
 T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUVARA SERAMĠK KARO KAPLAMA 
582YIM126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3 
1. MASTAR BAĞLAMA ........................................................................................................ 3 

1.1. Mastar Bağlama ............................................................................................................ 3 
1.1.1. Kullanılan Araçlar ................................................................................................. 3 
1.1.2. Mastarı Bağlama Kuralları .................................................................................... 5 
1.1.3. Mastarı Bağlama Metotları .................................................................................... 7 

UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................................ 9 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 10 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 11 
2. SERAMĠK KARO, KÖġE PROFĠLLERĠNĠ VE YAPIġTIRMA HARCINI HAZIRLAMA .. 11 

2.1. YapıĢtırma Harcı ......................................................................................................... 11 
2.1.1. Tanımı .................................................................................................................. 11 
2.1.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 11 
2.1.3. Önemi .................................................................................................................. 12 
2.1.4. Kullanılan Araçlar ............................................................................................... 12 
2.1.5. YapıĢtırma Harcının Hazırlanması ...................................................................... 13 

2.2. Seramik Duvar Karosu ................................................................................................ 14 
2.2.1. Tanımı .................................................................................................................. 14 
2.2.2. Önemi .................................................................................................................. 15 
2.2.3. Kullanılan Araçlar ............................................................................................... 16 

2.3. Duvar KöĢe Profilleri .................................................................................................. 19 
2.3.1. Tanımı .................................................................................................................. 19 
2.3.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 20 
2.3.3. Uygulama ġekilleri .............................................................................................. 20 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 22 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 23 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .................................................................................................. 24 
3. DUVARA SERAMĠK KARO  KAPLAMA YAPIMI ....................................................... 24 

3.1. Yatay ve DüĢey Düzlemde Kılavuz Seramik Karoları YerleĢtirme ............................ 24 
3.1.1. Kılavuz Seramik Karo YerleĢtirme Kuralları ...................................................... 24 
3.1.2. Kullanılan Araçlar ............................................................................................... 24 

3.2. YapıĢtırma Harcının Yüzeye Sürülmesi...................................................................... 24 
3.2.1. YapıĢtırma Yöntemleri ........................................................................................ 24 
3.2.2. Kullanılan Araçlar ............................................................................................... 27 

3.3. Seramik Karoların Duvara DöĢenmesi........................................................................ 27 
3.3.1. YapıĢtırma ÇeĢitleri ............................................................................................. 27 
3.3.2. Kullanılan Araçlar ............................................................................................... 31 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 34 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 36 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 37 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 582YIM126 
ALAN ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Yapı Yüzey Kaplama 

MODÜLÜN ADI Duvara Seramik Karo Kaplama 

MODÜLÜN TANIMI 
Yapıda duvar yüzeylerine seramik karo kaplama yeterliğini 

kazandırmak için hazırlanan bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapılabilir.) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
KullanılıĢ amacına göre en uygun seramik çeĢidini seçmek, 

yöntem ve tekniklerini uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında duvara mastar bağlayarak 

seramik karo kaplama iĢlemini kuralına uygun 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Duvar kenarlarına, kotuna göre mastar 

bağlayabileceksiniz. 

2. YapıĢtırma harcını, seramik karo ve köĢe profillerini 

hazırlayabileceksiniz. 

3. YapıĢtırma harcını tarakla kuralına uygun çekebilecek ve 

duvara (yapıĢtırma harcı ile) kuralına uygun seramik karo 

kaplayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: IĢıklandırılmıĢ ve havalandırma koĢulları sağlanmıĢ 

atölye 

Donanım: Seramik, çelik mala, eldiven, iĢ tulumu su terazisi, 

plastik leğen elektrikli mikser, bant, makas, metre, çelik harç 

tarağı, plastik harç tarağı, derz çubuğu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıĢ 

testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgi ve beceriler ile inĢaat teknolojileri alanında 

çok önemli bir yer tutan binaların giydirilmesi, kaplanması veya baĢka bir tabirle 

makyajlanması konusunda önde gelen konulardan duvara yapıĢtırma harcı ile fayans 

kaplamacılığını öğreneceksiniz. 
 

Teknoloji geliĢtikçe barınaklarımızın da Ģekli değiĢmiĢ, küçülmüĢ, büyümüĢ, içlerinde 

kullanılan donanımlar teknolojiye ayak uydurmuĢtur. MÖ 3500 Kalkalatik Devir 

seramiklerinden beri seramik, çinicilik ve fayans konularında çok büyük atılımlar yapmıĢtır. 

Binalarda kullanılan seramikler binayı güzel göstermesinin yanı sıra binayı dıĢ etkenlere 

karĢı da korumaktadır. 
 

Bu modül insanlık tarihinde bu kadar büyük önemi olan seramiği duvarlara 

uygulayabilme yeterliğini size kazandıracaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında duvara mastar bağlayarak seramik karo kaplamayı 

kuralına uygun yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Duvar kaplamasında kullanılan seramik karo (fayans) kaplama malzemesini, 

teknik özelliklerini, uygulama araçlarını tanımak için internet ortamında 

araĢtırma yapınız. 

 Seramik karo kaplamaya baĢlamadan önce alınması gereken tedbirleri 

araĢtırınız. 

 Kaplama malzemesi ve bu iĢlerde kulanılan araç gereçleri satan mağazaları 

gezerek bu araçlar hakkında bilgi toplayınız.  

 Çevrenizde bu iĢlerle uğraĢan insanlardan uygulama teknikleri hakkında bilgi 

alınız ve araĢtırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

1. MASTAR BAĞLAMA 
 

1.1. Mastar Bağlama 
 

Seramik duvar karosu kaplamalarında ilk sıra daima atlanarak; ikinci sıra, terazisinde 

yerleĢtirilmiĢ peĢsiz (düz) mastar üzerine bindirilerek baĢlanır. Çünkü zeminde olabilecek 

küçük bir hata, duvar kaplamasına aynen yansıyacaktır. Ayrıca zemin kaplaması yapılacak 

ise duvar kaplaması zemin kaplamasına daima basar. Bu nedenle aralarında bir derz geniĢliği 

kadar boĢluk bırakılır. Bunun sağlanabilmesi için duvar kaplamasının ilk sırası yapılmaz. 
 

1.1.1. Kullanılan Araçlar 
 

Mastar bağlama iĢleminde kullanılacak araçlar düzgün bir yüzey, estetik bir görünüm 

için her zaman gönyesinde ve hasarsız olmalıdır. Bu iĢlemde kullanılacak araçlar Ģunlardır: 
 

1.1.1.1. Alüminyum Mastar 
 

Düzgün bir kaplama elde etmek için tüm duvarları dönecek Ģekilde sabitlenen genelde 

20 x 40 x 200  -  20 x 40 x 300 ebatlarında olan ortası boĢ alüminyum profil araçlardır 

(Resim 1.1). 
 

1.1.1.2. AhĢap Mastar 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Düzgün bir kaplama elde etmek için tüm duvarları dönecek Ģekilde sabitlenen genelde 

burulma ve kırılmaya dayanıklı sert ağaçlardan yapılan ahĢap araçlardır. 

 

Resim 1.1: Alüminyum mastar çeĢitleri 

1.1.1.3. Takoz 
 

Kullanılacak mastar türüne göre mastarın sabitlenmesinde kullanılan araçtır. Tuğla 

veya ahĢap takozlar kullanılır (Resim 1.2) 

 

Resim 1.2: Alüminyum mastar ve tuğla takoz 

1.1.1.4. Su Terazisi 
 

Mastar bağlama sırasında mastarların yüzeye paralelliğini sağlamak için kullanılan 

ölçü ve ayar aletidir (Resim 1.3). 
 

1.1.1.5. ġakul (Çekül) 
 

Bir noktanın düĢey iz düĢümünün bulunmasında veya mastarın düĢey duruma 

getirilmesinde kullanılan ucuna ağırlık bağlanmıĢ bir ipten oluĢan ölçme aletidir (Resim 

1.4). 

    

Resim 1.3: Su terazisi    Resim 1.4: ġakul (Çekül) 
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Mastar bağlamada kullanılacak aletlerden genel olanları yukarıda belirtildiği gibidir. 

Aynı zamanda mastarı takoz üzerine sabitlemek için çabuk donan alçı, alçıyı karıĢtırmak ve 

yerine koymak için çelik mala ve esnemeyen pamuk iplik de kullanılır. Kaliteli bir iĢçilik 

için iĢe baĢlanmadan önce kullanılacak aletler temizlenmelidir.  
1.1.2. Mastarı Bağlama Kuralları 
 

Bir mekânda hem zemin hem de duvar kaplaması yapılacak ise iĢlem sırası Ģöyledir: 

Önce birinci sırası atlanarak duvar kaplaması yapılır. Duvar kaplaması bittikten sonra ikinci 

sırayı oturtmak için duvara bağlanan mastarlar alınarak zemin kaplamasına geçilir. Zemin 

kaplaması da bitirildikten sonra duvar kaplaması yapılırken bırakılan birinci sıra yapılır. Bu 

durumda duvar kaplamasının zemin kaplamasına basmasının sağlanması daha kolay olur. 

Duvar kaplaması yapımına geçmeden önce duvara bağlanan mastarlar geliĢigüzel 

bağlanmaz. Duvar ve zemin kaplaması bittikten sonra bırakılan birinci sıraya tam bir duvar 

seramiği (fayans) sığacak Ģekilde mastar ayarlanır. Mastar bağlamada uyulması gereken 

kurallar Ģunlardır: 
 

 Mastar bağlama iĢlemine baĢlamadan önce gerekli iĢ güvenliği önlemleri 

alınmalıdır. 

 Mastarın yeri; kullanılacak seramik karoların boyutuna, yapıĢtırma harcının 

kalınlığına, zeminin eğimine, derz kalınlığına ve kaplama yapılacak yüzeyin 

durumuna göre hesaplanarak belirlenmelidir (Resim 1.5, Resim 1.6). 

 Büyük mekânlarda (40 m² nin üstü) mastarlar hortumlu su terazisiyle veya nivo 

ile kot alınarak bağlanmalıdır. 

 Mastar ve takoz arasına karton vb. yumĢak malzeme konularak ince ayar 

yapılmamalıdır. 

   

Resim 1.5: Mastar yüksekliğinin  Resim 1.6: Mastar yüksekliğinin ölçü 

bire bir hesaplanması    ile hesaplanması 

 Zemin ister eğimli ister düz olsun mastar yüksekliğinin ölçüsü bir noktadan 

alınmalı, su terazisi ve mastar ile mekânın diğer duvarlarına taĢınmalıdır (Resim 

1.7). 
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Resim 1.7: Mastarın su terazisi ile teraziye alınması 

 Yatay bağlanan mastarlar asla seramik karo kutularının üzerine konmamalıdır. 

Ayrıca yatay yönde destek seramik kutularıyla yapılmamalıdır (Resim 1.8).  

   

Resim 1.8: Mastarların seramik kutularıyla desteklenmesi 

 Özellikle ahĢap mastarları çiviyle çakmak, malzemeyi zedeleyeceği gibi 

mastarın terazisinden ĢaĢmasına da neden olur. Bu nedenle çivi yerine ahĢap 

veya tuğla takoz kullanılarak sabitlenmelidir (Resim 1.9). 

    

Resim 1.9: Çivi ile sabitlenen ve terazisi bozulan mastar 

 KarĢılıklı ve çapraz duvarların mastarlarının üst seviyeleri terazi ile mutlaka 

kontrol edilmelidir (ġekil 1.1). 
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ġekil 1.1: Çapraz mastar kontrolü 

 Takozlar kesin ölçüler belli olduktan sonra sabitlenmelidir. Sabitleme iĢleminde 

çabuk donan alçı en uygun malzemedir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Mastarın sabitlenmesi 

1.1.3. Mastarı Bağlama Metotları 
 

Mastar bağlama metotları yukarıda bahsedilen mastar takoz birlikteliğinden baĢka 

mastarı metal mastar ayakları ile sabitleme olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iĢ için özel olarak 

üretilen bir ucu U Ģeklinde olup L Ģeklinde duvara sabitlenen bir araçtır (Resim 1.10). 

 

Resim 1.11: Mastarın metal mastar ayakları ile sabitlenmesi 

Metal mastar ayaklarının yerlerinin tespit edilmesinde yine mastar takoz 

beraberliğinde uygulanan mastar yeri belirleme metodu uygulanır. 
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Örnek: 
 

Seramik yer karosu kaplamasının yapıĢtırma harcının kalınlığı: 0.5 cm 
 

Seramik yer karosunun kalınlığı: 0.8 cm  (Kutusunun üzerinden alınır.) 
 

Seramik yer karosu ile seramik duvar karosunun arasında kalan derz geniĢliği: 0.3 cm 

(Kullanılan derz geniĢliğine göre belirlenir.) 
 

Birinci sıradaki seramik duvar karosunun yüksekliği: 25 cm (duvar kaplamasında 

kullanılan karonun döĢeme yönündeki yüksekliği) 
 

Birinci sıra ile ikinci sıra arasında kalan derz boĢluğu: 0.3 cm  
 

Çözüm: 
 

Harç kalınlığı + yer karosunun kalınlığı + 2 adet derz geniĢliği + duvar karosunun 

yüksekliği 
 

0.5 cm + 0.8 cm + 0.6 cm + 25 cm    = 26.9 cm 

Verilen örnekteki gibi belirlenen mastar üst noktasına göre metal mastar ayakları 

duvara çakılarak sabitlenir. Mastarın diğer ucu ise su terazisiyle ayarlanarak çakılır. Mesafesi 

fazla olan kaplama yüzeylerinde mastarın sehim (eğim) yapmaması için orta kısımlarına da 

metal mastar ayak konmasında fayda vardır. Mastar iĢi bittikten ve duvar sıvasını 

patlatmadan söktükten sonra metal ayaklardan dolayı duvarda meydana gelen delikler 

kapatılmalı ve üstleri astarlanıp sağlamlaĢtırılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen Ģekli çizim kurallarına uygun olarak çiziniz ve mastar bağlama kural 

ve metotlarına uygun olarak mastar bağlama iĢlem basamaklarını uygulayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 ÇalıĢma ortamınızı düzenli çalıĢmaya 

uygun olarak hazırlayınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 Kullanılacak alet, makine ve malzemelerin 

temizliğini yapınız.  

 Gerekli iĢ güvenliği önlemlerini 

alınız. 

 Mastar boyunu,  bağlanacak zemin veya 

duvar ve seramik malzemeye göre 

hesaplayınız. 

 Hesaplama iĢlemlerinde kullanılacak 

araç ve gerecin doğru ölçüm 

yaptığından emin olunuz 

 Büyük mekânlarda (40 m² nin üstü) 

mastarları, hortumlu su terazisiyle veya 

nivo ile kot alarak bağlayınız. 

 Hesaplama iĢlemlerinde kullanılacak 

araç ve gerecin doğru ölçüm 

yaptığından emin olunuz. 

 Ölçüme tek noktadan baĢlayarak diğer 

duvarlara su terazisi ile taĢıyınız. 

 Ölçü noktalarında ölçüm yaparken su 

terazisini tam yerleĢtiriniz. 

 Mastarı ahĢap takoz veya tuğla ile 

sabitleyiniz. 

 Sabitleme iĢleminde asla çivi 

kullanmayınız. 

 Takozları kesin ölçüler belli olduktan sonra 

sabitleyiniz.  

 Mastar ayarlarken esnek veya 

dayanıksız malzemeler ile ince ayar 

yapmayınız. 

 Sabitleme iĢleminde çabuk donan alçı 

kullanınız. 

 Kullanılan alçı miktarını sabitlenecek 

malzemeye göre ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi mastar bağlamak için kullanılan alet ve malzemelerden 

değildir? 

A. ġakul 

B. Alçı 

C. Takoz 

D. Matkap 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi ile mastar sabitlenmemelidir?  

A. Alçı  

B. Çivi 

C. Takoz 

D. Metal ayak 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Mastar çivi ile duvara çakılır. 

B. Mastar yüksekliğinde derz araları hesaplanmaz. 

C. Mastar bağlama iĢleminde sabitleme için seramik kutuları kullanılmaz. 

D. Mastarlar diğer duvarlara göz ayarı ile taĢınır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A. Mastar üst seviyeleri kontol edilmemelidir. 

B. Büyük mekânlarda hortumlu su terazisi ve nivo kullanılmalıdır. 

C. AhĢap mastarlar duvara çivi ile sabitlenmemelidir. 

D. Kesin mastar yüksekliği hesaplanmadan sabitleme iĢlemi yapılmamalıdır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

Uygun ortam sağlandığında yapıĢtırma harcını, seramik karoları ve köĢe profillerini 

hazırlamayı öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Ġnternet ortamı ve piyasadan yapıĢtırma malzemeleri ve teknik özellikleri ile 

ilgili araĢtırma yapınız. 

 Piyasada bulunan ve en çok kullanılan seramik çeĢidi ve köĢe profillerini 

araĢtırınız. 

 Ġnternet ortamında malzeme satıĢ noktaları ve seramik kaplama ustalarından 

seramik ürünleri özelliklerini araĢtırınız ve sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

2. SERAMĠK KARO, KÖġE PROFĠLLERĠNĠ 

VE YAPIġTIRMA HARCINI HAZIRLAMA 
 

2.1. YapıĢtırma Harcı 
 

2.1.1. Tanımı 
 

YapıĢtırma harcı; çimento esaslı mineral dolgular içeren, polimer katkılı, yüksek 

yapıĢma mukavemetine sahip granit, seramik ve çini gibi kaplama malzemelerinin 

uygulanmasında kullanılan bir yapıĢtırma malzemesidir. Granit, seramik karo, mermer, doğal 

taĢ ve tuğla için iç ve dıĢ mekânların yatay ve düĢey uygulamalarında çimento harcına göre 

daha mukavemetlidir ve iĢleniĢi daha kolay bir malzemedir. 
 

2.1.2. ÇeĢitleri 
 

YapıĢtırma harçları genel olarak kullanıldıkları mahallin amacına, su ve nem 

durumuna, mahal üzerindeki insan ve eĢya trafiğine bağlı olarak çeĢitli özelliklerde 

üretilmektedir. Duvar kaplamasında kullanılan yapıĢtırma harcı ile zemin kaplamasında 

kullanılan yapıĢtırma harcı ve özellikleri farklı olmalıdır. Bunun nedeni duvarda hareket 

olmamasına karĢın zeminde her zaman bir hareketlilik olması ve bununla beraber 

sarsıntıların meydana gelmesidir. 

   

Resim 2.1: Duvarda ve zeminde yapıĢtırma harcı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Konutlarda kullanılan yapıĢtırma harçlarına nazaran insan trafiğinin yoğun olduğu iĢ 

hanları, alıĢ veriĢ merkezleri, hastane gibi yerlerde mukavemeti oldukça yüksek, sarsıntı ve 

hareketlere karĢı flex (esnek yapılı) yapıĢtırma harçları kullanılmaktadır. Son zamanlarda 

izolasyon özelliği de bulunan ürünler üretilmektedir. Tek ve birden çok bileĢenli olan 

çeĢitleri mevcuttur. 
 

2.1.3. Önemi 
 

Uzun bir geçmiĢi olan çimento harcı ile kaplama; yerini, zamanla yapıĢtırma harcına 

bırakmıĢtır. Çimento harcının iĢçiliğinin fazla olması, ekonomik olamaması, yapıya yük 

vermesi gibi olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde kaplama iĢlerinde tamamen yapıĢtırma 

harcı kullanılmaktadır. YapıĢtırma harcının önemini üstün özelliklerine bakarak 

anlayabiliriz. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: 
 

 Zamandan ve iĢçilikten tasarruf sağlar. 

 Yüksek yapıĢma mukavemetine sahiptir. 

 Suya, dona ve ısıya karĢı dayanıklıdır. 

 Isı farklarına karĢı dayanımları yüksektir. 

 Kaplama malzemelerinin arkası tamamen dolduğundan kaplama malzemesi 

yüzeye daha iyi tutunur. 

 Yüzeye mala ile kolayca yayılır. 

 TopaklaĢma yapmaz, karıĢımı kolay ve zahmetsizdir. 

 Az malzeme ile çok alan kaplar. 

 Kum, çimento gibi ağır iĢçiliği yoktur. 

 Yapıya çimento harcına nazaran 10 kat daha az yük verir. 

 Yanmaz ve koku yapmaz. 

 Uzun, orta ve kısa vadede çimento harcına göre daha ekonomiktir. 

 Duvar uygulamalarında kayma yapmaz. 

 Uygun iĢçilik, yüzey hazırlığı ve doğru malzemelerle kullanıldıkları takdirde 

yapının servis ömrü kadar uzum ömre sahiptir. 

 Sağlığa zararı yoktur. 

 Uzun kabuklaĢma süresine sahiptir. 
 

2.1.4. Kullanılan Araçlar 
 

YapıĢtırma harcını hazırlarken kullanılacak araçlar aĢağıda açıklanmıĢtır. YapıĢtırma 

harcı hazırlamaya baĢlanmadan önce gerekli iĢ güvenliği önlemleri alınmalı ve kullanılacak 

aletler iĢlemden önce temizlenmelidir (Resim 2.2). 
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Resim 2.2: YapıĢtırma harcı hazırlamada kullanılan alet ve malzemeler 

2.1.4.1. YapıĢtırma Harcı 
 

Kaplama yapılacak yüzeyin amacına göre seçilmiĢ tek veya özel bileĢenli çimento 

esaslı seramik yapıĢtırma harcıdır. 
 

2.1.4.2. Devirli Matkap 
 

Üzerinde özel karıĢtırma ucu bulunan, dönüĢ devri ayarlanabilen ilk karıĢtırmadan 

sonra homojen bir karıĢım elde etmek için kullanılan alettir. 
 

2.1.4.3. Çelik Mala 
 

Ġlk karıĢtırmada yapıĢtırma harcının suyla ıslatılmasında ve alıĢtırılmasında kullanılır. 
 

2.1.5. YapıĢtırma Harcının Hazırlanması 
 

Harç teknesi (plastik veya metal leğen) içine bir torba seramik yapıĢtırıcısı için torba 

üzerinde yazan miktar kadar su konur (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: YapıĢtırma harcı için su koyulması 

Daha sonra su dolu tekne içine toz hâlindeki seramik yapıĢtırıcı yavaĢ yavaĢ dökülerek 

(sepelenerek) mala yardımıyla toz seramik yapıĢtırıcının su ile ilk karıĢımı (ıslatma) yapılır 

(Resim 2.4). 

hh12 
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Resim 2.4: YapıĢtırma harcına su dökülmesi ve ilk karıĢtırma 

Devri ayarlanabilir bir matkaba, uygun karıĢtırıcı mikser uç takılarak düĢük devirde 

(350–400 devir/dakika) mala ile ilk karıĢımı yapılmıĢ olan seramik yapıĢtırma harcı, uygun 

kıvama (iĢlenebilirlik) gelene ve topaklaĢma kalmayana dek karıĢtırılır (Resim 2.5). 
 

 

Resim 2.5: YapıĢtırma harcının karıĢtırılması 

Hazırlanan seramik yapıĢtırma harcının olgunlaĢması için harcın cinsine, ortamın 

sıcaklığına ve nem düzeyine göre yaklaĢık 5 ile 10 dakika bekletilir. Bu süre sonunda harç 

kullanılmadan önce mala ile tekrar karıĢtırılır (Resim 2.6). 

   

Resim 2.6: YapıĢtırma harcının dinlendirilmesi ve tekrar karıĢtırılması 

2.2. Seramik Duvar Karosu 
 

2.2.1. Tanımı 
 

Seramik karolar; kil, kaolin, silisli kum ve diğer mineral ham maddelerin 

karıĢtırılmasından sonra çelik kalıplar içinde yüksek basınç altında Ģekillendirilmesi ve bir 

defa piĢirilmesiyle elde edilir. PiĢirmeden evvel herhangi bir çatlama ve kırılmayı önlemek 

için hamurun içine çok az miktarda Ģamot tozu, feldspat, kum, tebeĢir, grafit ve kok tozu gibi 
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katkılar ilave edilir. Seramik yer ve duvar karoları; öğütme, eleme, karıĢtırma gibi birtakım 

iĢlemlerden geçerek kalıptan çekme, presleme ve döküm gibi iĢlemler ile Ģekillendirilerek 

yüksek sıcaklıklarda piĢirilme yöntemi ile imal edilir (TS EN 87). Ġmalat metodu ne olursa 

olsun seramik karolar su emmelerine göre sınıflandırılır. Su emme oranı doğrudan 

malzemenin bünyesindeki boĢluklarla iliĢkili olan bir konudur. Bir kaplama malzemesinin su 

emme oranına bakılarak o malzemenin hangi Ģartlar altında kullanılacağını veya 

kullanılamayacağını rahatlıkla söylemek mümkündür. Örneğin, su emme oranı yüksek olan 

(> %10) malzemeler için ısı dönüĢümlerinin çok olduğu mekânlarda, fiziksel yüklere maruz 

kalacak yüzeylerde kullanılamayacağı çok rahat söylenebilir. Su emme oranlarına göre 

seramik karolar 3 sınıfa ayrılır. 

 

Resim 2.7: Seramik yer karosu 

2.2.1.1. DüĢük Su Emmeli Seramik Karolar 
 

Su emme oranı, E< %3 olan karolardır. Bu gruba giren seramik karolar iç ve dıĢ 

mekânların hem yatay hem de düĢey yüzeylerinde kullanılır. 
 

2.2.1.2. Orta Su Emmeli Karolar 
 

Su emme oranı, %3<E<%10 olan karolardır. Isı dönüĢümlerinin fazla olmadığı iç 

mekânlarda kullanılır. 
 

2.2.1.3. Yüksek Su Emmeli Karolar 
 

Su emme oranı, E>%10 olan yüksek su emme oranına (%10-%20) sahip olan bu grup 

seramik karolar sadece iç mekânların düĢey düzlemlerinde kullanılır. 
 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılabileceği gibi seramik karoların su emme oranı 

arttıkça malzemelerin kullanım alanları kısıtlanır. Su emme oranı azaldıkça da kullanım 

alanları artar. Diğer bir ifade ile su emme oranı düĢük olan seramik karoların fiziksel etkilere 

(yük, sıcak, soğuk, vb.) karĢı direnci yüksek, su emme oranı fazla olan seramik karoların ise 

fiziksel etkilere karĢı direnci azdır. 
 

2.2.2. Önemi 
 

Giderek kullanım alanları çeĢitlenen seramik karolar bireylerin estetik ve sağlık 

yönüyle vazgeçemeyecekleri bir yapı malzemesidir. Seramik karolar; estetik, sağlık ve 
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fonksiyonellik özelliklerini bireylerin konfor duygusuyla birleĢtirerek mekânların 

vazgeçilmez kaplama malzemesi olan, üstelik son kullanma tarihi gibi bir kısıtlaması 

olmayan doğanın insanoğluna sunduğu istisnai malzemelerdir. Öyle ki bir seramik karo aĢırı 

fiziksel etkilerden izole edildiği takdirde yüzyıllar boyunca ilk günkü gibi özelliklerini 

muhafaza edebilir. Bu denli üstün özelliklere sahip olan, insanoğluna bütün güzellik ve 

ihtiĢamı ile sunulan seramik karoları yapısına uygun malzemelerle kullanmak, uygulamak ve 

seçmek gerekir.  

 

Resim 2.8: Kaplaması bitmiĢ mahal 

 

Resim 2.9: Kaplaması bitmiĢ banyo grubu 

2.2.3. Kullanılan Araçlar 
 

Seramik karo uygulaması yapılırken kullanılan araç ve gereçler Ģunlardır: 
 

2.2.3.1. Çelik Mala 
 

Seramik yapıĢtırma harçlarının karıĢtırılmasında ve alıĢtırılmasında (tekrar karıĢtırma), 

yapıĢtırma harcının seramiğin arkasına, duvar veya zemin yüzeyine sürülmesinde, onarım 
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iĢlerinde harcın onarım yapılacak yüzeye doldurulmasında vb. yerlerde kullanılır (Resim 

2.10). 
 

2.2.3.2. Plastik Tokmak 
 

Seramik karonun yüzeye sıkıĢtırılmasında (oturtturulması), eski seramik yüzeylerin 

veya diğer duvar/yer kaplamalarının sağlamlığının kontrolünde (yoklanmasında) kullanılır. 

Ağırlıklarına göre anılır (Resim 2.10). 

   

Resim 2.10: Çelik mala ve lastik tokmak 

2.2.3.3. ġapkalı Gönye 
 

Kenar uzunlukları, boyunun 2 (iki) katını geçmeyecek uzunlukta olan iç ve dıĢ 

köĢelerin birbirlerine dikliğinin kontrol edilmesinde, seramik karoların üzerine kesim 

noktalarının iĢaretlenmesinde kullanılır. Büyük açıklıklı köĢelerde sağlıklı sonuç vermez 

(Resim 2.11). 
 

2.2.3.4. Seramik Kesme Aleti 
 

Seramik yer ve duvar karolarının istenilen ölçüde bir doğru boyunca kesmesinde 

kullanılır. DeğiĢik ölçü (60’lık – 80’lik – 100’lük vb.) ve tipleri mevcuttur. Granit seramik, 

kalestone ve klinker karoların kesimi için pek uygun değildir (Resim 2.11). 

   

Resim 2.11: ġapkalı gönye ve seramik kesme aleti 

2.2.3.5. Fayans Kesme Aleti (El Tipi) 
 

Sadece seramik duvar karolarının (fayans) bir doğru boyunca kesiminde kullanılır. 

Büyük ebatlı seramiklerin ve yer karolarının kesimine uygun değildir Tadilat iĢlerinde 

pratiklik sağlar (Resim 2.12). 
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2.2.3.6. Elektrikli Seramik Kesme Aleti 
 

Seramik yer ve duvar karolarını (granit seramik, klinker vb.) istenen ölçüde, bir doğru 

boyunca kesiminde kullanılır. Tabliyesinin alt kısmında su haznesi mevcuttur. Kesim 

yapılırken mutlaka sulu kesim yapılmalıdır.  Ayrıca pahlı kesimler için farklı tip ve 

ölçülerinin olması parça kesimlerini oldukça kolaylaĢtırmaktadır (Resim 2.12). 

   

Resim 2.12: Fayans kesme aleti ve elektrikli seramik kesme aleti 

2.2.3.7. ġakul 
 

DüĢey düzlemlerin zemine dikliğinin kontrol edilmesinde kullanılır. Su terazisine göre 

daha sağlıklı sonuç verir. Ağırlıklarına göre anılır (Resim 2.13). 
 

2.2.3.8. Çelik Taraklı Mala 
 

Zemine mala ile sürülen seramik yapıĢtırma harçlarının tesviyesinde (düzeltme) ve 

fazla olan harcın yüzeyden alınmasında kullanılır. DeğiĢik ölçü ve tipleri mevcuttur. Tutulma 

sapının yapıldığı malzemeye, uzunluğuna, diĢ boyutlarına ve Ģekillerine göre anılır (Resim 

2.13). 

   

Resim 2.13: ġakul ve çelik taraklı mala 

2.2.3.9. Mekanik (El ile) Seramik Delme Aleti 
 

Seramik duvar karolarının üzerinde delik açma iĢlerinde kullanılır. Yer karosu, granit, 

klinker gibi daha sert malzemeleri verimli olarak delemez. Ayrıca her ebattaki duvar 

seramiğini istenilen her çapta delmek mümkün değildir (Resim 2.14). 
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2.2.3.10. Lastik Mala 
 

Seramik karoların derz aralarına fuga doldurulmasında kullanılır. Lastik kısmının 

kullanılacak fuga çeĢidine göre yumuĢaktan serte doğru giden derecede çeĢitleri vardır 

(Resim 2.14). 

   

Resim 2.14: Lastik mala ve mekanik seramik delme aleti 

2.2.3.11. Derz Çubukları (Derz Artıları veya Kamaları) 
 

Seramik kaplamalarda derzlerin üniform (özelliği her yerde aynı) olabilmesi için 4 

seramiğin birleĢim yerine konur. DeğiĢik ölçü ve tipleri mevcuttur (Resim 2.15). 
 

2.2.3.12.Diğer Edevatlar 
 

Harç teknesi, el arabası, kürek, ıspatula, fırça, elek, keser, iĢ kulaklığı, iĢ gözlüğü, 

muhtelif sehpalar, ecza dolabı, demir testeresi, tornavida takımı, keski takımı, tulum, önlük, 

Ģapka, takım çantası, kurĢun kalem, silgi, hesap makinesi, kareli defter, cetvel, bilgisayar, 

yazıcı, vb. aletler sayılabilir. 

 

Resim 2.15: Derz çubukları 

2.3. Duvar KöĢe Profilleri 
 

2.3.1. Tanımı 
 

Duvar köĢelerindeki Ģakul kayıklığını düzeltmek, uygulama sırasındaki problemleri 

gizlemek, seramik karo ile kaplanan duvar köĢelerinin kırılmasını önlemek için uygulanan 

profillerdir. Boyları 270 cm uzunluğundadır. 
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2.3.2. ÇeĢitleri 
 

Boyutlarına göre 8 mm’lik, 10 mm’lik ve 11 mm’lik kalınlıklar hâlinde üretimleri 

yapılmaktadır. Yapıldıkları malzemeye göre sert plastik (PVC) veya alüminyumdan yapılır. 

Ġç köĢe ve dıĢ köĢelerde uygulama durumuna göre değiĢik estetik görünümlerde olup Ģekil 

olarak geniĢ bir uygulama alanına olanak verir. Seramik karonun rengine göre duvar köĢe 

profillerinin her rengini bulmak mümkündür (Resim 2.10, Resim 2.11). 
 

 

Resim 2.16: Renkli duvar köĢe profilleri 

 

Resim 2.17: Farklı renklerde profil çeĢitleri ve kesit görünüĢü 

 

2.3.3. Uygulama ġekilleri 
 

Seramik karo kaplama iĢleminde estetiğin önemli bir unsur olduğunu düĢünerek 

yapılacak iĢçiliğin de önemi büyüktür. Duvar köĢe profillerinin hem estetik açıdan göze hitap 

etmesi hem de kaplamanın korunması için yerleĢtirilme kurallarına uyulması gerekir. 
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 Duvar köĢe profillerini yerleĢtirmeden önce kullanılacak seramiğe uygun bir 

derz dolgu malzemesi seçilmeli ve bu derz dolgu malzemesinin rengine uygun 

köĢe profili seçilmelidir. 

 Duvar köĢe profili seçiminde dikkat edilecek bir baĢka önemli nokta da profilin 

nerede ve nasıl bir binada kullanıldığıdır. Yani “Seramiğin uygulanacağı mekân 

ev mi, iĢ yeri mi, iĢ yeri ise ne amaçla kullanılacak bir iĢ yeri, seramiğin 

uygulanacağı yüzey iç mekân mı yoksa dıĢ mekân mı?” sorularına cevap 

bulmuĢ olmak gerekir. 

 Kullanılacağı köĢeye uygun boyuttaki profil (zemin kaplaması düĢülerek) demir 

testeresi ile kesilmelidir. Kesilen profil yüzeyinin pürüzleri sıfır numaralı 

zımpara ile temizlenmelidir. 

 Kesilen profil, köĢeyi oluĢturan yüzeylere gelecek yapıĢtırıcı ve seramik 

kalınlıkları düĢünülerek su terazisi yardımı ile dik bir Ģekilde monte edilmelidir. 

 

Resim 2.18: KöĢe profilinin duvara yerleĢtirilmiĢ hâli 

 KöĢe profiller yerleĢtirildikten sonra temiz ve nemli bir bezle silinerek 

üstlerindeki kaba yapıĢtırıcı malzeme silinmelidir. 

 ĠĢlem tamamlandıktan sonra kullanılan aletlerin ve çevrenin temizliği 

yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bu uygulama faaliyetinde yapıĢtırma harcını seramik karoları ve köĢe profillerini 

hazırlamayı öğreneceksiniz. 

 

Verilen malzemelere göre yapıĢtırma harcını hazırlayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamınızı düzenli çalıĢmaya 

uygun olarak hazırlayınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 YapıĢtırma harcını hazırlarken ilk önce 

temiz su, daha sonra yapıĢtırma harcını 

koyunuz. 

 Gerekli iĢ güvenliği önlemlerini 

alınız. 

 YapıĢtırma harcını devirli matkap ve 

uygun karıĢtırma ucu ile karıĢtırıp homojen 

bir kıvama getiriniz. 

 Matkap kablosunda yıpranma olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Hazırladığınız yapıĢtırma harcını 

dinlendirdiniz. 

 YapıĢtırma harcını normal oda 

sıcaklığında ve tozsuz bir ortamda 

dinlendiriniz. 

 Seramik duvar karosu uygulamasında 

kullanılan aletleri hazırlayınız. 

 Kullanılacak araç ve gereçlerin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 KöĢe profillerini köĢeye uygun boyutta 

(zemin kaplaması düĢülerek) profil demir 

testeresi ile kesiniz. 

 Kesme iĢlemi yaparken eldiven 

kullanınız. 

 Kesilen profili, köĢeyi oluĢturan yüzeylere 

gelecek yapıĢtırıcı ve seramik kalınlıklarını 

düĢünerek su terazisi yardımı ile dik bir 

Ģekilde monte ediniz. 

 Montaj sırasında yapıĢtırma harcını 

kararına göre uygulayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi seramik karo kaplaması uygulamasında kullanılan araçlardan 

değildir? 

A. ġakul 

B. Plastik mala 

C. Çelik mala 

D. Testere 
 

2. DüĢük su emmeli seramik karolarda su emme oranı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A. E< %3           

B. E< %4    

C. E< %5                     

D. E< %6 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Seramik yapıĢtırma harcı ekonomik değildir. 

B. Seramik karo sağlık açısından zararlıdır. 

C. Seramik karo hem sağlık hem de estetik yönden tercih edilir. 

D. Yapılarda seramik karo kullanılmamalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A. ġakul düĢey düzlemlerin zemine dikliğinin kontrol edilmesinde kullanılır. 

B. YapıĢtırma harcının iĢçiliği çimento harcına göre daha çoktur. 

C. KöĢe profilleri kaplamanın kalitesini artırır. 

D. Islak mahallerde seramik karoların önemi büyüktür. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında yapıĢtırma harcını yüzeye sürme ve seramik karo kaplama 

iĢlemini öğreneceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki inĢaatlarda seramik karo kaplama uygulamalarını yerinde 

görünüz. 

 Bu konuda deneyimli ustalardan kaplama metotları hakkında bilgi alınız. 

 Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

3. DUVARA SERAMĠK KARO  KAPLAMA 

YAPIMI 
 

3.1. Yatay ve DüĢey Düzlemde Kılavuz Seramik Karoları 

YerleĢtirme 
 

3.1.1. Kılavuz Seramik Karo YerleĢtirme Kuralları 
 

 Seramik kaplama yapılacak duvar yüzeyinin baĢlama noktası belirlenmelidir. 

 YapıĢtırma harcı birinci sıra duvar yüzeyine sürülmelidir. 

 SürülmüĢ yapıĢtırma harcı uygun tarakla taranmalıdır. 

 Birinci sıra seramik karoları terazisinde ve düzgün olarak yapıĢtırılmalıdır. 

 Birinci sıra sonunda son seramiği duvar bitiĢ hizasında, varsa ölçüsünde 

kesilmelidir. 

 Düzgün ve estetik bir görünüm ve kaplama kolaylığı için derz artıları 

kullanılmalıdır. 
 

3.1.2. Kullanılan Araçlar 
 

Kılavuz seramik karoları yerleĢtirirken kullanılacak araçlar modülümüzün ikinci 

faaliyetinde belirtilmiĢtir.  
 

3.2. YapıĢtırma Harcının Yüzeye Sürülmesi 
 

3.2.1. YapıĢtırma Yöntemleri 
 

YapıĢtırma harçlarının uygulanmasında uluslararası üç yöntem kullanılır. Burada esas 

amaç, kaplama malzemesinin arka yüzünün tamamının harçla kaplanarak boĢluk 

kalmamasının sağlanmasıdır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.1.1. Taraklama Yöntemi 
 

Ġnce yatak harçlarında küçük ve orta ebatlı kaplama malzemelerinin yapıĢtırılmasında 

kullanılan en yaygın yöntemdir. YapıĢtırma harcı, kaplama yapılacak yüzeye düz el malası 

ile kuvvetlice bastırılarak yayıldıktan sonra karo ebadına göre seçilmiĢ uygun diĢ ebatlı çelik 

taraklı mala ile 45° ile 60° lik tutuĢ açısıyla taraklanır (Resim 3.1). 

   

Resim 3.1: YapıĢtırma harcının serilmesi ve taraklanması 

Bu iĢlemler sonrası kaplama malzemesi taraklanmıĢ yüzeye kuvvetli bir Ģekilde el ile 

bastırılarak yapıĢtırılır. Harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını sağlamak 

ve tutunmasını artırmak için lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek 

düzlemine alınır (Resim 3.2).  

   

Resim 3.2:Seramiğin yerleĢtirilmesi ve tokmaklanması 

Bu yöntem sadece iç mekânlarda (alttan ısıtmalı zeminler, soğuk hava depoları vb. 

mekânlar hariç) küçük ve orta ebatlı seramiklerin yapıĢtırılmasında kullanılır. 
 

3.2.1.2. Yağlama Yöntemi 
 

Ġnce yatak harçlarında küçük ve orta ebatlı kaplama malzemelerinin yapıĢtırılmasında 

kullanılan bir yöntemdir. YapıĢtırma harcı, kaplama malzemesinin arka yüzeyine köĢe ve 

kenarlarda boĢluk kalmayacak Ģekilde düz el malasıyla tabaka hâlinde sürülür ve yüzeye 

yapıĢtırılır. Daha sonra harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını ve 

tutunmayı artırmak için lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek düzlemine 

alınır. Daha çok malanın giremeyeceği yüzeylerde, kesilmiĢ parça seramiklerin 

yapıĢtırılmasında, tadilat iĢlerinde ve duvar kaplamasındaki birinci sıranın yapılmasında 

kullanılır (Resim 3.3). 
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Resim 3.3: Yağlama yöntemi 

3.2.1.3. Kombine Yöntemi 
 

Orta yatak harçlarında kullanılan bir yöntemdir. Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin 

yapıĢtırılmasında, ağır yaya veya yük trafiğine maruz zeminlerde, soğuk iklimli yerlerde, dıĢ 

cephe ve mekân uygulamalarında vb. bu yöntem kullanılmalıdır. YapıĢtırma harcı, hem 

taraklama yönteminde olduğu gibi zemine sürülüp çelik taraklı mala ile çekilir hem de 

yağlama yönteminde olduğu gibi kaplama malzemesinin arkasına ince bir tabaka hâlinde 

sürülür ve taraklanır. Bu iĢlemler sonrası harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi 

yayılmasını sağlamak ve tutunmayı artırmak için lastik tokmak yardımıyla kaplama 

malzemesi sabitlenerek düzlemine alınır (Resim 3.4). 
 

YapıĢtırma yöntemlerinin tayini (seçimi) yapılırken kullanılan seramik ebatları ve 

cinsi, ortam ve zemin koĢulları, kaplama yapılan mekânın kullanım amacı ve çelik taraklı 

malanın diĢ ölçüleri ile Ģekli gibi etkenler mutlak suretle dikkate alınmalıdır. 
 

 

Resim 3.4: Kombine yöntemi uygulama aĢamaları 
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3.2.2. Kullanılan Araçlar 
 

YapıĢtırma harcının yüzeye sürülmesi sırasında kullanılan malzemeler, çelik mala ve 

çelik taraklı maladır. Bu aletler modülün 2. faaliyetinde seramik duvar karosu 

uygulamasında kullanılan araçlar bölümünde anlatılmıĢtır.  
 

3.3. Seramik Karoların Duvara DöĢenmesi 
 

3.3.1. YapıĢtırma ÇeĢitleri 
 

Seramik karo (fayans) kaplama uygulamalarına baĢlamadan önce kaplama yapılacak 

mahallin durumuna, kaplama malzemesinin cinsine ve iĢverenin isteğine göre malzemenin 

yapıĢtırma yani kaplama Ģekli belirlenir. Genel olarak düz kaplama (hasır örgü) olarak 

bilinen kaplama Ģekli daha yaygın olmakla birlikte diyagonal denen çapraz kaplama çeĢitleri 

de vardır. Düz kaplamada aĢağıdan yukarı veya yukarıdan aĢağıya derzler düĢeyde ve 

yatayda paraleller Ģeklindedir (Resim 3.5). 

 

Resim 3.5: Düz (hasır) duvar kaplaması 

Diyagonal yani çapraz kaplama çeĢidinde ise derzler yatayla 45 veya 60 derecelik açı 

yapacak Ģekildedir. Birinci sıradaki seramikler 45 derecede düzgün bir Ģekilde kesilir ve sivri 

kısımları dik olarak yapıĢtırılır. Ġkinci sıra ise bu karolara göre derzli olarak döĢenir (Resim 

3.6).  

 

Resim 3.6: Diyagonal duvar kaplaması 
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YapıĢtırma çeĢidi belirlendikten sonra artık kaplama iĢlemine geçilir. Kaplama 

iĢleminde öncelikle kullanılacak seramiğin ıslatılması gerekir. 

3.3.1.1. Seramik Duvar Karolarının Islatılması 
 

Seramik duvar karolarının su emme oranları % 10-% 20 (ortalama % 16) arasındadır. 

BoĢluk oranı (prozite) yer karolarına nazaran daha çok olan duvar karoları, yapısı itibariyle 

uygulama öncesi bazı iĢlemlere tabi tutulmalıdır. Çünkü karo yapıĢtırma harcının 

hidratasyon suyunu hızla emmek isteyecektir. Bu nedenle seramik duvar karoları (fayanslar) 

uygulama öncesi hava kabarcığı çıkıĢı bitinceye kadar temiz, berrak su içinde ıslatılır. 

Karolar temiz su dolu kap içine, tek tek ĢaĢırtmalı olarak konur. Hava kabarcığı çıkıĢı bitince 

(bir kutu seramik duvar karosu için yaklaĢık 10 -15 dakika) karolar uygun bir duvara dik 

pozisyonda kılıcına çapraz Ģekilde dizilir. Islatılarak dizilen fayanslar, sır kısımlarından 

filmsi (ince) su tabası akıĢı bitinceye kadar 5-10 dakika bekletilir (Resim 3.7). 

 

Resim 3.7: Seramik karoların ıslatılması 

Seramik duvar karoları harçlı veya kirli suda asla ıslatılmamalıdır. Çünkü kirli (harçlı) 

suyu hızla emen karo, kalıntıları sır tabakasının altına kadar getirir. Sır tabakasında daha ileri 

gidemeyeceği için kir, sırın altında kalır. Özellikle açık renkli seramik karolarda kaplama 

bittikten sonra alacalı-bulacalı bir görüntü oluĢur. Seramik duvar karoları kutusuyla birlikte 

su içine konmamalıdır. Aksi hâlde arada kalan karoların orta kısımları tam olarak 

ıslanmayacaktır. Duvar kaplamasında kullanılan aksesuarlar da (bordür, orta dekor, takoz, 

köĢe bordürleri vb.) uygulama öncesi mutlaka seramik duvar karoları gibi ıslatılır. Çünkü bu 

aksesuarların da su emme oranları % 10-% 20 arasındadır (Resim 3.8). 

 

Resim 3.8: Bordürlerin ıslatılması 

3.3.1.2. Seramik Duvar Karosu Kaplamasının Yapılması 
 

Yüzeyi kaplamaya baĢlamadan önce baĢlangıç noktası, aksesuarların (bordür, orta 

dekor, takoz vb.) kaplamadaki pozisyonu, kaplama Ģekli, parça seramik karoların yeri gibi 

konulara dikkat edilmelidir. Gerekli çalıĢma ortamı sağlandıktan sonra kaplama iĢlemine 

geçilmelidir. 



 

29 

 

 

Ġlk olarak ayarlanan ve teraziye getirilen mastar üzerinden kaplamaya baĢlanmalıdır. 

Seramik yapıĢtırma harcı çelik malanın arka kısmıyla veya çelik taraklı malanın diĢsiz 

kısmıyla duvar yüzeyine bastırılarak seramik karonun ebatlarına göre (en fazla 25x33 için) 

yaklaĢık 6-7 mm kalınlığında sürülür (Resim 3.9). 

 

Resim 3.9: YapıĢtırma harcının yüzeye sürülmesi 

Daha sonra çelik taraklı malanın diĢli kısmı ile yüzeye sürülen seramik yapıĢtırma 

harcının tesviyesi (düzeltmesi) yapılarak diĢlendirilir (Resim 3.10). Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, seramik yapıĢtırma harcı yüzeye sürülüp tarak çekildikten sonra seramik 

yapıĢtırma harcının; cinsine, ortamın fiziksel durumuna (sıcak, soğuk, rüzgâr, güneĢ) göre 

ortalama 20–25 dakika içinde uygulanması iĢlemi bitirilmelidir. Ortam çok sıcak, rüzgârlı 

veya güneĢ alıyor ise (özellikle dıĢ mekânlarda) bu süre en fazla 10–15 dakika olarak 

ayarlanmalıdır. Belirtilen bu süreye son kullanma zamanı denir. 

 

Resim 3.10: YapıĢtırma harcının tesviyesi ve taraklanması 

Seramik duvar karoları (fayans) taraklanmıĢ yüzey üzerine el ile sıkıca yerleĢtirilerek 

plastik tokmak ile sıkıĢtırılır. Tokmaklamanın amacı, seramik arkasındaki hava boĢluğunu 

alarak seramiğin zeminle ve yapıĢtırıcıyla olan aderansını (yapıĢmasını) artırmaktır. Seramik 

karoların zarar görmemesi için plastik tokmak yerine metal tokmak (keser, murç, çekiç vb.) 

kesinlikle kullanılmamalıdır (Resim 3.11). 
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Resim 3.11: Seramik karonun el ile yerleĢtirilmesi ve tokmaklanması 

Kaplamada pano, bordür, orta dekor vb. ürünler kullanılacaksa önce bu ürünler ile 

yerde bir prova yapılmalı, iĢverenin onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Bu 

iĢlem yapılırken ürünlerin yerleri çok iyi tespit edilmelidir. Batarya, ayna, etajer, priz, lavabo 

gibi duvar elemanlarının bulunduğu kısımlara bu ürünler denk getirilmemelidir. Dekor 

olarak kullanılan bordürler de önce el ile yerine tespit edilir daha sonra plastik tokmak ile 

tokmaklanır (Resim 3.12). 

 

Resim 3.12: Bordürün el ile yerleĢtirilmesi ve tokmaklanması 

Tüm duvarlara bağlanan mastarların üst düzlemlerinin doğruluğundan emin olmak 

için ilk sıra kaplama mekânın tamamını dönmelidir. Ayrıca köĢelerin diklik kontrolü için de 

köĢe belli yüksekliğe kadar yapılır (Resim 3.13). 

 

Resim 3.13: Ġlk sıra ve köĢelerin yapılması 
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Dört seramik karonun birleĢim yerine, sıra baĢlarındaki seramiklerin duvar kısmında 

kalan kenarlarına ve köĢe birleĢim noktalarına kaplamada kullanılan seramiklerin ebatlarına 

uygun derz artıları (çubuğu, kaması) konur (Resim 3.14). Seramik karolar mutlaka derzli 

olarak döĢenmelidir. Derz geniĢliği; kullanılan seramik karo ebadına, ortamın ve zeminin 

sıcaklığına, duvar elemanlarının yapıldığı malzemeye (tuğla duvar, alçı panel vb.) göre 

belirlenmelidir. 

 

Resim 3.14: Derz artılarının yerleĢtirilmesi 

Kaplamada metal veya plastik köĢe profili kullanılıyorsa profil seramik karoların 

döĢenmesi sırasında yerleĢtirilmelidir, sonradan takılmamalıdır (Resim 3.15). 
 

 

Resim 3.15: KöĢe profillerinin yerleĢtirilmiĢ hâli 

Bu iĢlemler çerçevesinde kaplama yapılmaya devam edilerek kaplama iĢlemi bitirilir. 

Kaplama yapıldıktan 7-8 saat sonra veya en geç bir gün sonra iĢe baĢlamadan önce derz 

çubukları alınarak derz araları harç atıklarından temizlenir. Son olarak derz boĢlukları uygun 

derz dolgu malzemesi ile doldurulur ve kaplama yüzeyi temizlenir.  Derz dolgu malzemesi 

hazırlama ve uygulama teknikleri, Duvar ve Zeminde Derz Dolgu (Fuga) Yapımı modülünde 

anlatılmıĢtır. 
 

3.3.2. Kullanılan Araçlar 
 

YapıĢtırma harcının yüzeye sürülmesi sırasında kullanılan malzemeler çelik mala, 

çelik taraklı mala, seramik kesme aleti ve elektrikli seramik kesme aletidir. Bu aletler 

modülün 2. faaliyetinde seramik duvar karosu uygulamasında kullanılan araçlar bölümünde 

anlatılmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bu uygulama faaliyetinde yapıĢtırma harcının yüzeye sürülmesi ve seramik karo 

(fayans) kaplama yapımını öğreneceksiniz. 

 

Yukarıda verilen örnek resme göre 200 x 200 ölçülerinde bir kaplama yüzeyi 

hazırlayarak üzerine 30 x 30 ebatlarında seramik karo döĢeyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamınızı düzenli çalıĢmaya 

uygun olarak hazırlayınız. 
 Sağlık kurallarına dikkat ediniz. 

 Kılavuz seramik karoları 

yerleĢtiriniz. 
 Gerekli iĢ güvenliği önlemlerini alınız. 

 YapıĢtırma harcını kaplama yapılacak 

yüzeye mala ile seriniz. 
 Kaplama yapılacak yüzeyi temizleyiniz. 

 YapıĢtırma harcını çelik taraklı mala 

ile tesviye edip taraklayınız. 

 Uygulama yapılacak mekânın sıcaklığını 

kontrol ediniz. Isıtılması gerekiyorsa 

önleminizi alınız. 

 Seramik karoları tekniğine uygun 

ıslatınız. 
 Seramik karoları temiz suda ıslatınız. 

 Seramik karoları önce el ile bastırıp 

sonra lastik tokmakla sıkıĢtırınız. 

 SıkıĢtırma iĢleminde asla metal ve türevi 

çekiç vb. aletler kullanmayınız. 

 Her seramik karo yerleĢtirme 

iĢleminden sonra derz aralarına derz 

artısı koyunuz. 

 Derz artılarının aynı cins ve kalınlıkta 

olduklarından emin olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi yapıĢtırma yöntemlerinden değildir? 

A. Taraklama 

B. Sallama 

C. Yağlama 

D. Kombine 
 

2. Taraklama iĢleminde çelik taraklı malanın tutuĢ açısı kaç derece olmalıdır?  

A. 45 - 60 

B. 20 - 30 

C. 70 - 80 

D. 80 - 90 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Seramik karolar derzsiz döĢenmelidir. 

B. KöĢe profiller kaplama iĢi bitince döĢenmelidir. 

C. Tokmaklama iĢleminde muhakkak çekiç kullanılmalıdır. 

D. Seramikler kullanılmadan önce ıslatılmalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A. Seramikler kullanılmadan önce ıslatılmalıdır. 

B. Seramikler kutusuyla ıslatılmamalıdır. 

C. Kaplamadan 7- 8 saat sonra derz dolgu iĢlemi yapılmalıdır. 

D. Lastik tokmak kullanılmamalıdır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi diyagonal duvar kaplaması için gerekli aletlerden değildir? 

A. Çelik mala 

B. Taraklı mala  

C. Keser  

D. Seramik kesme aleti 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Size verilen duvar yüzeyine tekniğine uygun olarak yapıĢtırma harcı ile seramik 

döĢeyiniz. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. 
Mastar bağlamada kullanılacak malzeme araç ve gereci öğrendiniz 

mi? 
  

3. Mastar bağlamanın amacını öğrendiniz mi?   

4. Mastar yüksekliği hesabını uygulamalı olarak yaptınız mı?   

5. Kullanılacak takozları belirlediniz mi?   

6. 
Mastarları çabuk donan alçı veya metal mastar ayakları ile 

sabitlediniz mi? 
  

7. 
Mastar yüksekliğinin ölçüsünü bir noktadan alıp su terazisi ve 

mastar ile mekânın diğer duvarlarına taĢıdınız mı? 
  

8. Diğer duvarlara göre çapraz mastar ayarını kontrol ettiniz mi?   

9. 
YapıĢtırma harcını hazırlarken ilk önce temiz su daha sonra harcı 

koydunuz mu? 
  

10. 
YapıĢtırma harcını devirli matkap ve uygun karıĢtırma ucu ile 

karıĢtırıp homojen bir kıvama getirdiniz mi? 
  

11 Hazırladığınız yapıĢtırma harcını dinlendirdiniz mi?   

12 Seramik duvar karosunun tanımını ve çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

13 
Seramik duvar karosu uygulamasında kullanılan aletleri öğrendiniz 

mi? 
  

14 
KöĢe profillerini köĢeye uygun boyutta (zemin kaplaması düĢülerek) 

profil demir testeresi ile kestiniz mi? 
  

15 

Kesilen profil köĢeyi oluĢturan yüzeylere gelecek yapıĢtırıcı ve 

seramik kalınlıkları düĢünerek su terazisi yardımı ile dik bir Ģekilde 

monte ettiniz mi? 
  

16 Kılavuz seramik karolarını yerleĢtirdiniz mi?   

17 YapıĢtırma harcını yüzeye mala ile serdiniz mi?   

18 YapıĢtırma harcını çelik taraklı mala ile tesviye edip tarakladınız mı?   

19 Seramik karoları tekniğine uygun ıslattınız mı?   

20 
Seramik karoları önce el ile bastırıp sonra lastik tokmakla 

sıkıĢtırdınız mı? 
  

21 Ġlk sırayı kaplarken mahallin bütün çevresini döndünüz mü?   

22 Derz artılarını kullandınız mı?   
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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