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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 582YIM275 

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Yapı Yüzey Kaplama 

MODÜLÜN ADI Kaldırım ve Parklarda Kaplama 

MODÜLÜN TANIMI 
Çeşitli ölçü ve nitelikteki bordür ve parke taşları ile kaplama 

becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 ( +40/32 uygulama tekrarı yapmalı) 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Kaldırım ve parklarda kaplama yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında yaya kaldırımları ile parklarda 

bordür ve parke taşı ile kaplama yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kaplamaya hazırlık yapabileceksiniz. 

2. Yaya kaldırımlarında parke taşı ve bordür kaplamaları 

yapabileceksiniz. 

3. Yaya kaldırımlarında rampa ve rampa kaplaması 

yapabileceksiniz. 

4. Parklarda parke taşı ve bordür kaplamaları 

yapabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, yaya kaldırımları ve parklar 

Donanım: Mala, kürek, terazi, mastar, çırpı ipi, tokmak, el 

arabası, tel fırça (çelik telli), temizleme fırçası, murç, çekiç 

(0,75 kg), plastik tokmak, hortumlu su terazisi, inşaat çivisi, 

çelik şerit metre, uyarı levhaları, elenmiş kum, çimento, parke 

taş ve bordürler, yağmur olukları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci; 

 

Şehirleşme sürecini tamamlamamış ülkemizde şehirlerimizin nüfusu sürekli artmakta, 

yeni yerleşim alanları açılmaktadır. Yeni yerleşim alanlarındaki yaya kaldırımı, yeşil alan içi 

yolların tanzimi ve kaplanması belediyelerin önemli hizmet alanlarından biridir. 

 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinde biri de yaya kaldırımları ve 

yeşil alanların standardıdır. Bu anlayışla hareket eden belediyeler bu alanda büyük yatırımlar 

yapmaktadır. 

 

Sürekli yenilenen, geliştirilen kaplama malzemeleri ve teknikleri nedeniyle kalifiye 

eleman ihtiyacı her gün artmaktadır. 

 

Ancak yeterli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacı nedeniyle çeşitli zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. 

 

Kullanılan malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun projelendirme ve uygulama 

esnasında yapılan yanlışlıklar şehirlerimizin görüntüsünü bozmaktadır. Yapılan yanlışlıkları 

düzeltmek adına cadde ve sokaklarımız yapboz tahtasına dönüşmekte ve önemli 

sayılabilecek millî servet heba olmaktadır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında bordür ve 

parke taşı kaplama öncesi yapılan hazırlıkları yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Çevrenizde bordür ve parke taşı kaplama yapılacak bir yerde kaplama öncesi 

yapılan hazırlıkları gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KAPLAMAYA HAZIRLIK 
 

Kent içi yolların kenarları, yaya yolları, binaların çevreleri ve girişleri, park-bahçeler, 

meydanlar vb. yerlerde parke taşı ve bordür uygulamasına geçmeden önce söz konusu olan 

yerin ekonomik, sosyal, tarihî vb. dokusu göz önünde bulundurularak kaplama malzemesinin 

özelliklerinin (ebat, renk vb.) belirlenmesi gerekir. Bu belirlemeleri şehir plancıları ve peyzaj 

uzmanları birlikte yapar. 

 

1.1. Bordür Taşı ve Parke Kaplamaya Hazırlık 
 

Hazırlık aşamasını 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; yer teslimi ve proje, 

uygulamaya hazırlık ve son olarak emniyet tedbirlerinin alınmasıdır. 
 

1.2. Yer Teslimi ve Proje Çalışmaları 
 

Yer, idarenin kontrol mühendisleri nezaretinde uygulamayı yapacak olan firmaya 

gösterilerek teslim edilir. Yer tesliminden sonra yapılması gereken işlemler şunlardır: 

 

 İmalatın uygulanacağı arazinin ilk hâlini gösteren fotoğrafları çekilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Uygulama öncesi durum 

 Mevcut arazinin tespit projesi hazırlanır. 

 Projede bordür kotları ve kaplamanın cinsi (beton, plak, parke taşı, yumuşak ve 

sert toprak, asfalt vb.) belirtilir. 

 Bina eşik kotlarını vb. kotları gösteren plankonte hazırlanır ve vaziyet planı 

çizilir. 

 Yer altı tesislerine ait elemanlar belirtilir. 

 Tespit projesi hazırlandıktan sonra yerinde kontrol edilip tasdik edildikten sonra 

uygulama projesi hazırlanır. 

 Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesinde amaç, proje süresi boyunca 

üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara maruz kalmadan güvenli bir 

şekilde taşıyabilecek üstyapının toplam kalınlığının ve tabakaların tek tek 

kalınlıklarının belirtilmesi ve kullanılacak malzemelerin özelliklerinin 

saptanmasıdır. Beton parke üstyapılar, taban zemini üzerine oturtulmuş temel 

tabakası – kum yastık – beton parke kaplama olmak üzere 3 tabakadan oluşur. 

Başarılı bir beton parke yol elde edebilmek için diğer üstyapı tiplerinde olduğu 

gibi, yoldan geçmesi beklenen trafik, taban zemininin özellikleri ve iklim 

koşulları dikkate alınarak projelendirme yapılmalı ve yolun yapımı sırasında, 

projelendirme sonunda saptanan tabaka kalınlıklarının ve malzeme 

özelliklerinin yolda gerçekleştirilmesi, sıkı bir kontrolle sağlanmalıdır. Beton 

parke üstyapıların projelendirilmesi için aşağıda açıklanacak kolay 

uygulanabilir dört aşamalı bir yöntem geliştirilmiştir. 

 

1.2.1. Kullanım Sınıfı 
 

Tablo 1’de görüldüğü gibi parke kaplamanın kullanılacağı yere göre 6 adet kullanım 

sınıfı belirlenmiştir. 

 

Sınıf Yol sınıfının tanımı 

L-1 
Yaya yolları, küçük yerleşim bölgelerinde yollar, patikalar, yüzme havuzu 

alanları, bisiklet yolları 

L-2 
Alışveriş alanları, meydanlar, otoparklar, otobüs durakları, trafik adaları, kara 

yolu durakları, gösteri yerleri, havaalanı boşaltma yerleri 

L-3 
Kamyon terminal ve park yerleri, servis istasyonları, yükleme yerleri, ağır 

endüstriyel taşıt yolları 
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H-1 Günlük ticari trafik hacminin 50’den az olduğu yerleşim yerlerindeki yollar 

H-2 Günlük ticari trafik hacminin 50 ile 300 arasında olduğu şehir caddeleri 

H-3 Çok kalabalık şehir yolları (günlük ticari trafik hacmi 300’den fazla) 

Tablo 1.1: Kullanım sınıfı 

1.2.2. Taban Zeminin Taşıma Gücü 
 

Taban zeminin taşıma gücü, Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) ile belirlenmeli, CBR 

deneyi yapılamıyorsa Tablo 2’de verilen sınıflama dikkate alınmalıdır. 

 

Taban zemini Taban zemininin tanımı 

Çok iyi 
İyi ayrışmış, granüler, plastik olmayan çakıl bulunabilir. Taşıyıcı, 

kapasitesinin önemli bir bölümünü ıslakken de sürdürür. 

İyi Killi mıcır, killi sert kumlar 

Orta 
Killi kum, milli kum veya az milli kil, mikası az, plastisitesi 

değişken 

Zayıf Plastisitesi yüksek kil, ince kil, çok ince veya mikalı, milli kil 

Tablo 1.2: Taban zemini taşıma gücü 

1.2.3. Temel Tabakası Kalınlığının Bulunması 
 

Temel tabakasının sıkıştırılmış kırmataş olması hâlinde, taban zemini taşıma gücü ve 

kullanım sınıfına bağlı olarak seçilecek kalınlıklar, Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Taban zemininin durumu Temel kalınlığı (cm) 

Tarifi CBR L-1 L-2 L-3  H-1 H-2 H-3 

Çok iyi 15 5 7,5 10 10 15 

İyi 10-14 10 10 12,5 15 20 

Orta 6-9 15 17,5 20 25 30 

Zayıf 5 veya az 20 25 30 35 35 

Tablo 1.3: Sıkıştırılmış kırmataş temel kalınlığı 

Malzeme Katsayısı 

Sıkıştırılmış Kırmataş 1,00 

Asfaltik Beton 0,56 

Toprak Çimentosu (Granüler) 0,47 

Toprak Çimentosu  (İnce) 0,70 

Beton Kaplama (Eski) 0,35 

Beton Kaplama (Yeni) 0,28 

Tablo 1.4: Temel malzemelerinin eş değer kalınlıkları 
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Temel tabakasının, sıkıştırılmış kırmataşlar farklı bir malzeme olması durumunda, 

Tablo 3’te bulunan temel tabakası kalınlığı, Tablo 4’te malzeme cinsine göre verilen 

katsayılar ile çarpılmalı ve tabaka kalınlığı bu şekilde bulunmalıdır. Örnek 3,5 cm’lik eski 

beton kaplama, 10 cm’lik sıkıştırılmış kırmataş temel ile eş değer kabul edilmektedir. 

 

1.2.4. Beton Parke Kaplama ve Kum Tabakası Kalınlıkları  
 

Söz konusu kalınlıklar, kullanım sınıfına bağlı olarak Tablo 5’ten seçilecektir. 

 

Kullanım sınıfı L-1 L-2 L-3     H-1 H-2 H-3 

Kaplama Kalınlığı (cm) 6 6-8 8-9 9-10 10 

Kum Kalınlığı (cm) 2,5-5 2,5-5 2,5-5 2,5-5 2,5-5 

Tablo 1.5: Beton parke kaplama ve kum yatak kalınlığı 

1.2.5. Proje Kesitleri ve Parke Taş Kesitleri 
 

Uygulama projesinde, bordür kotları, stabilize kotları gerekiyorsa grovak kotları 

belirlenip tretuvar genişliği ve kaplamanın cinsi belirtilir. Uygulamada kullanılan tip 

kesitlere ve kaplama cinsine ait örnekler aşağıda yer almaktadır. 

 

 Yaya alanı örnek kesit detayları  

 

Şekil 1.1: Yaya kaldırımı arkasında bina olması durumunda kesit detay 
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Şekil 1.2: Yaya kaldırımı arkasında tabii zemin olması durumunda kesit detay 

 

Şekil 1.3: Yaya kaldırımı arkasında boşluk olması durumunda kesit detay 
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Şekil 1.4:  Düşük kotlu yaya kaldırım kesit detayı 

 

Şekil 1.5: Oluk taşı kesit detayı 

1.2.6. Parke Taş Çeşitleri 
 

Günümüzde yukarıdaki parke taşı çeşitleri yanında ısı ve aşınma dayanımı yüksek 

doğal (4x40x40,5x50x50 cm gibi) ve sıkıştırılmış beton blok (10x40x40,10x50x50 cm gibi) 

parke taşlarının kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
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Resim 1.2: Büyük ebatlı beton parke taşı 

Uygulama projesinde kullanılacak malzemenin cinsi ve deseni tanımlanır. Aşağıda yer 

alan tabloda m²ye düşen parke taş çeşitleri yer almaktadır (Tablo1.6).   

 

Parke taş çeşitleri  Boy ad/ m² Et  kalınlığı 

Akordiyon taşı 40 ad/m² 6 cm 

Antik dekor taş beton rengi 69,46 ad/m² 8 cm 

Aşık taşı beton rengi 36 ad/m² 6 cm 

Aşık taşı renkli 36 ad/m² 6 cm 

Aşık taşı tuğla kırmızısı 36 ad/m² 6 cm 

Ay taşı 38 ad/m² 6 cm 

Çim taşı 4 ad/m² 8 cm 

Çim taşı 225x160x12 beton rengi 27,72 ad/m² 8 cm 

Çim taşı 225x160x30 iston bazaltı 27,72 ad/m² 8 cm 

Çim taşı 225x160x30 iston graniti 27,72 ad/m² 8 cm 

Çim taşı 337x320x12 beton rengi 9 ad/m² 8 cm 

Çim taşı 337x320x12 tuğla kırmızısı 9 ad/m² 8 cm 

Dekor taşı 38 ad/m² 6 cm 

Dekor taşı (renkli) 38 ad/m² 6 cm 

Düz taş 50 ad/m² 6 cm 

Eliptik taş 64 ad/m² 6 cm 

Kelebek taşı 46 ad/m² 6 cm 
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I    taşı 49 ad/m² 6 cm 

Nostaljik taş beton rengi 89,41 ad/m² 8 cm 

Petek taşı altıgen 28 ad/m² 6 cm 

Sekizgen taş 30,77 ad/m² 6 cm 

Yaprak taşı 40 ad/m² 6 cm 

Şapka taşı 130x184 beton rengi 40,93 ad/m² 8 cm 

Şapka taşı 160x226 beton rengi 32 ad/m² 8 cm 

Şapka taşı 200x280 beton rengi 21,18 ad/m² 8 cm 

8*8*8 küp taşı beton rengi 156,25 ad/m² 8 cm 

10x10 plak taşı beton rengi 100 ad/m² 8 cm 

13x13 plak taşı beton rengi 59,15 ad/m² 8 cm 

13x19,5 plak taşı beton rengi 39,44 ad/m² 8 cm 

15,5*15,5 plak taşı 42 ad/m² 8 cm 

15*30 plak taşı 22,22 ad/m² 6 cm 

16x16 plak taşı beton rengi 39,07 ad/m² 8 cm 

16x24 plak taşı beton rengi 26,04 ad/m² 8 cm 

20x20 plak taşı beton rengi 25 ad/m² 8 cm 

Tablo 1.6: m² ye düşen taş çeşitleri 

 

Resim 1.3: Büyük ebatlı beton parke taşı 
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1.3. Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Hazırlık çalışmaları için dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 
 İşçi istihdamı ve malzeme istifi için şantiye kurulur. Bu şantiyede uygulama 

için gerekli olan malzemeler yer almalıdır. Bu malzemeler; mala, kürek, terazi 

(düzeçli), mastar, çırpı ipi, tokmak, el arabası, tel fırça (çelik telli), temizleme 

fırçası, murç, plastik çekiç (0,75 kg), hortumlu su terazisi, inşaat çivisi, çelik 

şerit metre (5 m), elenmiş kum, çimento, parke taş ve bordür çeşitleri ve yol 

kenarları için yağmur oluklarıdır. 

 Uygulama alanı için gerekli kırım ve sökümler yapılır. Bu işlemler yapılırken 

gerekli olan emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

 Beton kırımı yüksek olan yerlerde fotoğraf çekilir. 

 

Resim 1.4: Kırım yapılacak yer 

 Kırımdan çıkan molozlar gelişigüzel bırakılmamalı, gün bitiminde (molozlar 

belediyenin gösterdiği alana tahliye edilmelidir) kaldırılmalıdır. 

 Kırılan alanın imalatı yapılmadan yeni kırma ve sökme yapılmamalıdır. 

 Bozuk zeminler üzerindeki bozuk tabaka iyice alındıktan sonra grovak ve 

stabilize ile iyileştirme yapılır. 

 Bir üstyapının davranışı, taban zemininin taşıma gücü ile doğrudan doğruya 

ilgili olduğundan taban zemininin üstyapıya, istenen desteği sağlayacak şekilde 

hazırlanması gerekir. Bu nedenlerle doğal zeminin yapısı incelenmeli, yabancı 

maddeler varsa temizlenmeli, yeterli sıkışma ve taşıma gücü sağlanması için 

çukurlar veya zayıf bölgeler, drenaj veya zayıf malzemenin değiştirilmesi 

yoluyla düzeltilmelidir. 

 Eski bir kaplama veya herhangi bir yol, temel tabakası görevi görebilir. Yeni bir 

temel tabakası yapılacaksa 15 cm veya ince tabakalar hâlinde serilip sıkıştırılır 

(Resim 1.5). Bu sıkıştırma sırasında maksimum kuru birim ağırlık elde 

edebilmek için nem oranının optimum (en uygun) düzeyde olması gerekir. 

Sıkıştırma sonunda 3 metrelik seyyar mastar ile yapılan kontrolde, teorik 

yüzeyden (yükseklik farkı) 1,00 cm’den daha fazla fark görülmemelidir. 
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Resim 1.5: Mıcır serme 

 Emniyet tedbirleri 
 

Trafik yoğunluğuna göre ne gibi güvenlik önlemleri alınacağı, uyarı levhalarının 

nerelere konulacağı tespit edilmelidir. 

 

Yaya yolları üzerinde yapılan çalışmalarda işaretleme: Yaya yollarındaki bakım ve 

onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için 

mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği 

en az 1 metre olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu 

durumlarda, yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması 

gerekmektedir.  

 

Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde 

işaretleme yapılmalıdır. Çalışma sahasının çevresi yaya bariyerleri ve emniyet şeridi ile 

çevrilmelidir (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Emniyet şeritlerini çekme 
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Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik 

sağlanması için bariyerler birbirleri ile bağlanmalıdır. 

 

Çizim 1.6: Yaya yolu işaretleri 

1.4. Şantiye Kurma 
 

Özelikle trafiğe açık yerlerde yapılan uygulamalarda şantiyenin yeri oldukça 

önemlidir. Kurulacak şantiyenin işçi çalışmasını ve malzeme akışını kolaylaştıracak ve 

trafiği aksatmayacak bir yerde kurulması gerekir. Şantiyede bulunacak tesislerin sayısı ve 

bunların sahaya dağıtılması önemlidir. Tüm bunlar için tecrübeli bir şantiye şefine ihtiyaç 

vardır. 

 

Resim 1.7: Parke taşı ve bordür şantiyesi 
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Şantiye kurma çalışmaları beş aşamada gerçekleştirilir: 

 

 Şantiye için gerekli tesisatları (elektrik, su, kanalizasyon) oluşturmak 

 Şantiye vaziyet planına uygun olarak tesisleri şantiye alanına yerleştirmek 

(Resim 1.8) 

 

Resim 1.8: Şantiye tesisleri 

 Uygulama için gerekli malzeme, araç-gereçleri şantiyeye getirmek (Resim 1.9) 

 Şantiyenin etrafını tel örgü veya ahşap çitle çevirmek 

 Şantiyenin girişine ve etrafındaki tel örgü veya ahşap çite uyarı levhaları asmak 

 

Resim 1.9: Araç ve malzemeleri şantiye alanına getirmek 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bordür taşı ve parke kaplama uygulaması için;  

1. Bordür taşı ve parke kaplaması için yer teslim işlemi yapınız.  

2. Proje uygun çizim çalışmaları hazırlayınız. 

3.Verilen işe ve projeye uygun olarak şantiye kurunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yer teslim işlemini yapınız. 

 Teslim tutanağını iş sahibi firmanın kontrol 

mühendisleriyle beraber imzalayınız. 

 İmalatın uygulanacağı arazinin-yerin ilk hâlini 

fotoğraflayıp iş sahibi firmanın kontrol 

mühendisleriyle beraber imzaladıktan sonra teslim 

tutanağına ekleyiniz. 

 Tespit projesini hazırlayınız. 
 Arazi üzerindeki her türlü yapı (eski kaplama, bina 

vb.) ve fiziki engelleri ayrıntılı olarak çiziniz. 

 Uygulama projesini 

hazırlayınız. 

 Plankote ve vaziyet planlarını çiziniz. 

 Yer altı tesislerine ait elemanları gösteriniz. 

 Bordür kotlarını, kaplamanın cins ve ebatlarını 

gösteriniz. 

 İmalatı oluşturan tabakaların kalınlıklarını ve 

cinslerini (kesitler üzerinden) gösteriniz. 

 Mevsim koşullarının 

gerektirdiği önlemleri alınız. 

 Kış uygulamalarında yağış sularının tahliyesi için 

yeterli uzunluk ve sayıda drenaj kanalı yapınız. 

 İşi yapacak elemanları tespit 

ediniz. 

 Uygulamayı yapacak yeterli sayıda düz işçi ve 

kalifiye elemanı bulup bunlarla gerekli 

protokolleri imzalayınız. 

 Şantiyeyi kurunuz. 

 

 Şantiye kurmadan önce yeri inceleyip 

uygunluğunu son bir kez kontrol ediniz. 

 Gerekli tesisatları (elektrik, su vb.) önceden 

çekiniz. 

 Şantiyenin etrafını tel örgü veya ahşap çitle 

çeviriniz. 

 Şantiye girişine ve çitlere uyarı levhaları koyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Uygulama için gerekli malzeme 

ve araç gereçleri şantiyeye 

getiriniz. 

 

 Yanlış istif ve indirme yapmayınız. 

 Uygulama için gerekli kırım ve 

sökümleri yapınız. 

 

 Kırım ve söküm yüksekliğini topoğraf yardımı ile 

yol eksen koyuna göre tespit ediniz. 

 Kırım ve söküm yapılacak yerin mevcut durumu 

belgelemek amacıyla fotoğrafını çekiniz. 

 Kırım ve söküm yapılan kaldırımın altında tesisat 

(elektrik hattı, su ve gaz boruları gibi) var mı 

öğreniniz varsa gerekli güvenlik önlemlerini 

(Elektrik, su ve gazı kesiniz.) alınız. 

 Kırımlardan çıkan molozları 

uygun yere 

istifleyiniz.

 

 Moloz istiflemeyi trafik akışını aksatmayacak 

alanlara yapınız. 

 Molozları en kısa zamanda çalışma sahasından 

uzaklaştırınız. 

 Zemin bozuksa iyileştirme 

yapınız. 

 

 Uygulamayı zemin sıkıştırma modülünün bozuk 

zeminlerin iyileştirmesi konusuna göre yapınız. 
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 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz. 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru 

yerleştiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yer teslim tutanağını iş sahibi firmanın teknik elemanları ile birlikte 

imzaladınız mı? 

  

2. Arazinin ilk hâlini gösteren fotoğrafları çekip yer teslim tutanağına 

eklediniz mi? 

  

3. Mevcut arazinin ayrıntılı tespit projesini hazırladınız mı?   

4. Şantiyenin kurulacağı alanı seçtiniz mi?   

5. Şantiye alanını tel örgü ya da ahşap çitle çevirdiniz mi?   

6. Şantiye girişine ve çevresine uyarı levhaları astınız mı?   

7. Şantiye altyapısı için gerekli tesisatları (su, elektrik, kanalizasyon 

vb.) çektiniz mi? 

  

8. Şantiye tesislerini, şantiye vaziyet planına uygun olarak kurdunuz 

mu? 

  

9. Uygulama için gerekli malzeme, araç ve gereçleri şantiye alanına 

yerleştirdiniz mi? 

  

10. Uygulama alanında gerekli kırım ve sökümler için güvenlik 

önlemlerini aldınız mı? 

  

11. Gerekli kırım ve sökümleri yaptınız mı?   

12. Kırımdan çıkan molozları uygun bir yerde toplayıp günlük olarak 

bunları belediyenin gösterdiği alana tahliye ettiniz mi? 

  

13. Bozuk zeminlerde gerekli iyileştirmeleri yaptınız mı?   

14. Yeni temel tabakasını 15 cm’lik tabakalar hâlinde sıkıştırarak 

oluşturdunuz mu? 

  

15. Temel tabakasının düzgünlüğünü mastar ile kontrol ettiniz mi?   

16. Çalışma alanı ve çevresinde uygulama için gerekli güvenlik 

önlemlerini aldınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kaplama malzemesinin renk ve desen seçiminde aşağıdakilerden hangisine en çok 

dikkat edilir? 

A) Fiyat 

B) Projeyi yapanın kişisel tercihi 

C) Çevre sakinlerinin görüşleri 

D) İklim koşulları 

E) Yerin ekonomik, sosyal ve tarihî dokusu 

 

2. Sökümden önce neden fotoğraf çekilir? 

A) Çalışma emniyeti için 

B) Hatıra için 

C) Çalışmadan önceki mevcut durumu belgelemek için 

D) Desen seçimi için 

E) Maliyet hesabı için 

 

3. Uyarı levhaları çalışma alanına nasıl konur? 

A) Rastgele 

B) Yakından uzağa doğru 

C) Önce büyük, sonra küçük levhalar konulur. 

D) Levhalar uzaktan yakına doğru konulur. 

E) Hiçbiri 

 

4. Tespit projesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Plankote ve vaziyet planları çizilir. 

B) Yer altı tesislerine ait elemanları gösterilir. 

C) Bordür kotları, kaplamanın cins ve ebatları gösterilir. 

D) Arazi üzerindeki her türlü yapı (eski kaplama, bina vb.) ve fiziki engeller 

ayrıntılı olarak çizilir. 

E) İşi yapacak elemanların listesi gösterilir. 
 

5. Uygulama projesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?  

A) Plankote ve vaziyet planları çizilir. 

B) Yeraltı tesislerine ait elemanlar gösterilir. 

C) Bordür kotları, kaplamanın cins ve ebatları gösterilir. 

D) İmalatı oluşturan tabakaların kalınlıkları ve cinsleri (kesitler üzerinden) 

gösterilir. 

E) İmalatın uygulanacağı arazinin-yerin ilk hâli fotoğrafla belgelenir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Şantiye kurulurken aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? 

A) Şantiye, işçi ve malzeme akışının kolayca yapılacağı bir yere kurulmalıdır. 

B) Şantiye etrafındaki yollar trafiğe kapatılmalıdır. 

C) Şantiye için gerekli tesisatlar çekilmelidir. 

D) Şantiye tesisleri vaziyet planına göre yerleştirilmelidir. 

E) Şantiyenin etrafı tel örgü ahşap çit gibi bir engelle çevrilmelidir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, yaya 

kaldırımlarında bordür ve parke taşı kaplama yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde parke taşı ve bordür kaplaması yapılan bir yerdeki çalışmayı yerinde 

izleyerek kaplamada kullanılan malzemelerin (kum, bordür ve parke taşı) cinsi 

ve ölçüler hakkında bilgi toplayınız.  

 Bu bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YAYA KALDIRIMLARINDA PARKE TAŞI 

VE BORDÜR KAPLAMA 
 

Kaplama yapılacak alanın köşe kazıklarını, projesine uygun olarak ilgili belediye ya 

da kurumun teknik elemanları ile işi yapacak firmanın elemanları birlikte çakar. Kazıkların 

üstüne bordür üst kotu işaretlenir ve bu durum bir tutanak ile kayıt altına alınır. 

 

2.1. Malzeme Temini  
 

Önceden tespit edilen malzemelerin  (çimento, kum, bordür, parke taşı vb.) nereden 

alınacağı ile ilgili bağlantılar önceden yapılmalıdır. Özellikle parke taşları ebatlarının 

seçiminde genişlikleri kaldırım genişliğinin alt katları olacak şekilde seçilmelidir. 

Uygulama öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra üretim yerinden malzeme uygun 

taşıma araçları ile şantiyeye taşınır. Parkeleri taşınması genellikle iki aşamada gerçekleşir. 
 

 İlk aşamada parkeler kamyon ve uygun taşıma araçlarına yüklenirken kırılma ve 

dağılmaları önlemek için aparatlı araçlar (forklift vb.) kullanılarak sevkiyat 

paletlerinin üzerine indirilmelidir. Bu sayede malzeme dağılması önlenir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.1: Forklift ile parkelerin indirilmesi 

 

Resim 2.2: Malzeme indirme ve yükleme 

Malzeme topluca iş yerine nakledilir. İndirme işlemi yapılırken kırılma ve dağılmaları 

önlemek için aparatlı araçlar (forklift vb.) kullanılır. Damperleme yapılmadan sevkiyat 

paletlerinin üzerine indirilmeli ve uygun alanlara stok edilmelidir.  
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Resim 2.3: Hatalı indirme 

 İkinci aşamada ise döşeme ekibinde çalışanlar, parkeleri döşemenin yapıldığı 

yerde döşemeyi yapan kişinin en yakın mesafesine taşır. Zemin üzerinde 

kaplama işlemi ilerledikçe malzeme naklinin kaplamanın tamamlanmış 

bölümünün yakınına yapılması, ikinci taşımanın (şantiye içi taşıma) mesafesini 

kısaltacaktır. Böylece zamandan tasarruf edildiği gibi parke döşeyici parke 

bekler duruma düşmeyecektir.  İkinci taşımada bloklar, döşeyicinin döşeme 

alanı içerisinde en yakın mesafesine yapılmalıdır. Döşeyici, parkelere kolaylıkla 

uzanabilmeli ve parkeleri almak için yerinden kalkıp yürümemeli veya taşlara 

uzanabilmek için vakit geçirmemelidir. Böylece döşeyici zaman kaybetmez 

döşemenin hızı kesintiye uğramaz. İşin ilerlemesi esnasında parke nakli,döşeme 

istikametine paralel yani arkadan yapılır. 

 

Resim 2.4: Malzeme istifi ve döşenmesi 
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2.2. Tretuvarda (Yaya Kaldırımı) Uygulama 
 

 Tretuvar: Yerleşim yerlerinde yaya trafiğini güvenli bir biçimde sağlamak 

amacıyla yol kenarlarında yapılan yoldan en az 15 cm daha yüksek ve 

genişliğinde bir metreden az olmayan çeşitli kaplama malzemeleriyle  

(sıkıştırılmış beton plakalar-bloklar, kesme taşlar vb.) kaplanan yürüme 

yerleridir (Resim 14). 

 

Resim 2.5: Beton plakalarla yapılan yaya kaldırımı 
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2.2.1. Bordür Döşeme 
 

Yol çizgisi ile yaya kaldırımı çizgisini birbirinden ayıran yüksekliği en az 15 cm ve 

genişliği en az 10 cm, boyu 40 cm ve daha büyük olan doğal taş ve beton bloklarla yapılan 

döşemedir (Çizim 6). Bordür döşemeye geçmeden önce aşağıdaki işlemlerin yapılması 

gerekir. 

 

Şekil 2.1: Bordür kaplama kesiti 

 Bordürün döşeneceği hatta yaklaşık 5 cm kalınlığında kaba mıcır serilir ve 

kompaktörle sıkıştırılır. 

 Sıkıştırılan mıcırın üzerine 3-5 cm kalınlığında 250 dozlu grobeton dökülerek 

yer bordür kaplamaya hazırlanır (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Bordür altına atılan grobeton 

 

2.2.2. Parke Döşeme(Yüzeyin Hazırlanması)Hasır Betonlu Uygulamada İşlem 

Sırası  

 

Resim 2.7: Parke taşı altına atılan hasır beton 
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Yaya kaldırımının estetik, aşınmaya dayanıklı ve yürüme kolaylığını sağlamak 

amacıyla yaya kaldırımı boyunca yapılan üst kaplamadır. Kaplamaya geçmeden önce 

aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

 Fidan, ağaç vb. geleceği yerlere 20x80x80 boyutundaki metal kalıplar-

çerçeveler sabitlenir (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Metal kalıplar 

 Parke taşı kaplanacak alana 5 cm mıcır serilip kompaktörle sıkıştırılır. 

 Mıcırın üzerine 3 cm kalınlığında grobeton atılıp düzeltilir. 

 Kuruyan grobetonun üzerine 6’lık hasır çelik yerleştirilir. 

 Varsa kaldırımın altında kalacak borular için daha büyük çaplı borular 

yerleştirilip sabitlenir. 

 Her iki tarafına bordür döşenmemişse açık olan tarafa 10 cm yüksekliğinde seri 

kalıp yapılır ve kalıp yüksekliği boyunca 600 dozlu betonarme betonu dökülüp 

mastarla düzeltilir. Böylece alan parke taşı kaplamaya hazır olur. 

 

Not: Büyük parke taşlarında, çürük zeminlerde ve kalıcı olması istenen yerlerde hasır 

beton uygulaması tercih edilir. Oturmuş sağlam zeminlerde ise genellikle alta hasır beton 

atılmaz. 

 

Hasır betonsuz (kumlu) uygulamada işlem sırası aşağıdaki gibidir. 

 

 Fidan, ağaç vb. geleceği yerlere 20x80x80 boyutundaki metal kalıplar 

(çerçeveler) sabitlenir. 

 Düzeltilmiş, sıkıştırılmış zemine 2-3 cm kalınlığında ince kum serilir. 

 Kaldırımın altından geçecek tesisat boruları için 70’lik esnek plastik klavuz 

borular kumun üzerine yerleştirilir (Resim 2.9). 
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Resim 2.9: Plastik kılavuz borular 

 Boruların üzerini kapatacak kalınlıkta bir mıcır tabakası serilip sıkıştırılır 

(Resim 2.10). 

 

Resim 2.10: Mıcır tabakası 

 Mıcırın üzerine 3 cm kalınlığında 250 dolu grobeton atılır. Böylece tretuvar 

parke taşı kaplamaya hazır olur (Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: Grobeton 
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2.3. Parke Taşı ve Bordür Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kaplamada kullanılacak bordür ve parke taşlarının boyutları uyumlu olmalıdır 

(Biri büyük biri küçük olmamalıdır.). 

 Kaplamada kullanılacak renk ve desenlerin bölgenin görünümü ile uyumlu 

olmasına dikkat edilmelidir. Tarihî binaların bulunduğu bir alanda parlak beton 

malzemenin yerine mat ,doğal taş veya tuğla görünümlü malzemeler tercih 

edilmelidir. 

 Seçilen bordür ve parke taşları bölgenin iklim şartlarına (Kışı sert geçen 

yerlerde soğuğa dayanıklı bordür ve parke taşları tercih edilmelidir.) uygun 

olmalıdır. 

 Kurplarda (dönemeçlerde) yaklaşık 20 metrede bir tarafının genişliği en az 10 

cm olan enine derzler bırakılır (Resim 2.12). 

 

Resim 2.12: Kurplarda enine bırakılan derzler 

 Bu derzler, küçük boyutlu parke taşlarla kaplanır. Bu derzlerin genişliği kurbun 

merkezine doğru daralarak yaydan dolayı iç ve dış kenarlar arasındaki boy farkı 

sıfırlanır, parke taşları da kesilmemiş olur. Yine dönemeçlerin büyük parke 

taşlarının sığmadığı kısımlarda küçük parke taşlarla kapama yoluna gidilmelidir 

(Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Dönemeçlerde kaplama 

 Kaldırımın dış tarafı boşsa bu tarafa da bordür döşenmelidir. 

 Kaplama yapılan alanda ağaç, fidan vb. için bırakılan boşlukların içi 

kaplanmamalıdır (Resim 2.14). 



 

29 

 

 

Resim 2.14: Fidanlar için bırakılan boşluklar 

 Bordür ve parke taşı (parke taşı kaplaması harçlı yapılacaksa) uygulamasında 

400 dozlu (3 mm kumla) nemli çimento harcı kullanılmalıdır. 

 Kumlu uygulamada parke taşı kaplamada 3 mm’lik kırma (suni) veya doğal 

kum kullanılmalıdır. 

 

2.4. Parke Taşı ve Bordür Döşeme 
 

Kaplama işleminde önce bordürler döşenir sonra parke taşı kaplama yapılır. 

 

2.4.1. Bordür Döşeme 
 

 Önceden çakılan köşe kazıkların arasına bordür yüksekliğinde çift taraflı ip 

çekilir. 

 İpler arasında kalan alan temizlenip ıslatılır. 

 İpler arasında kalan hata yaklaşık 3 cm kalınlığında harç serilip ip hizasında 

başa ve sona birer bordür yerleştirilip tokmakla sıkıştırılarak düzeltilir  (Resim 

2.15).  

 

Resim 2.15: Köşe bordürlerini döşeme 

 Aynı yöntemle aradaki diğer bordürlerde derz aralığı 1 cm olacak şekilde 

döşenir (Resim 2.16). 
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Resim 2.16: Ara bordürleri döşeme 

 Projeye uygun olarak yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere özürlü rampasının 

girişi için bordür kalınlığı üzerine yatırılarak döşenir. 

 Hattın üzerinde bulunan ağaç ve fidanların çevresi en az 20 cm boşluk 

bırakılarak (Boşluk bırakılmazsa büyüyen ağaç gövdeleri bordürleri yerlerinden 

söker.) bordürler döşenir (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17: Ağaç kenarına bordür döşeme 

 Yol tarafında, bordürlerin altında kalan harçlar bordürle aynı hizada mala ile 

pahlandırarak düzeltilir. 

 Mil kum ile hazırlanan 600 dozlu plastik kıvamdaki harçla derz dolgusu yapılır, 

taşan harçlar mala ile sıyrılır –temizlenir ve yaklaşık 15 dakika sonra 6’lık 

demir çubukla derzlere su yolu çekilir (içe oyulur). 
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2.4.2. Parke Taşı Döşeme (Kumlu Uygulama) 
 

Parke taşları döşeme harçlı ve kumlu olmak üzere iki şekilde yapılır. Harçlı uygulama 

yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim yeri merkezlerinde, önceden kaplanmış dolayısıyla 

zemini oturmuş yerlerde uygulanır. Yeni yapılan ve oturmamış yerlerde ise kumlu uygulama 

tercih edilir. Çünkü onarımı ve tadilatı kolaydır. 

 

 Parke taşı döşenecek kaldırımın hasır betonun atılması, bordür döşendikten 

sonraya bırakılır. Böylece mıcır, grobeton ve hasır betonun yüksekliklerini 

bordür üst kotuna (parke taşının kalınlığı, altına gelecek kum ya da harcın 

kalınlığı hesaba katılarak) göre ayarlamak daha kolay olacaktır. 

 Parke taşının altına gelecek kum kalınlığı bordür üst kotuna göre hesaplanıp 

Resim 2.18’deki gibi analık mastarlarının yükseklikleri ayarlanır ve yerine 

yerleştirilir. 

 

Resim 2.18: Analık mastarlarını yerleştirme 

 Analık mastarların kalınlığında kum serilir, mastarla düzeltilir ve sıkıştırılır 

(Resim 2. 19). 

 

Resim 2.19: Kumu mastarla düzeltme 

 Düzeltilmiş kumun üzerine ilk sıra parke taşları, bordür taşlarına dayandırılarak 

yerleştirilir ve bordür (hiza ve yükseklik için ip çekmeye gerek yoktur, 

bordürlerin hizası ve yüksekliği baz alınır) hizasında tokmakla sıkıştırılarak 

düzeltilir. İlk sıra parke taşı bordür üst kotundan 1 cm (oturma payı) daha 

yüksek olmalıdır (Resim 2.20, 2.21, 2.22). 
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Resim 2.20: Parke taşını yerine koyma 

 

Resim 2.21: Parke taşını yerleştirme –sıkıştırma 

 

Resim 2.22: Parke taşını döşeme 
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 Tretuvar üzerinde suyun birikmemesi için (biriken sular yayaların yürüyüşünü 

zorlaştırdığı gibi taşların altındaki kumu erozyona uğratır ve çökmelere neden 

olur) parke taşları dış kenardan yola doğru % 2 eğimle döşenir. 

 

Enkesit ve eğim kaldırımın arkasındaki engele göre aşağıdaki gibi düzenlenir. 

 

Şekil 2.2: Yaya kaldırımı arkasında bina olması durumunda kesit detay 

 

Şekil 2.3: Yaya kaldırımı arkasında tabii zemin olması durumunda kesit detay 
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Şekil 2.4: Yaya kaldırımı arkasında boşluk olması durumunda kesit detay 

 

Şekil 2.5: Düşük kotlu yaya kaldırım kesit detayı 

 Diğer sıralar da bir önceki sıraya dayandırılarak döşenir. 

 Kurp ve dönemeçlerde tretuvar genişliği boyunca belli aralıklarla (yaklaşık 20 

metrede bir) bir tarafının genişliği en az 10 cm olan derzler bırakılır (Resim 

2.23). 
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Resim 2.23: Boy düzeltme derzi 

 Bütün parke taşları ile kaplama bittikten sonra, derzler ve bütün taşların 

sığmadığı yerlere (dönemeçlerin iç ve dış kenarlarında vb.) daha küçük boyutlu 

paket taşlarla kaplama tamamlanır (Resim 2.24). 

 Paket taşlarının sığmadığı küçük boşluklar, kaplamanın rengiyle uyumlu 

hazırlanan 600 dozlu çimento karcı ile kapatılır. 

 

Resim 2.24: Küçük paket taşlarla derzleri kaplama 

 Derzlerin dolması için kaplamanın üzerinde ince kum çekpas ve süpürgelerle 2-

3 defa gezdirilerek derzler doldurulur. Tekrar boşalan derzlerin dolması için 

artan kum kaplamanın üzerinde yaklaşık bir ay bırakılır (Resim 2.25). 

 

Resim 2.25: Derz çekme 



 

36 

 

2.5. Oluk Taşı Döşeme 
 

 Oluk taşı: Tretuvar ve yol yüzeylerinde biriken yağmur sularının kanalize 

edildiği elemanlardır. Oluk taşı döşeme, tretuvar ve yollarda olmak üzere iki 

şekilde uygulanır (Resim 2.26). 

 Tretuvarda: Tretuvardaki (geniş tretuvarlarda) yağış sularının yola inip zarar 

vermemesi için tretuvarın ortasına oluk taşlarından kanal yapılır. Eğimin 

yukarıya kırıldığı (değiştiği) noktalardan oluklar yağmur suyu tahliye 

rögarlarına bağlanır. 

 

Resim 2.26: Yolda oluk taşı 

 

Şekil 2.6: Tretuvarda oluk taşı kaplama 

 Yolda: Genellikle parke yollarda bazen de asfalt yolların kenarlarına yağış 

sularının yol üzerinde birikip yol alt ve üstyapı elemanlarına zarar vermemesi 

için oluk taşı döşenir (Çizim 2.7). 
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Çizim 2.7: Yol kenarında oluk taşı kaplama. 

2.5.1. Oluk Taşı Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Oluk taşı döşenecek yüzey parke taşı döşemede olduğu gibi  hazırlanır. 

 Bordür kaplamada olduğu gibi güvenlik önlemleri uygulanır. 

 Oluk taşı döşemede harçlı (3’lük kumla hazırlanan 400 dozlu nemli harç) 

uygulama tercih edilir. 

 Uygulamada önce bordür, sonra parke taşı ve en son oluk taşı döşenir. 

 Oluk taşı döşemeye, yüzeyi parke taşı kaplamayı yaptıktan sonra geçiniz. 

 Oluk taşları parke taşlarıyla aynı yükseklikte döşenir. 

 Eğimin yukarıya kırıldığı noktalarda oluk taşı kanalı yağmur suyu tahliye 

rögarına bağlanır. 

 

2.5.2. İşlem sırası 
 

 Başa ve sona birer kılavuz oluk taşını (yolda parke taşı, tretuvarda bordür 

hizasında)  plastik tokmakla yerleştiriniz. 

 İki oluk taşı arasına dış kenardan ip çekiniz. 

 Oluktaşlarının geleceği yere yaklaşık 3 cm kalınlığında harcı seriniz. 

 Oluktaşlarını 1 cm derz bırakarak ip hizasında ve kotunda döşeyiniz. 

 Eğimin yukarıya doğru kırıldığı noktalarda, kanalı en yakındaki yağış suyu 

tahliye rögarına bağlayınız (Resim 2.27). 
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Resim 2.27: Oluğu ızgaralı kanalla rögara bağlama 

 Döşeme bitikten sonra derzleri 600 dozlu çimento harcı ile çekiniz. 

 Oluk taşları ile parke taşları arasında kalan parke taşlarının sığmadığı boşlukları 

çimento harcı ile doldurup düzeltiniz. 

 En az 24 saat üzerine basılmaması için etrafını güvenlik şeridi ile çeviriniz, 

uyarı levhalarını koyunuz. 

 

2.5.3.  Bordür Kaplama Uygulaması 
 

Uygulama 10x20x50 cm andezit (kesme doğal taş) taşı ile yapılır. Bordürlerin ebadı 

10x15x50 cm, döşeme için 400 dozlu 3 mm’lik kumla hazırlanan nemli kıvamdaki harç 

kullanılır. 

 

Bordür kaplamada işlem sırası şu şekildedir: 

 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru yerleştiriniz. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz. 

 Yol ekseninden yararlanarak bordür başlangıç ve bitim noktalarını, belediyenin 

topoğrafı yardımıyla yerlerini belirleyip çakınız. 

 Köşe kazıkları üzerine, yol eksen kotundan yararlanarak bordür üst kotunu 

kırmızı boya veya kalemle işaretleyiniz. 

 Bu işaretlerden ipi kazıklar arasına gergin olarak çekiniz (iki taraflı). 

 İpler arasında kalan hattı (bordürlerin geleceği yeri) ıslatınız. 

 Başa ve sona bordürün altına yeteri kadar harç sererek birer bordürü ip 

hizasında yerleştirerek tokmakla sıkıştırınız. 

 Düşeylik kontrolünü su terazisi ile yapınız. 

 Aradaki bordürleri derz aralığı yaklaşık 1 cm olacak şekilde aynı yöntemle 

döşeyiniz. 

 Bordür derzlerini mil, kum ve çimento ile hazırlanan plastik kıvamdaki harçla 

(600 dozlu) doldurunuz. 
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 Yaklaşık 30 dakika sonra 6’lık demir çubukla derzlerin içini oyunuz (Su yolu 

açınız.). 

 Bordürlerin dış yüzünde altta taşan harçları, üçgen mala yardımıyla pahlı 

biçimde düzeltiniz, derzlerde taşan harçları mala ile sıyırarak temizleyiniz. 

 İş sonunda artan malzemeleri toplayıp yerlerine koyunuz. Çevrenin temizliğini 

yapınız. 

 İş bitiminde, kullandığınız takım ve aletleri temizleyiniz. 

 

2.5.4. Parke Taşı Kaplama Uygulaması 
 

Uygulama 10x50x50 cm beton parke taşları ile (parke taşı altına 3 mm’lik kum ile) 

yapılacaktır. 

 

 İş elbiselerinizi giyiniz. 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru yerleştiriniz. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz. 

 Tretuvarın bir tarafı boş ise dış kenar köşe kazıklarını çakınız. 

 Zemini, 2.2.2 konusunda belirtildiği şekilde kumlu uygulamadaki gibi 

hazırlayınız. 

 Dış köşe kazıkları arasına kırmızı kot (parke taşı üstü) hizasında ipi gergin 

olarak çekiniz. 

 Kumu dıştan içe % 2 eğimle seriniz. 

 Serilen kumun üst kotu ile bordür üst kotu arasındaki yükseklik farkı parke taşı 

kalınlığından 1 cm (oturma payı) daha az (9 cm) olacaktır. Buna göre dış kenara 

(açıksa) analık mastarları koyup ayarlayınız. 

 Mastarla kumu düzelttikten sonra kompaktörle sıkıştırınız. Çöken kısımlara 

tekrar kum doldurup düzeltiniz. 

 Büyük ebatlı parke taşlarını makine veya aparatla yerine koyunuz (serbest elle 

çalışma kaza riskini artırır) ve bordür hizasında plastik tokmakla düzeltiniz-

sıkıştırınız. 

 Döşemeye yol tarafından başlayınız. İlk sırayı bordür hizasında ve bordürden 1 

cm yüksek olacak şekilde döşeyiniz. 

 Diğer sıraları, bir önceki sıraya dayayarak aynı yöntemle döşeyiniz. 

 Kaplama tamamlandıktan sonra kaldırımın üzerine ince kum serilip 2-3 defa 

çekpas veya fırça ile gezdirilerek derzlerin dolması sağlayınız. 

 Kaldırımın üzerinde artan kum bir ay süre ile bırakılır böylece tekrar boşalan 

derzlerin dolması sağlanır. 

 İş bitiminde kalan malzeme artıklarını toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 Uyarı levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırınız. 

 Kullandığınız takımları temizleyip yerine koyunuz. 
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2.5.5. Oluk Taşı ve Parke Taşı Kaplama Uygulaması 
 

Uygulama 400 dozlu, nemli kıvamdaki çimento harcı ile yapılacaktır. 

 

 İş elbiselerinizi giyiniz. 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru yerleştiriniz. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz. 

 Oluk taşlarının parke taşları ile aynı yükseklikte olmalarına dikkat ediniz. 

 Oluk taşlarının bir kenarı boşsa boş kenara kılavuz taşlar arasına üstten ip 

çekerek aradaki oluk taşlarının aynı hizada olmasını sağlayınız 

 Oluk taşlarının altına yaklaşık 3cm kalınlığında 400 dozlu nemli kıvamdaki 

çimento harcı seriniz. 

 Oluk taşlarını 1 cm derz aralığı ile plastik tokmakla düzelterek döşeyiniz. 

 Mil kum ile hazırlanan plastik kıvamdaki çimento harcı ile derzleri oluk 

taşlarının hizasında çekiniz. 

 Yaklaşık yarım saat sonra 6’lık demir çubukla derzleri hafifçe içe oyarak 

şekillendiriniz. 

 Döşeme işi bittikten sonra olukların içindeki ve çevresindeki harç artıklarını 

mala ile sıyırarak temizleyiniz. 

 Yeni döşenmiş oluk taşlarının üzerine basılmaması için çevredeki uyarı 

levhalarını en az 24 saat kaldırmayınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Öğretmeniz tarafından belirlenip size verilen kaldırım projesi üzerindeki bilgilere göre  

geri sökülebilecek şekilde bordür ve parke taşı döşeyiniz (Uzunlukları atölyedeki çalışma 

ortamına göre öğretmeniniz belirleyecektir.). 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Bordür döşeme için, 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Köşe kazıklarını çakınız. 

 İpi çekiniz. 

 Bordürleri döşeyiniz. 

 Derz bırakınız. 

 Temizlik yapınız. 

 Parke taşı döşeme için; 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Köşe kazıklarını çakınız. 

 Zemini hazırlayınız. 

 İpi çekiniz. 

 Kumu seriniz. 

 Parke taşı kaplaması yapınız. 

 Derzleri doldurunuz. 

 Temizlik yapınız. 

Bordür döşeme için, 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile 

çeviriniz. 

 Yol ekseninden yararlanarak bordür 

başlangıç ve bitim noktalarını, 

belediyenin topoğrafı yardımıyla 

yerlerini belirleyip çakınız. 

 Bu işaretlerden ipi kazıklar arasına 

gergin olarak çekiniz (iki taraflı). 

 Düşeylik kontrolünü su terazisi ile 

yapınız. 

 Aradaki bordürleri derz aralığı yaklaşık 

1 cm olacak şekilde aynı yöntemle 

döşeyiniz. 

 İş sonunda artan malzemeleri toplayıp 

yerlerine koyunuz. Çevrenin temizliğini 

yapınız. 

 Parke taşı döşeme için, 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile 

çeviriniz. 

 Tretuvarın bir tarafı boş ise dış kenar 

köşe kazıklarını çakınız. 

 Dış köşe kazıkları arasına kırmızı kot 

(parke taşı üstü) hizasında ipi gergin 

olarak çekiniz. 

 Kumu dıştan içe % 2 eğimle seriniz. 

 Serilen kumun üst kotu ile bordür üst 

kotu arasındaki yükseklik farkı parke 

taşı kalınlığından 1 cm (oturma payı) 

daha az (9 cm) olacaktır. Buna göre dış 

kenara (açıksa) analık mastarları koyup 

ayarlayınız. 

 Büyük ebatlı parke taşlarını makine veya 

aparatla yerine koyunuz (serbest elle 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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çalışma kaza riskini artırır) ve bordür 

hizasında plastik tokmakla düzeltiniz-

sıkıştırınız. 

 Kaplama tamamlandıktan sonra 

kaldırımın üzerine ince kum serip 2-3 

defa çekpas veya fırça ile gezdirerek 

derzlerin dolmasını sağlayınız. 

 İş bitiminde kalan malzeme artıklarını 

toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 Uyarı levhalarını uzaktan yakına doğru 

kaldırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Köşe kazıklarını çaktınız mı?   

3. Çift taraflı ip çektiniz mi?   

4. Bordürleri 1 cm derz aralığında, ipinde ve terazisinde döşediniz 

mi? 
  

5. Yaya geçitleri ve sakat rampaları yerlerine bıraktınız mı?   

6. Kaldırımda bulunan ağaçların çevresine yeteri kadar boşluk 

bıraktınız mı? 
  

7. 600 dozlu harçla bordür derzlerini çektiniz mi?   

8. Parke taşı kaplama için zemini (konu 2.2.2 olduğu gibi) 

hazırladınız mı? 
  

9. Serilecek kum kalınlığını bordür üst kotuna göre ayarlayıp 

uygun kalınlıkta serdiniz mi? 
  

10. Serilen kumu sıkıştırdınız mı?   

11. İlk sıra parke taşlarını bordürden 1 cm yüksek olacak şekilde 

bordürle aynı hizada ve bordürlere paralel döşediniz mi? 
  

12. Parke taşı kaplamayı kenardan yola doğru % 2 eğimle döşediniz 

mi? 
  

13. Kurplarda kaldırım genişliği boyunca boy ayar derzlerini 

bıraktınız mı? 
  

14. Tam parke taşlarının sığmadığı yerleri küçük parke taşlarıyla 

döşediniz mi? 
  

15. Derzleri doldurmak için kaldırımın üzerine ince kum serip fırça 

ile gezdirdiniz mi? 
  

16. Güvenlik levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırdınız mı?   

17. Kullandığınız alet ve makineleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Malzeme, nakil araçlarına (kamyon vb.) yüklenirken ve boşaltılırken hangi araç 

kullanılmalıdır? 

A) El arabası 

B) Traktör 

C) Vinç 

D) Forklift 

E) Hiçbiri 

 

2. Parke taşları döşenmeden önce tretuvar boyunca 70’lik plastik boruların konuluş amacı 

nedir? 

A) Alta biriken suları tahliye etmek 

B) Üsten sızan suları tahliye etmek 

C) Tretuvara zarar vermeden tesisatları döşemek 

D) Parke taşlarının çökmesini önlemek 

E) Tretuvardaki onarımları kolaylaştırmak 

 

3. Kurplarda tretuvarın eni boyunca bırakılan (bir tarafının genişliği en az 10 cm olan ) 

derzlerin amacı nedir? 

A) Görünümü güzelleştirmek 

B) İç ve dış kenar boyları arasındaki farktan dolayı parke taşı derz atmalarının 

önüne geçmek 

C) Yayaların yürüyüşünü kolaylaştırmak 

D) Tretuvar yüzeyinde biriken suları uzaklaştırmak 

E) Tretuvardaki oturmaları önlemek 

 

4. Yaya kaldırımı en kesitinde yola doğru % 2’lik eğim verilmese (düz olursa) ne olur? 

A) Yolun görüntüsü bozulur. 

B) Yolun görüntüsü güzelleşir. 

C) Kaldırımdaki sular hızla uzaklaşır. 

D) Kaldırımda biriken sular yayaların yürüyüşünü zorlaştırır, alta sızan sular kum 

tabakasını erozyona uğratarak çökmelere neden olur. 

E) Hiçbir şey olmaz. 

 

5. Parke taşları ağaç gövdelerinin dibine kadar (boşluk bırakılamazsa) döşenirse ne olur ? 

A) Büyüyen ağaç yolu kapatır. 

B) Ağaçlar kurur. 

C) Ağaç kökleri kaldırımı yukarıya kaldırarak bozar. 

D) Ağaçlar daha iyi korunmuş olur. 

E) Büyüyen ağaç gövdesi parke taşlarını yerinden kaldırıp bozar. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

45 

 

6. Derzler kumla doldurulduktan-çekildikten sonra kaldırımın üzerine bir miktar kum 

serilip bırakılır. Bunun amacı nedir? 

A) Parke taşlarının yüzeyini temizlemek 

B) Yürüyüşü kolaylaştırmak 

C) Kaldırımı, iklim koşullarından korumak 

D) Parke taşlarının aşınmasını önlemek 

E) Zamanla boşalan derzlerin tekrar dolmasını sağlamak 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında, rampalarda 

bordür ve parke taşı kaplayabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Çevrenizdeki bir belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünden özürlü 

rampaların yapılış amaçlarını ve rampa eğimlerini öğreniniz. 

 Bu bilgileri sınıftaki diğer arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

3. YAYA KALDIRIMINDA ENGELLİ 

RAMPASI VE KAPLAMA 
 

 

Resim 3.1: Rampa perspektifi 

Yaya kaldırımlarının başlangıç ve bitiş yeri ve yaya geçitlerinde düzenlenen engelli 

rampaları düzenlenişi, yeri ve tipine göre üçe ayrılır (Resim 3.1, 3.2).  Yapılacak rampanın tip 

ve kesit detayları belediyenin yaya kaldırımları yönetmeliğine göre uygulama projesinde 

gösterilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Engelli rampası 

Projelendirme ve imalat aşamasında engellilerin rahat ve kolay bir şekilde yolda ve 

tretuvarda ilerleyebilmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir: 

 

 Engelli rampası tretuvar başı ve sonunda uygun yerde minimum 0,90 m eninde 

maksimum %6-%10 eğimle yapılmalıdır. 

 Tretuvar ve yaya kaldırımlarında yayaların ve özürlülerin yürümesine engel 

reklam panosu, direk girişi gibi engeller kaldırılmalıdır. 

 Tretuvar ve sakat rampalarına tesadüf eden ızgara ve menhol kapakları, özürlü 

arabası tekerleklerinin düşmeyeceği şekilde kaldırılmalıdır. 

 Görme özürlüler için kaldırımda otobüs durakları yeri, ayakla ve bastonla 

hissedilecek şekilde farklı döşenecektir. 

 Kaldırımlarda bulunulması kaçınılmaz bir cismin yukarı kısmı büyük, zemine 

yakın kısmı ince ise bunların zeminde yukarıdaki büyük kısımdan daha geniş 

bir çember oluşturulması gerekmektedir. 

 Yaya geçitlerinin bulunduğu kaldırım zemini farklı döşenmelidir. 

 Dış kenarı boşluk olan kaldırımların tehlikeli olmaması için bu kısımlara 

korkuluk yapılmalıdır. 

 Yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği minimum 1,80 m 

eğimi % 6 olacaktır. 

 

3.1. Genişliği 2,5 Metreden Küçük Olan Rampalarda Parke Taşı 

Döşeme 
 

Genişliği 2.5 metreden küçük rampalarda önce tretuvar genişliğinde yol (asfalt) 

kotunda bir sahanlık düzenlenir. Sahanlığın bitiminden itibaren projedeki eğimine göre iki 

yöne rampa düzenlenir. 
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Şekil 3.1:  Genişliği 2,5 metreden küçük rampa planı 

 

3.2. Genişliği 2,5 Metreden Büyük Olan Rampalarda Parke Taşı 

Döşeme 
 

Geniş rampalarda girişe önce en az 1.20 cm genişliğinde ve yol (asfalt) kotunda bir 

sahanlık düzenlenir. Sahanlığın bitiminden itibaren projedeki eğimine göre üç (öne, sağ ve 

sol yanlara) yöne rampa düzenlenir. 

 

Şekil 3.2: Genişliği 2,5 metreden büyük rampa planı 
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3.3. Yaya Alanı Başlangıç ve Bitim Noktalarındaki Rampalarda 

Parke Taşı Döşeme 
 

Bu rampalarda önce tretuvar genişliğinde yol (asfalt) kotunda bir sahanlık düzenlenir. 

Sahanlığın bitiminden itibaren projedeki eğimine göre tek yöne rampa düzenlenir. 

 

Şekil 3.3: Yaya başlangıç alanında rampa planı 
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Rampalarda parke taşı döşemede işlem sırası: 

 

 Rampanın yataydaki uzunluğu proje üzerinden aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

hesaplanır. 

Örnek: 

Rampa yüksekliği 15 cm 

Eğim %10 

Rampanın yatay uzunluğu kaç cm (x) dir? 

=  10 ise    x = 100x10 /15  x = 150 cm 

 Rampa alanına köşe kazıkları çakılır, giriş sahanlığının kenarları kireçle zemin 

üzerine işaretlenir. 

 Sahanlıkta kot (asfalt seviyesinde) tretuvara göre daha düşük olduğunda fazla 

toprak kazılır. Yüzey tretuvarda olduğu gibi hazırlanır. 

 Sahanlık girişindeki bordürler asfalt seviyesinde, rampa kenarlarındaki 

bordürlerde rampa eğiminde döşenir. 

 

Şekil 3.4: Rampa girişi planı 

 

 Şekil 3.5: A: A Kesiti 
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Şekil 3.6: B:B Kesiti 

 Sahanlığın yol kenarındaki bordürlerinden başlanarak önce sahanlık sonra 

rampa, parke taşları ile kaplanır. Derz dolu ve diğer yüzey işlemleri tretuvarda 

parke taşı kaplamada olduğu gibi yapılır. 

 

3.4. Rampalarda Parke Taşı Döşeme Uygulaması 
 

 İş elbiselerinizi giyiniz. 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru yerleştiriniz. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz 

 Giriş, rampa başlangıç ve bitiş çizgilerini kireçle işaretleyiniz. 

 Zemini konu 2.2.2’deki kumlu uygulamada olduğu gibi hazırlayınız. 

 Rampa girişindeki bordürleri yol kotunda, kenar bordürleri rampa eğiminde 

döşeyiniz. 

 Mil kum çimento karışımı (600 dozlu) ile likit (akıcı) kıvamdaki harçla derzleri 

doldurunuz. 

 Serilen kumun üst kotu ile bordür üst kotu arasındaki yükseklik farkı parke taşı 

kalınlığından 1 cm (oturma payı) daha az olacaktır. Buna göre dış kenara 

(açıksa) analık mastarları koyup ayarlayınız. 

 Mastarla kumu düzelttikten sonra kompaktörle sıkıştırınız. Çöken kısımlara 

tekrar kum doldurup mastarla düzeltiniz. 

 Önce sahanlığı (sahanlık yol kotunda ve düz olacak) sonra rampayı döşeyiniz. 

 Büyük ebatlı parke taşlarını makine veya aparatla yerine koyunuz (serbest elle 

çalışma kaza riskini artırır) ve bordür hizasında plastik tokmakla düzeltiniz-

sıkıştırınız. 
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 Döşemeye yol tarafından başlayınız. İlk sırayı bordür hizasında ve bordürden 1 

cm yüksek olacak şekilde döşeyiniz. 

 Diğer sıraları, bir önceki sıraya dayayarak aynı yöntemle döşeyiniz. 

 Kaplama tamamlandıktan sonra kaldırımın üzerine ince kum serilip 2-3 defa 

çekpas veya fırça ile gezdirilerek derzlerin dolması sağlayınız. 

 Kaldırımın üzerine bir miktar kum serip bir ay süre ile bırakınız, böylece tekrar 

boşalan derzlerin dolması sağlanır. 

 İş bitiminde kalan malzeme artıklar toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 Uyarı levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Öğretmeniz tarafından belirlenip size verilen kaldırım projesi üzerindeki bilgilere göre  

geri sökülebilecek şekilde rampayı uygulayınız (Uzunlukları atölyedeki çalışma ortamına 

göre öğretmeniniz belirleyecektir.). 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Rampanın giriş yerini tespit edip 

işaretleyiniz.  

 Rampa yerinin tesviyesini yapınız. 

 Bordür derzlerini doldurunuz. 

 Kumu seriniz. 

 Parke taşı kaplama yapınız. 

 Derzleri doldurunuz. 

 Temizlik yapınız. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile 

çeviriniz.  

 Giriş, rampa başlangıç ve bitiş 

çizgilerini kireçle işaretleyiniz. 

 Mil kum çimento karışımı (600 dozlu) 

ile likit (akıcı) kıvamdaki harçla derzleri 

doldurunuz. 

 Serilen kumun üst kotu ile bordür üst 

kotu arasındaki yükseklik farkı parke 

taşı kalınlığından 1 cm (oturma payı) 

daha az olacaktır. Buna göre dış kenara 

(açıksa) analık mastarları koyup 

ayarlayınız. 

 Döşemeye yol tarafından başlayınız. İlk 

sırayı bordür hizasında ve bordürden 1 

cm yüksek olacak şekilde döşeyiniz. 

 Kaldırımın üzerine bir miktar kum serip 

bir ay süre ile bırakınız, böylece tekrar 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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boşalan derzlerin dolmasını sağlayınız. 

 İş bitiminde kalan malzemeleri artıklar 

toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 Uyarı levhalarını uzaktan yakına doğru 

kaldırınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Rampanın giriş yerini tespit edip işaretlediniz mi?   

3. Rampanın uzunluğunu hesaplayıp başlangıç ve bitiş çizgilerini 

kireçle zemine işaretlediniz mi? 
  

4. Giriş sahanlığında bordür ve parke taşları kaplaması için zemini 

tesviye ettiniz mi? 
  

5. Girişteki bordürleri yol kotunda, yandaki bordürleri de rampa 

eğiminde döşediniz mi? 
  

6. Sahanlık ve rampa zeminini kotunda ve eğiminde kaplamaya 

hazırladınız mı? 
  

7. Sahanlığa yol kotunda rampaya da eğiminde parke taşlarını 

döşediniz mi? 
  

8. Derzleri doldurmak için kaplamanın üzerine ince kum serip fırça 

ile gezdirdiniz mi? 
  

9. Boşalan derzlerin tekrar dolması için kaplamanın üzerine ince 

kum serip bıraktınız mı? 
  

10. Artan malzemeleri toplayıp çalışma alanından uzaklaştırdınız mı?   

11. Güvenlik levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırdınız mı?   

12. Kullandığınız alet ve makineleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

 

1. Yaya geçitlerinde düzenlenen rampaların genişliği en az ne kadar olmalıdır? 

A) 120 cm 

B) 150 cm 

C) 180 cm 

D) 200 cm 

E) 300 cm 

 

2. Rampalarda eğim ne kadardır? 

A) % 15 

B) % 18 

C) % 5 

D) % 3 

E) % 6-10 

 

3. Rampaların genişliğinde düzenlenen sahanlıkların kotu (seviyesi) nasıl düzenlenir? 

A) Tretuvarla aynı kotta 

B) Tretuvardan yüksek 

C) Yoldan 10 cm yüksek 

D) Yoldan 10 cm düşük 

E) Yolla aynı kotta 

 

4. Rampa kenarındaki bordürler hangi kotta döşenir? 

A) Yolla aynı kotta 

B) Rampa eğiminde 

C) Tretuvar bordürleriyle aynı kotta 

D) % 20 eğimle 

E) Yol kotundan 10 cm yüksekte 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 



 

57 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında parklarda 

bordür ve parke taşı kaplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Belediye park ve bahçeler müdürlüğünden parklarda kullanılan parke taşlarının 

çeşitleri ve ölçülerini araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

4. PARKLARDA PARKE TAŞI KAPLAMA 
 

Park ve bahçelerde gezinti yolları ve dinlenme alanlarının tabanlarının kaplanması 

beton, doğal ve beton parke taşları, baskıbeton, yıkanmış kum, kayraktaşı, PVC esaslı 

plakalar vb. birçok malzeme ile kaplanmaktadır. Günümüzde ekonomik, estetik ve 

dayanıklılık özellikleri nedeniyle daha çok parke taşları kaplama tercih edilmektedir. 

 

4.1. Parklarda Parke Taşı Döşeme 
 

Park içi yolların kaplamasında daha çok beton parke taşlar tercih edilmektedir. Bu 

nedenle burada da beton parke taşı kaplama üzerinde durulacaktır. Parke taşlarının renk ve 

motifleri seçiminde bölgenin sosyal, ekonomik, tarihî  yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Parklarda parke taşı uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 Parke taşı döşeme işlemine başlamadan önce zeminin sertliği kontrol edilmeli, 

gerekli ise stabilize veya benzeri sıkışabilen malzemeler ile zemin 

iyileştirilmelidir. Kum serilmeden önce gerekli olması hâlinde zeminin 

kompaktör veya silindir ile sıkıştırılması zemin sertliği için yeterlidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Kumun kompaktörlenmesi 

 Parke taşı döşemesi yapılacak alana yeterli incelikte ve ortalama 5-7 cm 

kalınlığında kum serilerek mastarlama işlemi yapılır. Böylece kum sayesinde 

zemindeki yükseklik farkları eşitlenerek döşeme öncesi parke taşlarının altında 

düz bir satıh elde edilmiş olur. 

 

Resim 4.2: Kumun mastarlanması 

 Mastarlama işleminden sonra serilen kuma el yardımı ile sıkıştırma işlemi 

yapılarak oluşan boşluklar kum ile doldurulur. Böylece zemin beton parke taşı 

döşeme işlemine hazır hâle getirilir. 

 

Resim 4. 3: Kumun sıkıştırılması (tokmaklanması) 
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 Parke taşları her iki taş arasına yaklaşık  2 mm boşluk kalacak şekilde döşeme 

işlemine başlanır. Parke taşları arasındaki bu boşluklara işlem bitiminde 

serilecek kum yerleşecektir. Döşenmeye başlanan taşların oturması için plastik 

uçlu çekiç ile basınç  uygulanarak kum üzerine tam yerleşme kolaylıkla 

sağlanabilir. 

 

Resim 4.4: Taşların döşenmesi 

 Döşenmeye başlanan parke taşlarında sürekli olarak yolun eğimi ve 

oluşabilecek zemin yükseklik farkları gözlenerek plastik uçlu çekiç ve mastar 

vasıtası ile döşeme hataları kolaylıkla düzeltilir. 

 

Resim 4.5: Taşların yükseklik farklarının düzeltilmesi 

 Döşeme işlemi bittikten sonra ince elenmiş kum, döşeme alanı üzerine serilir ve 

fırça yardımı ile taşların derz aralarını dolduracak şekilde yayılır. Bu işlemden 

sonra kompaktör ile kumlu yüzeyin üzerinde gezilerek taşların tam yerleşmesi 

sağlanır. 

 

Resim 4.6: Derzlerin doldurulup kompaktörlenmesi 
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 Taş döşeme işlemi bitiminde kum süpürülerek temizlenir. Daha sonra normal 

bir bahçe hortumu ile yapılacak olan yıkama işlemi sonunda parke taşı 

döşenmiş alan kullanıma açık hâle gelir. 

 

Resim 4.7: Beton parke taşının döşenmesinden sonra suyla yıkanması 

4.2. Parklarda Bordür Döşeme 
 

Parklarda yapılan bordür kaplaması tretuvarlardaki uygulama ile aşağıdaki hususlar 

dışında tamamen aynıdır. Tekrardan kaçınmak amacıyla parklarda bordür kaplamanın sadece 

farklı olan hususlarına değineceğiz. 

 

 Parklarda kullanılan parke taşları diğer bordürlerle aynı olup genellikle 

boyutları daha küçüktür (10x15x40 gibi). 

 Zeminin hazırlanması tretuvara göre daha basittir. Çünkü parklarda bordürün 

maruz kaldığı trafik ve darbeler (tretuvarda bordürler insan trafiği yanında araç 

trafiğine de maruz kalmaktadır) daha hafiftir. Bu nedenle zemin istenilen kotta 

tesviye edildikten sonra 5 cm kum serilip sıkıştırılır ve bunun üzerine tretuvarda 

olduğu gibi bordür döşenir. 

 Bordür derzleri çekildikten yaklaşık bir hafta sonra bordür ve çevre ile uyumlu 

renkteki oksit boya ile boyanır. 

 

Resim 4.8: Bahçe bordürü 
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4.3. Parklarda Bordür ve Parke Taşı Kaplama Uygulaması 
 

 İş elbiselerinizi giyiniz. 

 Uyarı levhalarını yakından uzağa doğru yerleştiriniz. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile çeviriniz. 

 Aplikasyonu topoğraf yardımı ile yapınız. 

 Kaplama alanın sınırlarını kireçle işaretleyiniz. 

 Topoğraf yardımıyla kazı ve dolgu yüksekliklerini zemin üzerine işaretleyip 

yapınız. 

 Dolguyu 15 cm tabakalar hâlinde ve kompaktörle sıkıştırarak yapınız. 

 Bordür döşenecek yer kotunda tesviye edildikten sonra yüzeye 5 cm kum serilip 

düzeltilecek. 

 Diğer işlemler tretuvarda bordür kaplamasında olduğu gibi yapılacaktır. 

 Mil kum çimento karışımı (600 dozlu) ile likit (akıcı) kıvamdaki harçla derzleri 

doldurunuz. 

 Mastarla kumu düzelttikten sonra kompaktörle sıkıştırınız. Çöken kısımlara 

tekrar kum doldurup mastarla düzeltiniz. 

 Alana yeterli incelikte ve ortalama 5-7 cm kalınlığında kum serilerek mastarla 

düzeltiniz. 

 Elle (kum sıkıştırma tokmağı ile) sıkıştırınız. Çöken yerlere kum doldurup 

mastarla tekrar düzeltiniz. 

 Bordür kenarından başlayarak döşeyiniz. 

 Taşlar arasında yaklaşık 2 mm derz kalacak şekilde döşeyiniz. 

 Plastik tokmakla taşları sıkıştırınız. 

 Kaplama tamamlandıktan sonra kaldırımın üzerine ince kum serilip 2-3 defa 

çekpas veya fırça ile gezdirilerek derzlerin dolması sağlayınız. 

 Kompaktörü kumlu yüzeyde gezdirerek taşların iyice sıkışmasını sağlayınız. 

 Kompaktörün taşları zedelememesi için altına keçe bağlamayı unutmayınız. 

 İş bitiminde kalan malzeme artıklar toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 Uyarı levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırınız. 

 Kullandığınız takımları temizleyip yerine koyunuz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Öğretmeniz tarafından belirlenip size verilen basit bir park projesi üzerindeki bilgilere 

göre geri sökülebilecek şekilde bordür ve parke taşı kaplama uygulaması yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Kaplanacak yerin aplikasyonunu yapınız. 

 Zemin tesviyesini yapınız. 

 Bordürleri döşeyiniz. 

 Bordür derzlerini doldurunuz. 

 Kumu seriniz. 

 Parke taşı kaplama yapınız. 

 Derzleri doldurunuz. 

 Parke taşı kaplanmış alanı yıkayınız. 

 Temizlik yapınız. 

 Çalışma alanını güvenlik şeridi ile 

çeviriniz.  

 Aplikasyonu topograf yardımı ile 

yapınız. 

 Kaplama alanın sınırlarını kireçle 

işaretleyiniz. 

 Dolguyu 15 cm tabakalar hâlinde ve 

kompaktörle sıkıştırarak yapınız. 

 Bordür döşenecek yer kotunda tesviye 

edildikten sonra yüzeye 5 cm kum 

serilip düzeltilecek. 

 Mil kum çimento karışımı (600 dozlu) 

ile likit (akıcı) kıvamdaki harçla derzleri 

doldurunuz. 

 Mastarla kumu düzelttikten sonra 

kompaktörle sıkıştırınız. Çöken 

kısımlara tekrar kum doldurup mastarla 

düzeltiniz. 

 Taşlar arasında yaklaşık 2 mm derz 

kalacak şekilde döşeyiniz. 

 Kaplama tamamlandıktan sonra 

kaldırımın üzerine ince kum serilip 2-3 

defa çekpas veya fırça ile gezdirilerek 

derzlerin dolmasını sağlayınız. 

 İş bitiminde kalan malzeme artıklarını 

toplayıp uygun şekilde uzaklaştırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Kaplama yapılacak alanın aplikasyonunu yaptınız mı?   

3. Kotunda tesviye yaptınız mı?   

4. Bordürleri 1 cm derz aralığında, ipinde ve terazisinde döşediniz 

mi? 
  

5. 600 dozlu harçla bordür derzlerini çektiniz mi?   

6. Parke taşlarını döşediniz mi?   

7. Derzleri ince kumla doldurdunuz (çektiniz) mu?   

8. Kumları temizlemeden kompaktörle son bir kez parke taşlarını 

sıkıştırdınız mı? 
  

9. Yüzeydeki kumları süpürüp yüzeyi su ile yıkadınız mı?   

10. Artan malzemeleri toplayıp çalışma alanından uzaklaştırdınız 

mı? 
  

11. Güvenlik levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırdınız mı?   

12. Kullandığınız alet ve makineleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Parklarda bordür altı (zemin) nasıl hazırlanır? 

A) Tretuvarda olduğu gibi beton atılır. 

B) 10 cm hasır beton atılır. 

C) 5 cm 400 dozlu 5 cm grobeton atılır. 

D) Zemin istenilen kotta tesviye edildikten sonra 5 cm kum serilip sıkıştırılır. 

E) Hiçbir şey yapılmaz, doğal zemin olduğu gibi kullanılır. 

 

2. Parke taşları altına serilen kum kalınlığı ne kadardır? 

A) 2-3 cm 

B) 10-15 cm 

C) 1 cm 

D) 20 cm 

E) 5-7 cm 

 

3. Parklarda beton parke taşlarının derz dolgusunda hangi malzeme kullanılır? 

A) Yıkanmış ince kum 

B) Dolgu kullanılmaz 

C) Çimento harcı 

D) Çimento şerbeti 

E) Oksit boya 

 

4. Parke taşlarının döşenmesinde yapılan en son işlem hangisidir? 

A) Kumun serilmesi 

B) Derzler çekildikten sonra yüzeydeki kumların süpürülüp yüzeyin su ile 

yıkanması 

C) Yüzeyin kompaktörle sıkıştırılması 

D) Bordürlerin döşenmesi 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Öğretmeniz tarafından belirlenip size verilen proje üzerindeki bilgilere göre geri 

sökülebilecek şekilde bordür, parke taşı, yağmur oluğu ve rampayı uygulayınız (Uzunlukları 

atölyedeki çalışma ortamına göre öğretmeniniz belirleyecektir.). 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünü giyip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Şantiye alanını kurulumdan önce kontrol ettiniz mi?   

3. Şantiye için gerekli tesisatları (elektrik, su ve kanalizasyon) 

çektiniz mi? 
  

4. Şantiye tesislerini vaziyet planına göre yerleştiriniz mi?   

5. Malzemeleri doğru depolayıp istiflediniz mi?   

6. Zemin iyileştirmelerini yaptınız mı?   

7. Uygulama alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

8. Köşe kazıklarını (aplikasyonu) çaktınız mı?   

9. Çift taraflı ip çektiniz mi?   

10. Bordürleri 1 cm derz aralığında, ipinde ve terazisinde 

döşediniz mi? 
  

11. Yaya geçitleri ve sakat rampaları yerlerini bıraktınız mı?   

12. Kaldırımda bulunan ağaçların çevresine yeteri kadar boşluk   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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bıraktınız mı? 

13. 600 dozlu harçla bordür derzlerini çektiniz mi?   

14. Parke taşı kaplama için zemini (konu 2.2.2 olduğu gibi) 

hazırladınız mı? 
  

15. Serilecek kum kalınlığını bordür üst kotuna göre ayarlayıp 

uygun kalınlıkta serdiniz mi? 
  

16. Serilen kumu sıkıştırdınız mı?   

17. İlk sıra parke taşlarını bordürden 1 cm yüksek olacak şekilde 

bordürle aynı hizada ve bordürlere paralel döşediniz mi? 
  

18. Parke taşı kaplamayı kenardan yola doğru % 2 eğimle 

döşediniz mi? 
  

19. Kurplarda kaldırım genişliği boyunca boy ayar derzlerini 

bıraktınız mı? 
  

20. Tam parke taşlarının sığmadığı yerleri küçük parke taşlarıyla 

döşediniz mi? 
  

21. Oluk taşı döşenecek yerin yüzeyini parke taşı kaplamada 

olduğu gibi hazırladınız mı? 
  

22. Parke taşı seviyesinde başa ve sona birer kılavuz oluk taşını 

döşediniz mi? 
  

23. Kılavuz oluk taşları arasına ip çekip aradaki oluk taşlarını ipe 

göre döşediniz mi? 
  

24. Eğimin yukarıya doğru kırıldığı notalarda kanalı en 

yakındaki yağış suyu tahliye rögarına bağladınız mı? 
  

25. Oluk taşları arasındaki derzleri çektiniz mi?   

26. Oluk taşları ile parke taşları arasında kalan parke taşlarının 

sığmadığı küçük boşlukları harçla doldurdunuz mu? 
  

27. Rampanın giriş yerini tespit edip işaretlediniz mi?   

28. Rampanın uzunluğunu hesaplayıp başlangıç ve bitiş çizgilerini 

kireçle zemine işaretlediniz mi? 
  

29. Giriş sahanlığında bordür ve parke taşları kaplaması için 

zemini tesviye ettiniz mi? 
  

30. Girişteki bordürleri yol kotunda yandaki bordürleri de rampa 

eğiminde döşediniz mi? 
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31. Sahanlık ve rampa zeminini kotunda ve eğiminde kaplamaya 

hazırladınız mı? 
  

32. Sahanlığı yol kotunda rampaya da eğiminde parke taşlarını 

döşediniz mi? 
  

33. Derzlerin dolması için biten kaplamanın üzerine yeterli kumu 

serip bıraktınız mı? 
  

34. Güvenlik levhalarını uzaktan yakına doğru kaldırdınız mı?   

35. Kullandığınız alet ve makineleri temizleyip yerine kaldırdınız 

mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 E 

2 B 

3 C 

4 D 

5 D 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

6 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 E 

3 E 

4 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 E 

3 A 

4 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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