan ses yalıtım malzemeleri aşağı açıklanmıştır.
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.2. DÖŞEMELERDE SES VE YANGIN YALITIMI 
UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminde ses ve yangın yalıtımı yapmak.

25617

Öğretmeninizin tespit ettiği zeminde işlem basamaklarına uygun olarak zeminde ses ve yangın uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır. 
Yüzeydeki kırıklar ve düşüklükler tesviye edilir (Şekil 
13.1).

Şekil 13.1: Bozuk ve düzeltilmiş zemin

• Yalıtım yapılacak zemin seviyesini belirlemek için kot alınır (Resim 13.12).

• Kaplama üst seviyesine kadar duvar döşeme birleşimine ses yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 13.13).

Resim 13.12: Kot alma Resim 13.13: Ses yalıtım bandı yapıştırma

• Ses yalıtımı için kullanılacak ağır ses yalıtım bariyeri ze-
mine boşluk kalmayacak şekilde projesine uygun ola-
rak yapıştırılır (Resim 13.14).

• Ses yalıtım malzemesi üzerine taşyünü serbest olarak serilir.

• Taş yünü üzerine buhar kesici ve su geçirmez örtü serilir.

• Yüzeye şap atılır.

• Zemin kaplaması yapılır.

Resim 13.14: Ses bariyeri serme

373



13. ÖĞRENME BİRİMİ

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.
4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.
5 Yalıtım bandı Duvar döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.

Makine Araç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.
3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.
4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.
6 Kova Su taşınmasında kullanılır.
7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.
8 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.
9 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Yalıtım yapılacak zemin seviyesini belirlemek için kot aldınız mı?
7 Kaplama üst seviyesine kadar duvar döşeme birleşimine ses yalıtım bandı kullandınız mı?

8
Ses yalıtım  için kullanılacak ağır ses yalıtım bariyerini boşluk kalmayacak şekilde projesine 
uygun olarak zemine yapıştırdınız mı?

9 Ses yalıtım malzemesi üzerine taşyününü serbest olarak serdiniz mi?
10 Taş yünü üzerine buhar kesici ve su geçirmez örtü serdiniz mi?
11 Yüzeye tekniğine uygun şap attınız mı?
12 Zemin kaplaması yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.3. DUVARLARDA SES YALITIMI UYGULAMASI
10

DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvarlarda ses ve yangın yalıtımı yapmak.

25619

Duvarlarda ses ve yangın yalıtımı iki türlü olur. 
• Mevcut duvarlara giydirme duvar yapılarak yapılan ses ve yangın yalıtımı.

• Bölme duvar yaparak uygulanan ses ve yangın yalıtımı.

Öğretmeninizin tespit ettiği duvar yüzeyine giydirme duvar yapma yöntemiyle işlem basamaklarına uygun olarak duvarda 
ses ve yangın uygulaması yapınız.

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (yüzeydeki kırıklar ve düşüklükler tesviye edilir). 

• Yüzeye veya tercihen malzeme yüzeyine yapıştırıcı uygulanır. Likit yapıştırıcı teknik bültenine göre kullanılır. Ses yalıtım 
süngeri, bariyerli ses kesici veya bariyerli ses kesicili sünger paneller duvara yapıştırılır.

• Cephede kot alınır; yatayda 62,5 cm’yi, düşeyde 125 cm’yi geçmemek kaydıyla klips yerleri işaretlenir (Şekil 13.2).

Şekil 13.2: Klips yerleri

• Tabana ve duvara Duvar U profillerinin (DU) yerleri yalıtım hava boşluğu kalacak şekilde işaretlenir.

• DU profillerinin zemine ve tavana gelecek kısımlarına yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 13.15).

• Klipslerin duvara gelen kısmına yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 13.16).
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• Duvar C profillerinin (DC) genişliği kadar taş yünü kesilir (Resim 13.18).

• İçerisine taşyünü yerleştirilen DC profilleri DU profillerinin içerisine duvar klipsleri hizasında sabitlenir. DC profillerinin 
düşey düzgünlüğü kontrol edilerek klipslere sabitlenir (Resim 13.19).

Resim 13.18: DC profilleri için yalıtım malzemesi hazırlama Resim 13.19: DC profilleri ve duvar klipslerine sabitleme

• Bu şekilde tüm düşey profiller monte edilir ve araları taşyünü ile doldurulur (Resim 13.20).

Resim 13.20: DC profillerini duvara sabitleme ve aralarını yalıtım malzemeleri ile doldurma

Resim 13.15: DU profillerine yalıtım bandı yapıştırma

Resim 13.17: DU profilleri ve duvar klipslerini sabitleme

• Klipsler ve DU profilleri önceden işaretlenen yerlerine sabitlenir (Resim 13.17).

Resim 13.16: Duvar klipslerine yalıtım bandı yapıştırma
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Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.

4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.

5 Yalıtım bandı Duvar döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.

6 Alçı levha Duvar yüzeyini kaplamak için kullanılır.

7 Derz alçısı Alçı levha arası derzleri doldurmak için kullanılır.

8 Derz filesi Birleşim yerlerini güçlendirmek için kullanılır.

9 Duvar profilleri Duvar iskeleti oluşturmak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.

9 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.

10 Alçı sıva malası Alçı sıva yapmak için kullanılır.

11 Delici matkap Profillerin yerlerini ve montaj yerlerini delmek için kullanılır.

12 Şarjlı vidalama Profilleri duvara, tabana ve tavana sabitlemek için kullanılır.

13 Sac makası Duvar profillerini kesmek için kullanılır.

14 Kenet makası DU ve DC profillerini sabitlemek için kullanılır.

Resim 13.21: DC profilleri üzerine alçı levha vidalama

• Alçı levha birleşim yerlerine derz alçısı çekilir ve derz filesi uygulaması yapılır.

• Profiller üzerine sese ve yangına dayanıklı alçı levhalar vidalanır (Resim 13.21).
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ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtım yapılacak zemin seviyesini belirlemek için kot aldınız mı?

7 Yüzeye veya tercihen malzeme yüzeyine yapıştırıcı uyguladınız mı?

8
Likit yapıştırıcıyı teknik bültenine göre kullanıp ses yalıtım süngerini, bariyerli ses kesiciyi 
veya bariyerli ses kesicili sünger panelleri duvara yapıştırdınız mı?

9
Cephede kot alıp yatayda 62,5 cm’yi, düşeyde 125 cm’yi geçmemek kaydıyla klips yerlerini  
işretlediniz mi?

10
Tabana ve duvara, duvar U profillerinin (DU) yerlerini yalıtım hava boşluğu kalacak şekilde 
işaretlediniz mi?

11 DU’ların zemine ve tavana gelecek kısımlarına yalıtım bandı yapıştırdınız mı?

12 Klipslerin duvara gelen kısmına yalıtım bandı yapıştırdınız mı?

13 Klipsleri ve DU profilleri önceden işaretlenen yerlerine sabitlediniz mi?

14 Duvar C profillerinin (DC) genişliği kadar taş yünü kestiniz mi?

15
İçerisine taşyünü yerleştirillen DC profilleri DU prollerinin içerisine duvar klipsleri hizasında 
sabitlenir. DC profillerinin düşey düzgünlüğünü kontrol ederek klipslere sabitlediniz mi?

16 Bu şekilde monte edilen tüm düşey profillerin aralarını taşyünü ile doldurdunuz mu?

17 Profiller üzerine sese ve yangına dayanıklı alçı levhalar kapladınız mı?

18 Alçı levha birleşim yerlerine derz alçısı çekip derz filesi uygulaması yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

Öğretmeninizin tespit ettiği duvar yüzeyine bölme duvar yapma yöntemiyle işlem basamaklarına uygun olarak duvarda ses 
ve yangın yalıtım uygulaması yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.4. BÖLME DUVARLARDA SES YALITIMI 
UYGULAMASI

10
DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvarlarda ses ve yangın yalıtımı yapmak.

25621

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yapılır (yü-
zeydeki kırıklar ve düşüklükler tesviye edilir). 

• Tabana ve duvara, duvar U profillerinin (DU) yerleri 
işaretlenir.

• DU profillerinin zemine ve tavana geleceği kısımlara 
yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 13.22).

Resim 13.22: DU profillerinin geleceği yere yalıtım bandı yapıştırılması

Resim 13.23: Profillerinin ön kısmına ses yalıtım malzemesi vidalama

• DU profilleri önceden işaretlenen yerlere sabitlenir.

• DC profilleri DU profillerinin içerisine 50 cm arayla 
sabitlenir. 

• Profillerin bir yüzeyine sese ve yangına dayanıklı alçı 
levhalar vidalanır. 

• Tüm düşey profiller araları taşyünü ile doldurulur. 

• Profillerin ön kısmına ses yalıtım bariyeri vidalanır (Re-
sim 13.23).
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

Resim 13.26: Alçı levhanın tutkallanması

Resim 13.27: Alçı levha üzerine ses yalıtım malzemesi yapıştırma

• Alçı levha üzerine yapıştırıcı sürülür (Resim 13.26).

• İkinci yalıtım duvarı iskeleti birinci duvar ile aralarında boşluk kalacak şekilde oluşturulur.

• Profil araları taşyünü ile doldurulur (Resim 13.24).

Resim 13.24: İkinci yalıtım duvarı profilleri arasına taşyünü yerleştirme

Resim 13.25: İkinci yalıtım duvarı profilleri ön yüzüne çift tarafı yapışkanlı yalıtım bandı yapıştırma

• Profillerin ön kısmına çift tarafı yapışkanlı yalıtım bandı yapıştırılır (Resim 13.25).

• Yapıştırıcı sürülen alçı levha üzerine ses yalıtım malzemesi yapıştırılır (Resim 13.27).
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

Gereç Analizi

S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.

3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.

4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.

5 Yalıtım bandı Duvar döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.

6 Alçı levha Duvar yüzeyini kaplamak için kullanılır.

7 Derz alçısı Alçı levha arası derzleri doldurmak için kullanılır.

8 Derz filesi Birleşim yerlerini güçlendirmek için kullanılır.

9 Duvar profilleri Duvar iskeleti oluşturmak için kullanılır.

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.

2 Fırça-süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

8 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.

9 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.

10 Alçı sıva malası Alçı sıva yapmak için kullanılır.

11 Delici matkap Profillerin yerlerini ve montaj yerlerini delmek için kullanılır.

12 Şarjlı vidalama Profilleri duvara, tabana ve tavana sabitlemek için kullanılır.

13 Sac makası Duvar profillerini kesmek için kullanılır.

14 Kenet makası DU ve DC profillerini sabitlemek için kullanılır.

Resim 13.28: Ses yalıtımlı alçı levhanın yapıştırılması Resim 13.29: İkinci kat alçı levhanın montajı

• Ses yalıtımlı alçı levhalar profiller üzerine yapıştırılır (Resim 13.28).

• İkinci kat alçı levha, yalıtımlı alçı levha üzerine sabitlenir (Resim 13.29).

• Alçı levha birleşim yerlerine derz alçısı çekilir ve derz filesi uygulaması yapılır.
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Tabana ve duvara, duvar U profillerinin (DU)  yerlerini işaretlediniz mi?

7 DU profillerinin zemine ve tavana geleceği kısımlara yalıtım bandı yapıştırdınız mı?

8 DU profillerini önceden işaretlenen yerlerine sabitlediniz mi?

9 DC profillerini DU profillerinin içerisine sabitlediniz mi? 

10 Profillerin bir yüzeyine sese ve yangına dayanıklı alçı levhalar vidaladınız mı?

11 Tüm düşey profillerin aralarını taşyünü ile doldurdunuz mu?

12 Profillerin ön kısmına ses yalıtım malzemesi vidaladınız mı?

13 İkinci yalıtım duvarı iskeletini birinci duvar ile aralarında boşluk kalacak şekilde oluşturdunuz mu?

14 Profil aralarını taşyünü ile doldurdunuz mu?

15 Profillerin ön kısmına çift tarafı yapışkanlı yalıtım bandı yapıştırdınız mı?

16 Alçı levha üzerine yapıştırıcı sürdünüz mü?

17 Yapıştırıcı sürülen alçı levha üzerine ses yalıtım malzemesi yapıştırdınız mı?

18 Ses yalıtımlı alçı levhaları profillerin üzerine yapıştırdınız mı?

19 İkinci kat alçı levhayı yalıtımlı alçı levha üzerine sabitlediniz mi?

20 Alçı levha birleşim yerlerine derz alçısı çekip derz filesi uygulaması yaptınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

Öğretmeninizin tespit ettiği tavan yüzeyine asma tavan yapma yöntemiyle işlem basamaklarına uygun olarak duvarda ses 
ve yangın yalıtımı uygulaması yapınız.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.5. TAVANLARDA SES VE YANGIN YALITIMI 
10

DERS
SAATİ

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tavanlarda ses ve yangın yalıtımı yapmak.

25623

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Yalıtım yapılacak yüzey için yalıtım alt seviyesinden kot 
alınır ve tüm duvar çırpı ipi veya lazer terazi yardımıyla 
işaretlenir (Resim 13.30).

Resim 13.30: Lazer terazi ile kot alma

Resim 13.31: TU profillerinin montajı

• Arka tarafına yalıtım bandı yapıştırılmış tavan U profilleri (TU) dübel vida yardımıyla başlangıçtan 50 mm olmak üzere 
600 mm arayla vidalanır (Resim 13.31).

• Asma tavan taşıyıcı profilleri olarak tavan C profilleri (TC) maksimum 90 cm arayla planlanır. İlk taşıyıcı profil 150 mm 
duvardan uzak ve 900 mm arayla ana taşıyıcı yerleri işaretlenir.

• İşaretlenen hatlar üzerine 600 mm arayla delikler delinir ve çelik dübel monte edilir (Resim 13.32).

Resim 13.32: Taşıyıcı profillerin asılması için çelik dübel montajı
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

Gereç Analizi
S. No. Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.
4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.
5 Yalıtım bandı Duvar döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.
6 Alçı levha Duvar yüzeyini kaplamak için kullanılır.
7 Derz alçısı Alçı levha arası derzleri doldurmak için kullanılır.
8 Derz filesi Birleşim yerlerini güçlendirmek için kullanılır.
9 Asma tavan profilleri Asma tavan iskeleti oluşturmak için kullanılır.

Resim 13.35: Tali taşıyıcı profillerin klipslerle ana taşıyıcı profile montajı

Resim 13.33: Taşıyıcı profil askı teli ve maşası Resim 13.34: Taşıyıcı profillerin askı teli ve maşası yardımıyla montajı

Resim 13.36: Taşıyıcı profil üzerine yalıtım levhası serilmesi Resim 13.37: Tali taşıyıcı profil üzerine şaşırtmalı olarak alçı levha montajı

• Çelik dübellere bağlantı teli ve bağlantı maşaları aynı 
kotta olacak şekilde bağlanır (Resim 13.33).

• Taşıyıcı profiller (TC), TU profillerinin üzerine gelecek 
şekilde bağlantı maşaları ile sabitlenir (Resim 13.34).

• Taşıyıcı profiller altına TU profillerinin içine geçecek şekilde, aralıkları 50 cm olarak tali taşıyıcı profiller (TC) ana taşıyıcı 
profillere klipslerle monte edilir (Resim 13.35).

• Ana taşıyıcı TC profilleri üzerine yalıtım malzemeleri 
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir (Resim 13.36).

• Yangın söndürme tesisatı ve elektrik aydınlatma tesi-
satı taşıyıcı profiller üzerine yalıtım projesine uygun 
olarak çektirilir.

• Tali taşıyıcı altına yangına dayanıklı alçı levhalar şaşırt-
malı olarak vidalanır (Resim 13.37).

• Yangın söndürme tesisatı ve elektrik aydınlatma tesisa-
tı yerleri uygun panç ile delinir.

• Alçı levha birleşim yerlerine derz bandı çekilir ve üzeri 
derz alçısı ile sıvanır.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?

6 Yalıtım yapılacak zemin seviyesini belirlemek için kot alıp yüzeye taşıdınız mı?

7
Arka tarafına yalıtım bandı yapıştırılmış tavan U profillerini (TU) dübel vida yardımıyla, baş-
langıçtan 50 mm olmak üzere 600 mm arayla vidaladınız mı?

8
Asma tavan taşıyıcı profilleri olarak tavan C profilleri (TC) maksimum 90 cm arayla planlanır. İlk 
taşıyıcı profili 150 mm duvardan uzak ve 900 mm arayla ana taşıyıcı yerlerini işaretlediniz mi?

9 İşaretlenen hatlar üzerine 600 mm arayla delikler delip çelik dübelle monte ettiniz mi?

10 Çelik dübellere bağlantı telini ve bağlantı maşalarını aynı kotta olacak şekilde bağladınız mı?

11 Taşıyıcı profiller (TC), TU profillerinin üzerine gelecek şekilde bağlantı maşaları ile sabitlediniz mi?

12
Taşıyıcı profiller altına TU profillerinin içine geçecek şekilde aralıkları 50 cm olarak tali taşıyıcı 
profilleri (TC) ana taşıyıcı profillere klipslerle monte ettiniz mi?

13 Ana taşıyıcı TC profilleri üzerine yalıtım malzemelerini boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdiniz mi?

14 Tali taşıyıcı altına yangına dayanıklı alçı levhaları şaşırtmalı olarak vidaladınız mı?

15 Alçı levha birleşim yerlerine derz bandı çekip üzerini derz alçısı ile sıvadınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Araç Gereç Analizi
S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.
3 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.
4 Alçı sıva malası Alçı sıva yapmak için kullanılır.
5 Delici matkap Profillerin yerlerini ve montaj yerlerini delmek için kullanılır.
6 Şarjlı vidalama Profilleri duvara, tabana ve tavana sabitlemek için kullanılır.
7 Sac makası Tavan profillerini kesmek için kullanılır.

10 Vida-dübel Profil montajı için kullanılır.
11 Çelik dübel Taşıyıcı profil montajı için kullanılır.
12 Lazer terazi Kot almak için kullanılır.
13 Mastar Yüzey kontrolü ve alçı levha kesmek için kullanılır.
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

Öğretmeninizin tespit ettiği ahşap çatı altına işlem basamaklarına uygun olarak duvarda ses ve yangın yalıtımı uygulaması 
yapınız.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap çatılarda ses ve yangın yalıtımı yapmak.

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.6. AHŞAP ÇATILARDA SES VE YANGIN YALITIMI  
10

DERS
SAATİ

25624

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Çatı mertekler arasına taş yünü kesilerek sıkı bir şekilde 
yerleştirilir (Resim 13.38).

Resim 13.38: Mertekler arası taş yünü yerleştirme

Resim 13.39: Merteklerin altına ses bariyeri ve bandı yapıştırma

• Taşyünü üzerine merteklerin altına ağır ses bariyeri sabitle-
nir ve ek yerlerine birleşim bandı yapıştırılır (Resim 13.39).

• Ses bariyeri üzerine 500 mm aralıklarla merteklere dik gele-
cek şekilde 50 mm kalınlığında çıtalar çakılır (Resim 13.40).

Resim 13.40: Ses bariyeri üzerine ahşap çıta montajı

• Ahşap çıtalar üzerine yangına dayanıklı alçı levhalar 
şaşırtmalı olarak 20 cm ara ile vidalanır (Resim 13.41).

• Alçı levha birleşim yerlerine derz bandı çekilir ve üzeri 
derz alçısı ile sıvanır.

Resim 13.41: Ahşap çıta üzerine alçı levha vidalama
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?
2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?
3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?
4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?
5 Yalıtım için tekniğine uygun yüzey hazırlığı yaptınız mı?
6 Çatı mertekleri arası için taş yününü keserek sıkı bir şekilde yerleştirdiniz mi?

7 Taş yünü üzerine, merteklerin altına ağır ses bariyeri sabitleyerek ek yerlerine birleşim bandı 
yapıştırdınız mı?

8 Ses bariyeri üzerine 50 cm aralıklarla merteklere dik gelecek şekilde 5x5 cm kalınlığında 
çıtaları çaktınız mı?

9 Ahşap çıtalar üzerine yangına dayanıklı alçı levhaları şaşırtmalı olarak 20 cm ara ile vidaladınız mı?
10 Alçı levha birleşim yerlerine derz bandı çekip ve üzerini derz alçısı ile sıvadınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Makine Araç Analizi
S. No.  Makine Araç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.
3 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.
4 Alçı sıva malası Alçı sıva yapmak için kullanılır.
5 Delici matkap Profillerin yerlerini ve montaj yerlerini delmek için kullanılır.
6 Şarjlı vidalama Profilleri duvara, tabana ve tavana sabitlemek için kullanılır.
7 Sac makası Tavan profillerini kesmek için kullanılır.

Gereç Analizi
S. No.  Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.
4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.
5 Yalıtım bandı Duvar döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.
6 Alçı levha Duvar yüzeyini kaplamak için kullanılır.
7 Derz alçısı Alçı levha arası derzleri doldurmak için kullanılır.
8 Derz filesi Birleşim yerlerini güçlendirmek için kullanılır.
9 Asma tavan profilleri Asma tavan iskeleti oluşturmak için kullanılır.

10 Vida-dübel Profil montajı için kullanılır.
11 Çelik dübel Taşıyıcı profil montajı için kullanılır.
12 Lazer terazi Kot almak için kullanılır.
13 Mastar Yüzey kontrolü ve alçı levha kesmek için kullanılır.
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

Gürültü odaklı ses yalıtımı ve akustik uygulaması; duvarda, tavanda ve zeminde yapılan uygulamalarının tamamı yapıldıktan 
sonra akustik istenen odalarda tavana ve duvara ilave olarak sesi absorbe eden süngerler yapıştırılarak yapılan yalıtım çeşididir.

Öğretmeninizin tespit ettiği odaya akustik ses yalıtımı uygulamasını işlem basamaklarına uygun olarak yapınız.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gürültü odaklı ses ve akustik ses yalıtımı yapmak.

 İşlem Basamakları

• Duvar, ses ve yangın yalıtım uygulaması tüm duvarlar-
da uygulanır.

• Tavanda ses ve yangın yalıtımı uygulaması yapılır.

• Projesine veya sesin yoğunluğuna göre odanın tavan ve 
duvarlarına ses yalıtım süngerleri yapıştırılır (Resim 13.42).

Resim 13.42: Akustik ses süngerlerinin yapıştırılması

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.7. GÜRÜLTÜ AĞIRLIKLI SES VE 
AKUSTİK SES YALITIMI  

10
DERS
SAATİ

25625

Makine Araç Analizi
S. No.  Araç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş güvenliği için kullanılır.
2 Yalıtım testeresi Taş yünü kesmek için kullanılır.
3 Maket bıçağı Ses yalıtım malzemelerini kesmek için kullanılır.
4 Alçı sıva malası Alçı sıva yapmak için kullanılır.
5 Delici matkap Profillerin yerlerini ve montaj yerlerini delmek için kullanılır.
6 Şarjlı vidalama Profilleri duvara, tabana ve tavana sabitlemek için kullanılır.
7 Sac makası Tavan profillerini kesmek için kullanılır.

Gereç Analizi
S. No.  Gereç Kullanım Amacı

1 Taşyünü Ses ve yangın yalıtımı yapmak için kullanılır.
2 Tamir harcı Yüzey tamiri için kullanılır.
3 Ağır ses bariyeri (3-10 mm) Ses yalıtımı yapmak için kullanılır.
4 Su geçirmez örtü (naylon) Ses yalıtım malzemesini korumak için kullanılır.
5 Yalıtım bandı Duvar, döşeme arası ses yalıtımı için kullanılır.
6 Alçı levha Duvar yüzeyini kaplamak için kullanılır.
7 Derz alçısı Alçı levha arası derzleri doldurmak için kullanılır.
8 Derz filesi Birleşim yerlerini güçlendirmek için kullanılır.
9 Asma tavan profilleri Asma tavan iskeleti oluşturmak için kullanılır.

10 Vida-dübel Profil montajı için kullanılır.
11 Çelik dübel Taşıyıcı profil montajı için kullanılır.
12 Lazer terazi Kot almak için kullanılır.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 Duvar, ses ve yangın yalıtım uygulamasını tüm duvarlarda yaptınız mı?

2 Tavanda ses ve yangın yalıtımı uygulaması yaptınız mı?

3
Projesine veya sesin yoğunluğuna göre odanın tavan ve duvarlarına ses yalıtım süngerlerini 
yapıştırdınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Titreşim yalıtımı, teknik olarak bir nesneyi titreşim kaynağından izole etmek olarak tanımlanır. Uygun yalıtım sistemleri ile 
oluşan titreşimin giderilmesine titreşim yalıtımı denir. Bütün nesneler darbeye ya da gürültüye maruz kaldığında titrer. Bu da 
ekipmanlarda fiziksel zarar oluşumuna kadar varabilir. Bunun önlenebilmesi için doğru malzemelerle, doğru yalıtım uygulama 
şekli yapılması gerekir.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminde titreşim yalıtımı yapmak.

Resim 13.43: Kauçuk levha     

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.8. TİTREŞİM YALITIMI UYGULAMALARI
5

DERS
SAATİ

25626

13.8.1. Titreşim Yalıtımı Malzemeleri
Titreşim alıcı malzemeler, alt kata ulaşan titreşimli sesleri engellemek için üretilen izolasyon malzemeleridir. Kauçuk ve man-
tar esaslı bu levhalar ses izolasyonu ile birlikte ısı yalıtımına da katkı sağlamaktadır.

13 Mastar Yüzey kontrolü ve alçı levha kesmek için kullanılır.
14 Sünger yapıştırıcı Akustik süngerleri yapıştırmak için kullanılır.
15 Akustik sünger Akustik yalıtım sağlamak için kullanılır.

Resim 13.44: Mantarlı kauçuk levha  Resim 13.45: Vibrasyon takozu     
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 30 60 5 5 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Yalıtım yapılacak zemini temizleyip terazisine aldınız mı?

4 Yalıtım malzemesini projesine uygun olarak makinenin ayaklarının geleceği yere sabitlediniz mi?

5 Makineyi yalıtım malzemesi üzerine sabitlediniz mi?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş sağlığı ve güvenliği için kullanılır.

2 Fırça, süpürge Yüzey temizliğinde kullanılır.

3 Tel fırça Yüzeydeki yağ, pas, boya vb. temizliğinde kullanılır.

4 Çekiç-madırga Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

5 Murç Yüzeydeki fazlalıkların kırılmasında kullanılır.

6 Kova Su taşınmasında kullanılır.

7 Su fırçası Yüzeyin nemlendirilmesinde kullanılır.

Gereç Analizi

S. No.  Gereç Kullanım Amacı

1 Titreşim yalıtım malzemesi Titreşim yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Seviye tespit ve düzeltme gereçleri Seviyeyi düzeltmek için kullanılan gereçlerdir.

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Yalıtım yapılacak zemin temizlenir ve terazisine alınır.

• Yalıtım malzemesi projesine uygun olarak makinenin 
ayaklarının geleceği yere sabitlenir.

• Makine yalıtım malzemesi üzerine sabitlenir.

Öğretmeninizin tespit ettiği zeminde, işlem basamaklarına uygun olarak belirlenen bir makinenin titreşim yalıtım uygulama-
sını yapınız.
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YAPI YÜZEY KAPLAM
A VE YALITIM

 ATÖLYESİ
     Ses, Yangın ve Tesisat Yalıtımı

Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjiden tasarruf edilmesinde, mekanik tesisat yalıtımının önemi göz 
ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binaların ısıtılmayan bölümlerinden geçen tesisatın ve vanaların yalıtımı yapıldı-
ğı zaman enerji tasarrufu çok önemli derecede sağlanır. Bu sebeple tesisatı oluşturan boruların, tankların, depoların, klima 
kanallarının, vana ve armatürlerin içerisinden geçen akışkanın sıcak ya da soğuk oluşuna göre uygun yalıtım malzemeleri ile 
yalıtılması gerekmektedir. 

Tesisat izolasyonu geri dönüşümü en kısa olan yalıtım uygulamasıdır, yalıtım tutarı birkaç ay içerisinde geri kazanılmaktadır. 
Enerji kazanımı yalıtım alanına, akışkanın cinsine ve kullanılacak malzemelerin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Öğretmeninizin tespit ettiği tesisatta, işlem basamaklarına uygun olarak belirlenen tesisat yalıtım uygulaması yapınız.

AMAÇ

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zeminde titreşimi yalıtımı yapmak.

 İşlem Basamakları

• İş sağlığı ve güvenliği için KKD’ler kullanılır.

• Uygulama için gerekli araç gereç hazırlanır.

• Uygulama yapılacak iş kroki olarak çizilir.

• Uygulama için kullanılacak malzeme miktarı hesaplanır.

• Projesine ve tesisatın kalınlığına göre uygun yalıtım 
malzemesi seçilir (Resim 13.46).

• Yalıtım malzemesi borulara takılır ve paslanmaz tel ile 
sıkıca sarılır (Resim 13.47).

Resim 13.46: Boru yalıtım malzemesi

Bu uygulama öğretmen ile birlikte yapılacaktırUYGULAMA YAPRAĞI

13.9. TESİSAT YALITIMI UYGULAMALARI  
5

DERS
SAATİ

25627

Resim 13.48: Dönüş, dirseklerin izolasyonu

• Dönüş noktaları ve dirsekler için yalıtım malzemesi uy-
gun şekilde hazırlanır.

• Hazırlanan malzemeler dönüş ve dirseklere yerleştirilip 
sıkıca sarılır (Resim 13.48).

• Vanalar için özel tasarlanmış vana kılıfları takılır.

• Yalıtım malzemelerinin ek yerleri yalıtım bandı ile sarılır.

Resim 13.47: Boru yalıtımı ve tel ile sarılması
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13. ÖĞRENME BİRİMİ

ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRME TARİH …./..../20....

ADI-SOYADI DEĞERLENDİRME 
ALANLARI BİLGİ BECERİ TEMİZLİK/ 

DÜZEN
SÜRE 

KULLANIMI TOPLAM ONAY
(İMZA)

NUMARASI ALANLARA 
VERİLEN PUAN 20 60 10 10 100

ÖĞRETMENİN 
ADI-SOYADI TAKDİR EDİLEN 

PUAN

Aşağıda yer alan değerlendirme puanları, öğrencinin bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde rehber olması amacıyla 
verilmiştir. Ana başlıklar hâlinde verilen puan oranları, ders öğretmeninin öğrenme birimine yönelik olarak hazırlayacağı test 
ve uygulamalara uygun ölçütler belirleyerek puanlama yapması için önerilir.

Öğrenci Uygulama Kontrol Listesi Evet Hayır

1 İş sağlığı ve güvenliği için KKD’leri kullandınız mı?

2 Uygulama için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

3 Uygulama yapılacak işi kroki olarak çizdiniz mi?

4 Uygulama için kullanılacak malzeme miktarını hesapladınız mı?

5 Projesine ve tesisatın kalınlığına göre uygun yalıtım malzemesi seçtiniz mi?

6 Yalıtım malzemesini borulara takıp ve paslanmaz tel ile sıkıca sardınız mı?

7 Dönüş noktaları ve dirsekler için yalıtım malzemesini uygun şekilde hazırladınız mı?

8 Hazırlanan malzemeleri dönüş ve dirseklere yerleştirilip sıkıca sardınız mı?

9 Vanalar için özel tasarlanmış vana kılıfları taktınız mı?

10 Yalıtım malzemelerinin ek yerlerini yalıtım bandı ile sardınız mı?

Bu uygulama kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri “Evet”, kazanamadığınız becerileri 
“Hayır” kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Uygulama Kontrolü

Araç Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 KKD (baret, iş elbisesi, gözlük, eldiven vb.) İş sağlığı ve güvenliği için kullanılır.

2 Maket bıçağı Yalıtım malzemesinin kesilmesi için kullanılır.

3 Metre Yalıtım malzemesinin ölçülmesi için kullanılır.

4 Pense veya kerpeten Yalıtım malzemesi sarma telinin kesilmesi için kullanılır.

Gereç Analizi

S. No.  Araç Gereç Kullanım Amacı

1 Tesisat yalıtım malzemesi Tesisat yalıtımı yapmak için kullanılır.

2 Paslanmaz bağlantı teli Yalıtım malzemelerinin sarılması için kullanılır.

3 İzolasyon bandı Ek yerlerinin kapatılması için kullanılır.

392



1. TOKYAY Mehmet, M. A. Taşdemir, H. Özkul, M. Uyan, Meslek Liseleri İçin Her Yönüyle Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği, 
İstanbul, 2003. 

2. GÜRER Cahit, Yapı Teknolojileri-II, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2008. 

3. YAZICI, Halit, Beton Katkıları Yapı Malzemesi II, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2014. 

4. İZODER Teknik Yayınları: Türkiye’de Yalıtım Gerçeği, İstanbul, 2006. 

5. İZODER Teknik Yayınları: Isı Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesi, İstanbul, 2006. 

6. İzolasyon Dünyası, Uygulama Dosyası Eki, İstanbul, 2006. 

7. OYMAEL Sabit, Yapı Bilgisi 1 Temel Ders Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul, 2003. 

8. TAYMAZ Haydar, Yapı Bilgisi 1 Temel Ders Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul, 2001. 

9. ÖKSÜZOĞLU Halim, Ümit YEGÜL, Naim YAMAN, Yapıcılık Bölümü (Ahşap) İş ve İşlem Yaprakları Sınıf 2, MEB Yayınları, 
İstanbul, 2001. 

10. ÖKSÜZOĞLU Halim, Köksal ÖZCAN, Nazım DÜNDAR, Yapıcılık İş ve İşlem Yaprakları 2. Sınıf, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1987. 

11. ÖKSÜZOĞLU Halim, Ümit YEGÜL, Köksal ÖZCAN, Nazım DÜNDAR, İdris DOĞAN, Yapıcılık Bölümü (Kâgir), MEB Yayınları, 
İstanbul, 2001. 

12. SEVİNÇ Murat, Seramik Yer ve Duvar Karosu Uygulamaları, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğiti m Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006. 

13. SEVİNÇ Murat, Cengiz ÖKSÜZ, Seramik Karo uygulama Teknikleri 01 Cilt 1, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğiti m 
Sağlık ve Sosyal Yardım vakfı Yayınları, İstanbul, 2006. 

14. SEVİNÇ Murat, Seramik Karo uygulama Teknikleri 02 Cilt 2, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğiti m Sağlık ve Sosyal 
Yardım vakfı Yayınları, İstanbul, 2006. 

15. TS EN 14411. Seramik karolar-Tarifler, sınıflandırma, özellikler ve işaretleme, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2008. 

16. TS 11140 - EN 12004, Yapıştırıcılar-Karo yapıştırıcıları-Tarifler ve Özellikler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002. 

17. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Atölyesi Ders Bilgi 
Formu, Ankara, 2020. 

18. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Ankara, 2020. 

1. https://www.izoder.org.tr/binalarda-su-yalitimi-yonetmeligi-klavuzu (Erişim: 02.02.2021, 21:45) 

2. https://www.izoder.org.tr/sayfa/32/teknik-ve-detayli-bilgi-almak-istiyorum (Erişim: 01.12.2021, 20:30) 

3. https://www.izoder.org.tr/dosyalar/2018-isi-yalitimi-genel-bilgi-almak-istiyorum.pdf (Erişim: 22.03.2021, 23:15) 

4. https://www.izoder.org.tr/sayfa/38/genel-bilgi-almak-istiyorum (Erişim: 14.11.2021, 14:30) 

5. https://www.izoder.org.tr/sayfa/41/genel-bilgi-almak-istiyorum (Erişim: 18.02.2021, 01:30) 

6. https://insapedia.com/(Erişim: 06.12.2021, 19:45) 

7. https://www.cimstone.com.tr/pro/uygulama-teknikleri/tezgah-uygulama-teknikleri (Erişim: 20.11.2021, 22:50) 

8. https://www.neksanmekanik.com/uygulama-sekli (Erişim: 30.03.2021, 23:30) 

9. EPS Sanayi Derneği MANTOLAMA UYGULAMASI - YouTube (Erişim: 09.12.2020, 20.32) 

10. https://www.epsder.org.tr/tr/page/6/isi-yalitimi (Erişim: 09.12.2020, 20.30

KAYNAKÇA

             GENEL AĞ KAYNAKÇASI

393



GENEL GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

Ana Kapak TAsarımı (31427779) 
Sayfa Tasarımı (100338419, 40550346, 135628517) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Sayfa Tasarımı (187755192 , 201840752, 73535785) tr.depositphotos.com

ÖĞRENME BİRİMİ 1 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

1. Öğrenme Birimi Kapağı (93466278), Resim 1.3 (96903964), Resim 2.1 
(135585705)

tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır. 

Resim 1.1-Resim 1.2-Resim 1.3-Resim 1.4- Resim 1.5- Resim 1.6- Resim 
1.7-Resim 1.8-Resim 1.9 Resim 1.10-Resim 1.11- Resim 1.2-Resim 1.13-Resim 
1.14-Resim 1.15 

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 1.1-Şekil 1.2-Şekil 1.3-Şekil 1.4- Resim 1.16-Resim 1.17-Resim 1.18-Resim 
1.19- Şekil 1.5-Şekil 1.6-Şekil 1.7- Şekil 1.8-Şekil 1.9-Şekil 1.10-Şekil 1.1-Şekil 
1.12-Şekil 1.13

Komisyon tarafından oluşturuldu. 

Resim 1.20-Resim 1.21-Resim 1.22(a, b)-Resim 1.23(a, b, c)- Resim 1.24(a, b, c, 
d, e, f)-Resim 1.25-Resim 1.26-Resim 1.27-Resim 1.28 Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 1.14-Şekil 1.15-Şekil 1.16-Şekil 1.17-Şekil 1.18-Şekil 1.19-Şekil 1.20- Resim 
1.29-Resim 1.30-Resim 1.31-Resim 1.32-Resim 1.33-Resim 1.34- Şekil 1.21-Şe-
kil 1.22

Komisyon tarafından oluşturuldu. 

Resim 1.35-Resim 1.36-Resim 1.37-Resim 1.38(a, b), Resim 1.39- Şekil 1.23-Şe-
kil 1.24-Şekil 1.25-Şekil 1.26-Şekil 1.27 Komisyon tarafından oluşturuldu.

Resim 1.40-Resim 1.41-Resim1.42-Resim 1.43-Resim 1.44- Resim 1.45-Resim 
1.46-Resim 1.47- Resim 1.48(a, b, c, d)- Resim 1.49(a, b, c, d) Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 1.28-Şekil 1.29-Şekil 1.30(a, b)-Şekil 1.31-Şekil 1.32- Şekil 1.33-Şekil 
1.34-Şekil 1.35-Şekil1.36-Şekil 1.37-Şekil 1.38-Şekil 1.39-Şekl 1.40-Şekil 1.41 Komisyon tarafından oluşturuldu.

Resim 1.50-Resim 1.51-Resim 1.52 Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 2 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

2. Öğrenme Birimi Kapağı (39444373), Resim 2.1 (135585705) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 2.2-Resim 2.3-Resim 2.4-Resim 2.5-Resim 2.6-Resim 2.7-Resim 
2.8-Resim 2.9-Resin 2.10-Resim 2.11-Resim 2.12- Resim 2.13-Resim 
2.14-Resim 2.15-Resim 2.16-Resim 2.17- Resim 2.18-resim 2.19-Resim 
2.20-Resim 2.21-Resim 2.22- Resim 2.23-Resim 2.24-Resim 2.25-  
Resim 2.26-Resim 2.27- Resim 2.28-Resim 2.29-Resim 2.30(a, b)-Resim 
2.31-Resim 2.32-Resim 2.33-Resim 2.34-Resim 2.35

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 2.1-Şekil 2.2-Şekil 2.3-Şekil 2.4-Şekil 2.5-Şekil 2.6(a, b)- 
Şekil 2.7-Şekil 2.8-Şekil 2.9-Şekil 2.10- Resim 2.36-Resim 2.37-Resim 
2.38-Resim 2.39(a, b)-Resim 2.40(a, b, c, d)- Resim 2.41(a, b, c, d)-  
Şekil 2.12-Şekil 2.12 A Detayı-Şekil 2.12 B Detayı-Şekil 2.12 C-D Detayı- 
Şekil 2.12 E Detayı-Şekil 2.12 F Detayı-Şekil 2.12 G Detayı

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Resim 2.42-Resim 2.43-Resim 2.44-Resim 2.45-Resim 2.46- Resim 
2.47-Resim 2.48-Resim 2.49-Resim 2.50-Resim 2.51- Resim 2.52-Resim 
2.53-Resim 2.54-Resim 2.55-Resim 2.56- Resim 2.57-Resim 2.58-Resim 
2.59-Resim 2.60-Resim 2.61- Resim 2.62-Resim 2.63

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 2.13-Şekil 2.14 Komisyon tarafından oluşturuldu.
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ÖĞRENME BİRİMİ 3 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

3. Öğrenme Birimi Kapağı (144365539) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 3.1-Resim 3.2-Resim 3.3-Resim 3.4-Resim 3.5- Şekil 3.1-Şekil 
3.2- Resim 3.6-Resim 3.7-Resim 3.8-Resim 3.9-Resim 3.10(a, b)-Resim 
3.11-Resim 3.12-Resim 3.13- Resim 3.14(a, b)-Resim 3.15(a, b)-Resim 
3.16-Resim 3.17-Resim 3.18(a, b)-Resim 3.19-Resim 3.20(a, b)-Resim 
3.21(a, b)-Resim 3.22(a, b)-Resim 3.23-Resim 3.24-Resim 3.25-Resim 
3.26-Resim 3.27-Resim 3.28-Resm 3.29- Resim 3.30-Resim 31-Resim 
3.32-Resim 3.33-Resim 3.34- Resim 3.35-Resim 3.36-Resim 3.37-Resim 
3.38-Resim 3.39-Resim 3.40-Resim 3.41-Resim 3.43

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 4 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

4. Öğrenme Birimi Kapağı (114533051), Resim 4.1 (169243301), Resim 4.2 
(152728332), Resim 4.3 (108229484), Resim 4.4 (87754935)

tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır. 

Resim 4.5-Resim 4.6-Resim 4.7-Resim 4.8-Resim 49- Resim 4.10-Resim 
4.11 Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 4.1-Resim 4.13-Resim 4.14-Resim 4.15-Resim 4.16- Resim 
4.17-Resim 4.18-Resim 4.19-Resim 4.20-Resim 4.21-Resim 4.22-Resim 
4.23-Resim 4.24-Resim 4.25- Resim 4.26-Resim 4.27-Resim 4.28-Resim 
4.29-Resim 4.30-Resim 4.31-Resim 4.32-Resim 4.33-Resim 4.34- Resim 
4.35-Resim 4.36-Resim 4.37-Resim 4.38-Resim 4.39-Resim 4.40-Resim 
4.41-Resim 4.42-Resim 4.43

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Şekil 4.1- Resim 4.44-Resim 4.45-Resim 4.46-Resim 4.47- Resim 
4.48-Resim 4.49-Resim 4.50-Resim 4.51-Resim 4.52-Resim 4.53-Resim 
4.54-Resim 4.55-Resim 4.56- Resim 4.57-Resim 4.58-Resim 4.59-Resim 
4.60-Resim 4.61-Resim4.62-Resim 4.63-Resim 4.64-Resim 4.65- Resim 
4.66-Resim 4.67

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Resim 4.68-Resim 4.69-Resim 4.70-Resim 4.71-Resim 4.72-Resim 4.73 
-Resim 4.74-Resim 4.75-Resim 4.76- Resim 4.77-Resim 4.78-Resim 
4.79 -Resim 4.80-Resim 4.81- Resim 4.82(a, b, c, d)-Resim 4.83-Resim 
4.84-Resim 4.85-Resim 4.86-Resim 4.87-Resim 4.88-Resim 4.90- Resim 
4.91-Resim 4.92-Resim 4.93-Resim 4.94-Resim 4.95-Resim 4.96-Resim 
4.97

Komisyon tarafından oluşturuldu.

 

ÖĞRENME BİRİMİ 5 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

5. Öğrenme Birimi Kapağı (147512271) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 5.1-Resim 5.2-Resim 5.3-Resim 5.4-Resim 5.5-Resim 5.6-Resim 
5.7.a-Resim 5.7.b-Resim 5.8-Resim 5.9-Resim 5.10-Resim 5.11- Resim 
5.12-Resim 5.13-Resim 5.14-Resim 5.15-Resim 5.16-Resim 5.17(a, b) 
-Resim 5.18(a, b)-Resim 5.19-Resim 5.20-Resim 5.21-Resim 5.22-Re-
sim 5.23-Resim 5.24-Resim 5.25- resim 5.26-Resim 5.27-Resim- 5.28 
-Resim 5.29-Şekil 5.2- Şekil 5.3-Şekil 5.4-Şekil 5.5-Şekil 5.6 -Şekil 5.7 
-Resim 5.30- Resim 5.31-Resim 5.32-Resim 5.33-Resim 5.34-Resim 
5.35 -Resim 5.41-Resim 5.42-resim 5.43-Resim 5.45-Resim 5.46- Re-
sim 47-Resim 5.48-Resim 5.49-Resim 5.50-Resim 5.51- Resim 5.52-Re-
sim 5.53-Resim 5.54-Resim 5.55-Resim 5.56- Resim 5.57-Resim 5.58 
-Resim 5.59-Resim 5.60-Resim 5.61

Komisyon tarafından oluşturuldu.
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ÖĞRENME BİRİMİ 6 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

6. Öğrenme Birimi Kapağı (17560461) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 6.1-Resim 6.2-Şekil 6.1-Şekil 6.2-Şekil 6.3-Şekil 6.4- Şekil 6.5-Şe-
kil 6.6-Şekil 6.7-Şekil 6.8-Şekil 6.9-Şekil 6.10- Resim 6.3-Resim 6.4-Re-
sim 6.5-Resim 6.6-Resim 6.7-Resim 6.8-Resim-Şekil 6.11-Resim 6.9-Re-
sim 6.10-Resim 6.11- Resim 6.12-Resim 6.13-Şekil 6.12

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 7 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

7. Öğrenme Birimi Kapağı (99330414) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Şekil 7.1-Şekil 7.2-Şekil 7.3-Şekil 7.4-Şekil 7.5-Şekil 7.6-Şekil 7.7-Şekil 
7.8-Şekil 7.9-Şekil 7.10-Şekil 7.11-Resim 7.1-Resim 7.2-Resim 7.3-Re-
sim 7.4-Resim 7.5-Resim 7.6-Resim 7.7- Resim 7.8-Resim 7.9-Resim 
7.10-Resim 7.11-Resim 7.12- Resim 7.13-Resim 7.14-Resim 7.15-Resim 
7.16-Resim 7.17- Şekil 7.12-Şekil 7.13-Resim 7.18-Şekil 7.14-Resim 
7.19- Resim 7.20-Resim 7.21-Resim 7.22-Resim 7.23-Resim 7.24- 
resim 7.25-Resim 7.26-Resim 7.27-Resim 7.28-Resim 7.29- Resim 
7.30-Resim 7.31-Resim 7.32-Resim 7.33-Resim 7.34- Resim 7.35-Resim 
7.36-Resim 7.37-Resim 7.38-Resim 7.39- Resim 7.40-Resim 7.41-Resim 
7.42-Resim 7.43-Resim 7.44- Resim 7.45-Resim 7.46-Resim 7.47

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 8 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

8. Öğrenme Birimi Kapağı (55081128) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 8.1-Şekil 8.1-Şekil 8.2-Şekil 8.3-Şekil 8.4-Şekil 8.5- Şekil 8.6-Şekil 
8.7-Şekil 8.8-Resim 8.2-Resim 8.3-Şekil 8.9- Şekil 8.10-Şekil 8.11-Şekil 
8.12-Şekil 8.13-Şekil 8.14-Şekil 8.15-Şekil 8.16-Şekil 8.17-Şekil 8.18-Şe-
kil 8.19-Şekil 8.20- Şekil 8.21-Şekil 8.22-Şekil 8.23-Resim 8.4-Resim 
8.5-Resim 8.6-Resim 8.7-Resim 8.8-Resim 8.9-Resim 8.10-Resim 8.11- 
Resim 8.12-Resim 8.13-Resim 8.14-Resim 8.15-Resim 8.16- Resim 
8.17-Resim 8.18-Resim 8.19 

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 9 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

9. Öğrenme Birimi Kapağı (134552222) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 9.1-Resim 9.2-Resim 9.3-Resim 9.4-Resim 9.5-Resim 9.6-Resim 
9.7-Resim 9.8-Resim 9.9-Resim 9.10-Resim 9.11- Resim 9.12-Resim 
9.13-Resim 9.14-Resim 9.15-Resim 9.16 

Komisyon tarafından oluşturuldu.

Resim 9.17-Resim 9.18-Resim 9.19-Resim 9.20-Resim 9.21- Resim 
9.22-Resim 9.23-Resim 9.24-Resim 9.25-Resim 9.26- Resim 9.27-Resim 
9.28-Resim 9.29-Resim 9.30-Resim 9.31- Resim 9.32-Resim 9.33-Resim 
9.34-Resim 9.35-Resim 9.39- Resim 9.40-Resim 9.41-Resim 9.42-resim 
9.43-Resim 9.44- Resim 9.45-Resim 9.46-Resim 9.47-Resim 9.48-Resim 
9.49- Şekil 9.1-Şekil 9.2-Şekil 9.3

Komisyon tarafından oluşturuldu.
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ÖĞRENME BİRİMİ 10 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

10. Öğrenme Birimi Kapağı (65844775) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Şekil 10.1-Resim 10.1-Resim 10.2-Resim 10.3-Şekil 10-2- Resim 
10.4-Resim 10.5-Resim 10.6-Resim 10.7-Şekil 10.3- Resim 10.8-Re-
sim 10.9-Resim 10-10.Resim 10.11-Resim 10.12-Resim 10.13-Resim 
10.14-Resim 10.15-Resim 10.16- Resim 10.17-Resim 10.18-Resim 
10.19-Resim 10.20-Resim 10.21-Resim 10.22-Resim 10.23-Resim 
10.24-Resim 10.25- Resim 10.26-Resim 10.27-Resim 10.28-Resim 
10.29-Resim 10.30-Resim 10.31-Resim 10.32-Resim 10.33-Resim 
10.34- Şekil 10.3-Şekil 10.4-Şekil 10.5-Şekil 10.6-Resim 10.35- Resim 
10.36-Şekil 10.7-Resim 10.37-Şekil 10-8-Şekil 10.9- Resim 10.38-Re-
sim 10.39-Resim 10.40-Resim 10.41-Resim 10.42-Resim 10.43-Re-
sim 10.44-Şekil 10.10-Şekil 10.11- Resim 10.45-Şekil 10.12-Resim 
10.46-Şekil 10.13A,13B 

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 11 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

11. Öğrenme Birimi Kapağı (152177927) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Şekil 11.1-Resim 11.1-Resim 11.2-Resim 11.3-Şekil 11.2- Resim 
11.4-Resim 11.5-Şekil 11.3-Resim 11.6-Resim 11.7- Resim 11.8-Re-
sim 11.9-Resim 11.10-Resim 11.11-Resim 11.12-Resim 11.13-Resim 
11.14-Resim 11.15-Resim 11.16- Resim 11.17-Şekil 11.4-Şekil 11.5-Şe-
kil 11.6-Şekil 11.7-Şekil 11.8-Şekil 11.9-Resim 11.18-Resim 11.19-Re-
sim 11.20-Resim 11.21-Resim 11.22-Resim 11.23-Resim 11.24

Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 12 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

12. Öğrenme Birimi Kapağı (59920754) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 12.1-Resim 12.2-Şekil 12.1-Şekil 12.2 Komisyon tarafından oluşturuldu.

ÖĞRENME BİRİMİ 13 GÖRSEL KAYNAKÇA OLUŞTURULMA ŞEKLİ

13. Öğrenme Birimi Kapağı (72195933) tr.123rf.com adlı siteden alınmıştır.

Resim 13.1-Resim 13.2-Resim 13.3-Resim 13.4-Resim 13.5- Resim 
13.6-Resim 13.7-Resim 13.8-Resim 13.9-Resim 13-10- Resim 13.11-Şe-
kil 13.1-Resim 13.12-Resim 13.13-Resim 13.14-Şekil 13.2-Resim 
13.15-Resim 13.16-Resim 13.17- Resim 13.18-Resim 13.19-Resim 
13.20-Resim 13.21-Resim 13.22-Resim 13.23-Resim 13.24-Resim 
13.25-Resim 13.26- Resim 13.27-Resim 13.28-Resim 13.29-Resim 
13.30-Resim 13.31-Resim 13.32-Resim 13.33-Resim 13.34-Resim 
13.35- Resim 13.36-Resim 13.37-Resim 13.38-Resim 13.39-Resim 
13.40-Resim 13.41-Resim 13.42-Resim 13.43-Resim 13.44- Resim 
13.45-Resim 13.46-Resim 13.47-Resim 13.48

Komisyon tarafından oluşturuldu.
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