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

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN İnşaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Yapı Yüzey Kaplama  

MODÜLÜN ADI Söve ve Harpuşta 

MODÜLÜN TANIMI 
Söve ve Harpuşta  yapım uygulamalarının anlatıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Söve ve harpuşta yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında,  söve ve 

harpuştayı tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

 Söveyi kuralına uygun yapabileceksiniz. 

 Söveyi kuralına uygun monte edebileceksiniz. 
 Harpuştayı kuralına uygun yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam : Öğrencinin kendi kendine veya grupla 

çalışabileceği tüm ortamlar. 

Donanım: VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar 

donanımları ve öğrenim materyalleri. Söve kalıpları ile 

söve harcı yapmak için gerekli malzeme ve aletler. 

 

 

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.  
 

AÇIKLAMALAR 



 

v 

 

 



 

1 

 

GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde inşaat teknolojisi hızla gelişmektedir. Bu sevindirici bir durumdur. 

Yapılarda söve uygulaması neredeyse inşaat sektörü kadar eskiye dayanır. Söve, özellikle 

eski taş binalarda pencere ve kapı boşluğunun sağlam durabilmesi için blok taşlardan 

yapılırdı. İnşaat teknolojisi ilerledikçe, yapıdaki bu tür uygulamalar kullanılmamaya 

başlandı. Ama önemli bölümleri her zaman ön plana çıkarmayı seven insanoğlu, yapı 

elemanı olan kapı ve pencereyi güzelleştirme sevdasından vazgeçmemiştir. Kapı ve pencere 

kenarlarını o günün şartlarına uygun, bulabildiği ve işleyebildiği malzemelerle süslemiştir. 

 

Günümüzde de söve uygulaması, bina estetiği açısından önemlidir. Özelikle son 

zamanlarda sıkça kullanılmaktadır. Çok değişik malzemelerden hazır sövelerin piyasada 

bulunması ve montaj kolaylığı tercih sebeplerindendir. 

 

Ayrıca sağlam ve güvenli yapıları inşa etmekle beraber bu yapıların dış görünümünde 

de kültürel değerlerimizi yansıtan motiflerle süsleyecek geleceğin inşaatçıları olarak 

sizlerden beklenilen, sorumluluk sahibi, mesleğine hâkim, disiplin ve ahlâkı iş hayatında da 

uygulayabilen kişiler olarak sektördeki yerinizi almak ilk hedefiniz olmalıdır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, söveyi kuralına uygun olarak 

hazırlayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Eski binalarda sövenin kullanımını gözlemleyiniz.  

 Tarihi binalarda söve hangi amaçlarla kullanılmıştır, araştırınız. 

 Eski ve yeni binalardaki söve yapım tekniklerini ve modellerini araştırınız. 

Araştırmalarınızı rapor olarak hazırlayınız. Sınıf ortamında arkadaşlarınıza 

sunarak tartışınız. 

 

1. SÖVE YAPIMI 
 

Dış cephesi söve ile süslenmiş binalar şehir mimarisine estetik ve nitelikli bir görünüm 

kazandırmaktadır. Söve, sadece estetik bir görünüm kazandırmakla kalmaz, kullanılan 

malzemenin yapısına ve özelliğine bağlı olarak yalıtıma da önemli bir katkı sağlamaktadır.  

 

Eski binalarda taş işçiliğinin en güzel örnekleri ile karşımıza çıkan dış cephe 

süslemeleri, günümüzde de farklı malzemelerle uygulanmaktadır. Günümüz inşaat 

sektöründe metal alaşımlı, poliüretan, polyester, ahşap, beton ve doğal taşlardan işlenerek 

değişik modeller ve ölçülerde hazırlanmış söveleri bulmak mümkündür. Montaja hazır halde 

bulunan bu tür sövelere hazır söve denilmektedir. Yapıların cephesinde süsleme amaçlı 

kullanılan polistren köpük (strafor) söveler, uygulama ve maliyet açısından en uygun söve 

malzemeleri arasında yer almaktadır.  

Modülümüzde çimento ve mozaik kumu ile beton söve yapımı anlatılmıştır. 

 

1.1. Söve 
 

Genellikle binaların dış cephelerinde pencere kenarlarına, denizlikle bir bütünlük 

sağlayacak şekilde yapılan söveler, pencerelere ve dolayısı ile bina genel duruşuna daha 

güzel bir görünüm katmaktadır. Günümüzde teknolojik imkânların sağladığı kolaylıklarla 

çok çeşitli malzeme ve motiflerde denizlik ve söve profili üretilebilmektedir. 

 

Motifler genel yapı bütünlüğü ile uyum sağlayacak şekilde çizilerek hazırlanırlar. 

Sahip olduğumuz kültürel mirasın özelliklerini motiflere yansıtmak suretiyle tarihsel mimari 

anlayışımızı canlı tutarak geleceğe taşıma imkânı da ortaya çıkmış olacaktır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1.1. Tanımı 
 

Kapı ve pencereleri yağmur sularından korumak ve bina çehresine estetik görünüş 

vermek üzere kapı ve pencerelerin yan kenarları ile üst kenarlarına uygulanan yüzeyden dışa 

doğru çıkıntılı, değişik malzemelerden yapılabilen, estetik görünümlü yapı elemanlarına söve 

denir. 

Söve; kapı ve pencerelerin bina dış yüzeyine bakan kısımlarına uygulanabileceği gibi 

istenirse estetik ve zengin görünüm açısından iç mekânlarda da uygulanabilir. Söve dış 

cephede iklim şartlarına dayanıklı her malzemeden yapılabilir. Resim 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 

1.5’te değişik malzemelerden yapılan sövelere örnekler verilmiştir. 

 

Resim 1.1: Duvar örülürken yapılan örgü söveler 

  

Resim 1.2: Poliüretan esaslı söveler 
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Resim 1.3: Doğal taş söveler Resim 1.4: Ahşap söveler 

 

Resim 1.5: Mozaik kumu ve beyaz çimento karışımından yapılan döküm söveler 

1.1.2. Amacı 
 

Söve tanımında da belirtildiği gibi, pencere ve kapı boşluklarını yağmur sularından bir 

nebze olsun korumanın yanında estetik görünüm amacıyla kullanılmaktadır. Resim 1.6: 

(a.b.c)’de söve uygulaması yapılmış konutlar buna örnek olarak verilmiştir. 

 

Resim 1.6.a : Söve uygulaması yapılmış konutlar 

 

Resim 1.6.b: Söve uygulaması yapılmış konutlar 
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Resim 1.6.c: Söve uygulaması yapılmış konutlar 

 

1.2. Söve Yapma Kuralları 
 

Kum, çimento vb. malzeme ile hazırlanmış harcın özel kalıplara dökülmesiyle yapılan 

söveler için: 

 Binanın yapı sitiline uygun söve modeli seçilmelidir. 

 Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 Söve yapımında kullanılacak malzeme seçilmelidir. 

 Söve yapılacak kapı ve pencere boşluklarının ölçüleri alınmalıdır. 

 Söve kalıpları; alınan ölçü ve belirlenen modele uygun yapılmalıdır. 

 Söve harcı kuralına uygun hazırlanmalıdır. Kum ve çimento oranı standarda 

uygun olmalıdır. 

 Kalıplara kalıp ayırıcı sürülmelidir. 

 Kalıp içine dökülen harcın içerisine uygun ölçülerde ve teknikte destek 

demirleri konulmalıdır. 

 Harcın kalıpta yeterince sertleşmesi sağlanmalıdır. 

 Kalıptan çıkarılan söve taşıma ve montaj için uygun hava ortamı ve düz bir 

zeminde dinlendirilmelidir. 

 

1.3. Söve Yapmada İşlem Sırası 
 

Çimento ve mozaik kumu ile beton söve yapımı için işlem sırası aşağıda maddeler 

halinde anlatılmıştır. 
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 Söve yapılacak kapı ve pencere boşluklarının ölçüleri alınır.  

 Seçilen söve modeline uygun kalıplar hazırlanır. 

 Sövenin kalıptan rahat ve kolay çıkarılması için kalıba yağ sürülür. 

 Söve harcı hazırlanır. 

 Yağlanan söve kalıbına harç sıkıştırılarak doldurulur. 

 Destek demirleri yerleştirilir. 

 Destek demirleri yerleştirildikten sonra harç düzeltilir. 

 Ortalama 12–15 saat sonra kalıp ters çevrilerek söve çıkartılır. 

 Kalıbından çıkartılan söve sertleşmesi sağlanmak üzere dinlenmeye bırakılır. 

 

1.4. Söve Yapılması 
 

Çimento ve mozaik kumu ile beton söve aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 

 

 Kot ve ölçü almak 

 

Söve yapılacak kapı ve pencere boşluklarının ölçülerini alınız ve ölçü defterine 

pencerenin resmini taslak halinde çizerek ölçüleri üzerine yazınız. 

 

 Kalıp yapmak 

 

Seçilen söve modeline uygun ölçü ve şekildeki kalıplar, ahşap, metal, polyester vb. 

malzemelerden yapılabilir. İş yerinin kapasitesine göre iş yerinde yapılabileceği gibi, 

siparişle başka firmalara da yaptırılabilir. Sizler ahşap malzemeden istediğiniz söve kalıbını 

yapabilirsiniz. 

 

 

Resim 1.7: Söve kalıpları 

 

 Söve kalıbına kalıp ayırıcı sürülmesi 
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Kalıba dökülen harcın kuruduktan sonra, sövenin kalıptan rahat ve hasarsız 

çıkarılması için kalıba yağ sürülmesi gerekir. Kullanılan kalıp yağı, dış cephe boyasının 

söveye yapışmasını engelleyecek türden olmamalıdır. Bu amaçla mazot ve arap sabunu 

kullanabilirsiniz. Söve dinlendirilirken betonun yanmaması için yapılan sulamada bu tür 

malzemeler söve üzerinden akıp gidecektir. 

 

 

Resim 1.8: Söve kalıbının yağlanması 

 

 Söve harcı yapmak 

 

Söve harcını, yapışma kalitesi ve dayanımından ötürü kolaylıkla bulabileceğimiz 

mozaik kumu ve beyaz çimento kullanarak hazırlayabilirsiniz. Kum içerisinde 10 mm’den 

büyük tanecikler bulunmamalıdır. Kum, çimento ve su karışım oranlarını tekniğine uygun 

hazırlayınız. 

 

 

Resim 1.9: Makine ve el ile söve harcının hazırlanması 
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 Harcı kalıba yerleştirmek  

 

Yağlanan söve kalıbını düzgün bir zemine ağzı üste gelecek şekilde yatırınız. 

Hazırladığınız harcı, söve kalıbına sıkıştırarak doldurunuz. Kalıp ile harç arasında hava 

boşluğu kalmamalıdır.  

 

 

Resim 1.10: Söve kalıbının terazisinde döküm alanına konması 

 

Resim 1.11: Söve harcının kalıba dökülmesi 

 

 Destek demirlerini yerleştirmek 

 

Harç ile doldurulan kalıbın ölçülerine uygun hazırladığınız destek demirlerini harcın 

üzerine yerleştiriniz. 
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Resim 1.12: Destek demirinin söve harcı içine yerleştirilmesi 

 Harcı düzeltmek  

 

Destek demirlerinin mala ile harcın içine yerleşmesini sağlayınız, harcı mala ile 

sıkıştırıp düzeltiniz. Söve harcını sertleşmesi için beklemeye bırakınız. 

 

 

Resim 1.13: Mala ile söve kalıbına dökülen harcın düzeltilmesi 

 Söveyi kalıptan çıkarmak 

 

Ortalama 12–15 saat sonra kalıbı ters çevirerek düzgün bir zemine yatırınız. Sövenin 

kalıptan rahat çıkması için kalıp dışına hafif titreşimler yapacak darbeler uygulanabilir. 

Söveye hasar vermeden kalıbı yukarı kaldırmak suretiyle söveyi kalıptan çıkarınız.  
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Resim 1.14: Sövenin kalıptan ters çevrilerek çıkarılması 

 Söveyi dinlendirmek 

 

Kalıptan çıkarılan sövenin nakliyesi ve montajı sırasında kırılıp hasar görmemesi için, 

söveyi yan çevirerek kaldırıp dinlendirme (sertleşme) bölümüne alınız. Dinlendirme 

esnasında betonun kimyasal tepkimesi devam edeceğinden ısınmasını engellemek için söveyi 

belli aralıklarla su ile ıslatarak soğutunuz. 

 

 

Resim 1.15: Kurumaya bırakılan söveler 

 Yüzey işlemlerini yapmak 

  

Kalıptan çıkarılırken veya montaj için taşınırken meydana gelen söve yüzeyindeki 

tamir edilebilen hataları düzgünce gideriniz. Büyük çaplı hasar görmüş sövelerin montajını 

yapmayınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama : Söve yapımı 

Verilenler  : Öğretmeninizin göstereceği üzerine söve yapılabilecek bir pencere 

İstenilenler :  

 Söve yapımı için pencere ölçülerini alınız. 

 Alınan ölçülere uygun kalıbı hazırlayınız. 

 Söve harcını hazırlayınız. 

 Harcı kalıba dökerek söveyi hazır hale getiriniz. 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Kot ve ölçüleri alınız. 
 Kalıp hazırlayınız. 
 Söve kalıbına kalıp ayırıcı malzemeyi 

sürünüz. 
 Söve harcını hazırlayınız. 
 Harcı kalıba yerleştiriniz. 
 Destek demirlerini yerleştiriniz. 
 Kalıp içerisine dökülen harcın 

yüzeyini düzeltiniz. 
 Söveyi kalıptan çıkartınız. 
 Kalıptan çıkarttıktan sonra söveyi 

dinlendiriniz. 
 Yüzey işlemlerini yapınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini mutlaka 
alınız. 

 Söve yapılacak kapı ve pencere 
boşluklarının ölçülerini doğru alınız. 

 Söve harcını hazırlarken karışım 
oranlarının doğruluğuna dikkat 
ediniz. 

 Kalıplara kalıp ayırıcı sürmeyi 
unutmayınız. 

 Kalıbı düz bir zemine terazisinde 
koyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kot ve ölçüleri aldınız mı?   

2. Kalıp hazırladınız mı?   

3. Söve kalıbına kalıp ayırıcı sürdünüz mü?   

4. Söve harcı yaptınız mı?   

5. Harcı kalıba yerleştirdiniz mi?   

6. Destek demirlerini yerleştirdiniz mi?   

7. Harcı düzelttiniz mi?   

8. Söveyi kalıptan çıkarttınız mı?   

9. Söveyi dinlendirdiniz mi?   

10. Yüzey işlemlerini yaptınız 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. Binalarda kapı ve pencere yan ve üstlerinde estetik amaçla kullanılan çıkıntılı, 

estetik görünümlü yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Harpuşta 

B)  Süpürgelik 

C)  Söve 

D)  Hepsi 
 

2. Söve aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılarak yapılır? 

A)  Metal 

B)  Ahşap 

C)  Polyester 

D)  Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi söve için söylenenlerden en doğrusudur? 

A)  Bina yapıldıktan sonra söve yapılmaz. 

B)  Söve bina çehresini güzelleştirir. 

C)  Söve sadece doğal taştan yapılır. 

D)  Söve binaya önemli ölçüde yük getirir. 
 

4. Söve kalıbının yağlanmasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Kalıbı korumak  

B)  Harcın kalıpta rahat akışını sağlamak 

C)  Sövenin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırmak 

D)  Söve yüzeyinin düzgün olmasını sağlamak 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi söve dökümü sırasında içerisine demir konmasının 

nedenlerinden değildir? 

A)  Söve kırılmaması için bu demirlerden tutularak taşınır.  

B)  Söveye sağlamlık vermesi için konur. 

C)  Zamanla sövenin çatlayıp dökülmemesi için konur. 

D)  Hiçbiri 
 

6. Sövenin dinlendirilmesi sırasında sulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde 

daha doğru olarak verilmiştir? 

A)  Söve harcının kurumasını sağlamak 

B)  Söve harcı sertleşirken açığa çıkan ısıyı düşürmek 

C)  Sövenin çatlamasını engellemek 

D)  Söve harcının sertleşmesini 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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, söve montajını kuralına 

uygun olarak yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki söve imalatı ve montajı yapan firmalara gidip, söve montajı ile 

ilgili incelemeler yapınız. Hazır söve ile dökme söve montajındaki malzeme ve 

uygulama farklılıklarını tespit ediniz. Elde ettiğiniz bilgiler ile resim ve 

dokümanları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. 

 

2. SÖVE MONTE ETME 
 

Cephe kaplamalarında pencere etrafındaki sövelerin altına veya mermerin altına 

denizlik uygulaması yapılabilir veya sövelerin üst kısmına taç uygulaması yapılabilir.  

 

Dış cephelerde söve uygulaması yapılırken yağmurla birlikte kendini yıkama özelliği 

olan özel boyalar kullanıldığı zaman, sövelerin zaman içinde kirlenmesi önlenmiş olur. 

Pencere etraflarında daha sık kullanılan söveler zeminden daha yüksek bir boyut verirler. 

Söveler, kilit taşları, taçlar, kat silmeleri, sütunlar yapıların dış cephesinde değişik yerlerde 

süsleme elemanı olarak kullanılmaktadır. Söve uygulaması iyi yapıldığı taktirde yapı ömrüne 

eş değer ömre sahip olmaktadır. 

Monte edilecek sövenin çeşidine göre montajı farklılık göstermesine karşın temelde 

aynı şekilde montajı yapılır. 

Aşağıdaki dış cephe dekoratif ürünleri uygulanmış bir binanın öncesi ve sonrasına ait 

resimler bulunmaktadır.  

 

 

Resim 2.1: Dış cephe dekoratif ürünleri uygulanmış binanın eski ve yeni görünümü 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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Resim 2.2: Dış cephe dekoratif ürünleri uygulanmış bir binanın öncesi ve sonrası 

 

 

Resim 2.3: Dış cephe dekoratif ürünleri uygulanmış bir binanın öncesi ve sonrası 

 

2.1. Hazır Söve 
 

Günümüz inşaat sektöründe metal alaşımlı, poliüretan, polyester, ahşap, beton ve 

doğal taşlardan işlenerek değişik modeller ve ölçülerde hazırlanmış söveleri bulmak 

mümkündür. Montaja hazır halde bulunan bu tür sövelere hazır söve denilmektedir. 
 

Söve seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 

 Söve üzerindeki harcın kenarından tutup kaldırıldığında söve malzemesinin de 

harç ile beraber söküldüğü gözlenmelidir.( Hazır söve yüzeyi dümdüz 

kalmamalı veya harç sünmemelidir.) Bu durum hazır söve ile yapıştırıcının 

doğru uyumunu göstermektedir. 

 Söve yüzeyinin sert olması, darbelere karşı dayanıklı olması gerekir. Aksi halde 

yumuşak olan söve yüzeyi dış etkenler sonucunda deforme olacak, boyalar 

çatlayacaktır. Bunun sonucunda binada hoş bir görüntü olmayacaktır. 

 Söve bir mantolama malzemesi olması itibariyle yer çekimine karşı çok duyarlı 

bir üründür. Bu yüzden binaya uygulanacak sövenin hafif olması ve uzun 
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ömürlü olması son derece önemlidir. İşin bu boyutunda sövenin üzerindeki 

kaplamanın kalınlığı hem ince hem sert olması gerekir. 

 

2.2. Söve Monte Etme Kuralları 
 

İşlem sırasına göre montaj kurallarını şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Söve kaplanacak yüzey düzgün olmalıdır. 

 Söve yaparken gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 Sövenin cinsine uygun yapıştırma harcı seçilmelidir. 

 Ağır söveler yerine sağlam bir şekilde tutturulmalıdır. 

 Söve montajında can emniyeti alınmalıdır.  

 Söve montajına ilk önce yan parçalardan başlanmalıdır. 

 Söve parçaları şakulinde ve terazisinde yerine konmalıdır. 

 Söve ek yerleri düzeltilmelidir. 

 Fazla harçlar kurumadan alınmalı, ek yerleri tesviye edilmelidir. 

 

2.3. Söve Monte Etmede İşlem Sırası 
 

Uygulama yüzeyi temiz olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, cila, nem olmamalı yüzey, eski - 

gevşek sıva ve boya katmanından arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi ipinde olmalıdır. 

Kaba aşamasındaki binalarda gerekli durumlarda yüzey kaba sıva ile düzeltilmelidir. 

Uygulama -3 derecenin altında yapılmamalıdır.  

 

Kesimlerde gönye aleti kullanılmalıdır. Gerekli durumlarda yapıştırıcı donana kadar 

profilin sabitlenmesinde beton çivisi ile desteklenmelidir. Profillerin birleşim yerlerinde 5 

mm boşluk bırakılmalı kendi tamir harcıyla doldurulmalıdır. Hazır sövelerde solvent esaslı 

olan boyalar kullanılamaz. 

 

 Uygulama yapılacak yüzey ölçülür. Profil (söve) ölçülür ve gönyesi alınarak 

kesime hazır hale getirilir.  

 Gönye yardımıyla 45°lik açı verilecek şekilde söve uçları belirlenir. 

 

Resim 2.4: Köşe birleşim yerinin 45°lik açı verilecek şekilde işaretlenmesi 

 Profil (söve), ölçüsünde ve gönyesinde söve kesim aparatı veya el testeresi ile 

kesilir. 
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Resim 2.5: Sövenin işaretlenen yerden kesilmesi 

 Profilin (söve) arka yüzeyine duruma göre çimento esaslı yapıştırma harcı diş 

bırakacak şekilde 8-10 mm'lik bir taraklı mala veya özel tabancası ile 

püskürtülerek sürülür. Ek yerlerine de yapıştırıcı sürülür.  

  

Resim 2.6: Söve üzerine yapıştırıcı harç sürülmesi 

 Söve arkası yapıştırıcı tabaka en az 2 mm kalınlığında olmalıdır, profiller (söve) 

3 mm boşluk kalacak şekilde yan yana birleşim sağlanacak şekilde iyice 

bastırılıp öne veya arkaya hafifçe kaydırılarak sıkıştırılmalıdır. Söveden taşan 

yapıştırma harcı spatula kullanılarak dikkatlice temizlenmelidir. 

 

Resim 2.7: Sövenin öne veya arkaya hafifçe kaydırılarak sıkıştırılması 

 Söve profillerinin gönyede olup olmadığı su terazisi ile kontrol edilmelidir. 

 Son olarak profilin birleşim yerine elastik tamir harcı spatula ile çekilip 

kuruduktan sonra zımparalanır. 
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Resim 2.8: Birleşim yerine spatula ile elastik tamir harcı çekilmesi 

 Söve profilleri (söveler) uygulaması bittikten en az 24 saat sonra su bazlı boya 

ile seçilen renkte boyanmalıdır. 

 

Resim 2.9: Hazır sövenin su bazlı boya ile boyanması 

2.4. Söve Monte Edilmesi 
 

Hazır söve kullanarak pencere yan ve üstüne söve uygulaması aşağıda işlem 

basamaklarında olduğu gibi yapılmalıdır. 

 

 Montaj alanının hazırlanması 

Montaj yapılacak pencere ve kapı kenarı ile üstlerini, varsa çıkıntıları kırarak 

temizleyip hazır hale getiriniz. Pencere kenarına montajı yapılacak söveler ile montaj yapma 

araçlarını (testere, keser, çivi, kalem, metre, mastar, terazi, spatula, mala, harç hazırlama kabı 

ve yapıştırma harcı) montaj alanına getiriniz. 

 

Resim 2.10: Polistren köpük hazır söve 
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 Söveleri ölçüsüne getirme 

 

Söve ölçülerini kontrol ederek boylarını, köşe açıları ile kertme yapılacak yerleri 

istenen değerlere getiriniz. İnşaatta (montaj alanında) pencere ve denizlik ölçüleri birbiriyle 

aynı standartta olmayacağından, boy ve kertme ölçülerini söveyi yapıştırılacağı yüzeye 

dayayarak ölçüleri direk söve üzerine markalayabilirsiniz. 

 

Resim 2.11: Söve boyu ve denizlik kertiğinin söve üzerinde markalanması 

Söve montajı bina dış yüzeyine yapıldığından çalışanların düşme riski vardır. Bu 

sebeple düşmeye karşı gerekli emniyeti almadan çalışmayınız. Çalışma sırasında iş güvenliği 

kurallarına uyunuz. 

 

Resim 2.12: Sövenin markalanmış yerlerinden kesilerek ölçüsüne getirilmesi 

 

Resim 2.13:Hazır söve yapıştırma harçları 
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 Yapıştırıcı harcını hazırlama 

 

Söve yapıştırma harçları piyasada hazır torbalar halinde bulunur. Sövenin cinsine 

uygun yapıştırma harcını seçiniz. Üretici firma önerileri doğrultusunda yapıştırma harcını su 

ile karıştırarak hazırlayınız. 

 

 Söve yan parçalarını monte etme   

 

Söve montajına ilk önce yan parçalardan başlayınız. Yapıştırma harcı sürdüğünüz 

söve yan parçalarını şakülünde (düşey doğrultusunu ayarlayarak) yerine yerleştiriniz. 

Elinizle darbeler uygulayarak duvara yapışmasını sağlayınız. Terazi ve mastar ile 

düzgünlüğünü kontrol ediniz. 

 

 
Resim 2.14: Söveye yapıştırma harcının sürülüp pencere kenarına yapıştırılması 

 

 

Resim 2.15: Sövenin mastar ve terazi ile 

düşeyliliğinin ayarlanması 

Resim 2.16: İkinci yan sövenin pencere 

kenarına yapıştırılması 
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 Yerine yapıştırılan söveleri beton çivisi ile sağlamlaştırınız. 

 

 

Resim 2.17: Yan sövelere beton çivisi çakılarak sağlamlaştırılması 

 Söve üst parçasını monte etme 

 

Üst söveyi yan söveler bağlandıktan sonra yerine yapıştırınız. Üst söve yan sövelerden 

yana doğru taşıyor ise taşmanın her iki yanda da eşit olmasını metre ile ölçerek sağlayınız. 

 

(Ağır sövelerde; üst söve yerine yapıştırılırken yan sövelerin yerinden oynama durumu 

var ise yan sövenin yerine yapışması beklenmelidir.) 

 

 

Resim 2.18: Yapıştırma harcının sürülmesi Resim 2.19: Üst söve aşma payının 

ortalanması üst sövenin yerine yerleştirilmesi 

Sövenin üst kenar doğrultusunu ve yere paralelliğini mastar ve terazi ile istenen 

değerlerlere getiriniz. Üst söve üzerine elinizle darbeler uygulayarak sövenin duvara 

yaklaşmasını ve yapıştırma harcının duvara yapışmasını sağlayınız. Yapıştırılan üst sövenin 

beton çivisi vb. bağlantı elemanı ile yerine sağlam bir şekilde tutturulmasını sağlayınız. 
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Resim 2.20: Üst söve düzgünlüğünün terazi ve 

mastar ile ayarlanması  
Resim 2.21: Üst sövenin beton çivisi çakılarak 

sağlamlaştırılması 

 

 Söve ek yerlerini düzeltme ve tesviyesi 

 

Söve ek yerlerini yapıştırma veya derz harçlarıyla düzeltiniz. Yapıştırma harcı 

kurumadan fazla harçları mala veya spatula ile alınız. Ek yerlerini harç ile düzeltiniz. 

  

Resim 2.22: Yan sövelerdeki  yapıştırma harcı fazlalıklarının düzeltilmesi ve tesviyesi 
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Resim 2.23: Üst sövelerdeki  yapıştırma harcı fazlalıklarının düzeltilmesi ve tesviyesi 

  

Resim 2.23:Harç fazlalıklarının düzeltilmesi ve son kontroller 

 

Resim 2.24: Kat silmesi ve söve yapılmış bina 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama : Sövenin yerine monte edilmesi 

Verilenler :  
 Öğretmeninizin göstereceği, üzerine söve yapılabilecek bir pencere 

 Pencere üzerine monte edilecek hazır söveler 

İstenilenler :  

 Söve montajı için pencere ölçülerini alınız. 

 Hazır söveyi, alınan ölçülere uygun biçimde hazırlayınız. 

 Söve yapıştırma harcını hazırlayınız. 

 Hazır söveyi pencere kenarına monte ediniz. 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 

 Montaj alanını hazırlayınız. 

 Söve kaplanacak yüzey düzgünlüğünü 

sağlayınız.  

 Söve yapımında gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Uygulama yapılacak yüzeyi ölçünüz. 

 Profili (söveyi) ölçüp, gönyesinde 

(45
o
) işaretleyerek kesime hazır hale 

getiriniz. 

 Profili (söveyi), ölçüsünde ve 

gönyesinde söve kesim aparatı veya el 

testeresi ile kesiniz. 

 Yapıştırıcı harcını hazırlayınız. 

 Profilin (sövenin) arka yüzeyine 

yapıştırma harcını diş bırakacak 

şekilde 8-10 mm'lik bir taraklı mala ile 

sürünüz. 

 Söve montajına ilk önce yan 

parçalardan başlayınız. 

 Söveleri duvar yüzeyine bastırarak öne 

veya arkaya hafifçe kaydırarak 

sıkıştırınız. 

 Söve üst parçasını monte ediniz. 

 Söveden taşan yapıştırma harçlarını 

spatula kullanarak dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Söve ek yerlerini düzeltip tesviye 

ediniz. 
 

 Söve yaparken gerekli güvenlik 

tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 

 Sövenin cinsine uygun olarak 

yapıştırma harcı seçilmelidir. 

 Ağır söveler yerine sağlam bir 

şekilde tutturulmalıdır. 

 Söve montajında can emniyeti 

alınmalıdır.  

 Söve montajına ilk önce yan 

parçalardan başlanmalıdır. 

 Söve parçaları şakulinde ve 

terazisinde yerine konmalıdır. 

 Söve ek yerleri düzeltilmelidir. 

 Fazla harçlar kurumadan alınmalı, ek 

yerleri tesviye edilmelidir. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Montaj alanını hazırladınız mı?   

2. Söve kaplanacak yüzey düzgünlüğünü sağladınız mı?   

3. Söve yapımında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Uygulama yapılacak yüzeyi ölçtünüz mü?   

5. Profili (söveyi) ölçüp gönyesinde (45
o
) işaretleyerek kesime hazır 

hale getirdiniz mi? 

  

6. Profili (söveyi), ölçüsünde ve gönyesinde söve kesim aparatı veya el 

testeresi ile kestiniz mi? 

  

7. Yapıştırıcı harcını hazırladınız mı?   

8. Profilin (sövenin) arka yüzeyine yapıştırma harcını diş bırakacak 

şekilde 8-10 mm'lik bir taraklı mala ile sürdünüz mü? 

  

9. Söve montajına ilk önce yan parçalardan başladınız mı?   

10. Söveleri duvar yüzeyine bastırarak öne veya arkaya hafifçe 

kaydırarak sıkıştırdınız mı? 

  

11. Söve üst parçasını monte ettiniz mi?   

12. Söveden taşan yapıştırma harçlarını spatula kullanarak dikkatlice 

temizlediniz mi? 

  

13. Söve ek yerlerini düzeltip tesviye ettiniz mi?   
 

 

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.  Piyasada montaja hazır haldeki sövelere verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A)  Söve 

B)  Hazır söve 

C)  Polyester söve 

D)  Metal söve 

 

2.  Söve ile birlikte kullanılan yapı elemanı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? 

A)  Söve-Denizlik 

B)  Söve-Eşik 

C)  Söve-Harpuşta 

D)  Söve-Taç söve  

 

3.  Söve montajı yapılırken izlenen işlem sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

1. Taç sövenin bağlanması 

2. Ölçü kontrol 

3. Fazla harcın tesviyesi 

4. Yan sövelerin bağlanması 

5. Söve kaplama alanının hazırlanması 

 

A)  5.2.4.3.1 

B)  1.2.3.4.5 

C)  5.2.1.4.3 

D)  5.2.4.1.3 

 

4.  Söve monte etme kurallarından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Söve montajına taç söveden başlanmalıdır. 

B) Ağır söveler yerine sağlamca tutturulmalıdır. 

C) Söve montajına ilk önce yan parçalardan başlanmalıdır. 

D) Söve parçaları şakulinde ve terazisinde yerine konmalıdır. 

 

5.  Ağır malzemelerden yapılan söveler yerine vida ve dübel ile de ayrıca bağlanmalıdır. 

Bunun için de vida yerleri yapıştırma harcı sürülmeden delinmelidir. Bu kuralın 

benimsenmesindeki sebeplerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yapıştırma harcı delme işlemi sırasında dökülür. 

B) Söve delinirken kırılabilir. 

C) Yapıştırma harcı delme işlemi sırasında kurur. 

D) Söve delme işlemi sırasında kayabilir. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6.  Aşağıdakilerden hangisi beton söve monte etmede kullanılan araçlardan değildir? 

A) Çekiç 

B) Mala 

C) Şakul 

D) Hortum terazi 

 

 

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 faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, harpuştayı kuralına uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Çevrenizde gördüğünüz bahçe ve çatı parapet duvarlarına yapılmış olan 

harpuştaları gözlemleyiniz. Görmüş olduğunuz harpuştalar hangi 

malzemelerden ve ne amaçla yapılmıştır. Araştırıp rapor hazırlayınız. Sınıf 

ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız. 

 

3. HARPUŞTA YAPIMI  
 

Harpuşta genellikle duvar ya da çatı parapeti üst kısımlarında kullanılan, üzerinde su 

ve karın birikmemesi için bir tarafa ya da ortadan iki tarafa eğimli olan, damlalık çıkıntılı 

yapı elemanlarıdır. 

 

3.1. Harpuşta 
 

Harpuştalar özellikle bina çatı parapetlerinde çok kullanılırlar. Yalıtımın 

yaygınlaşmasıyla beraber birçok çeşidi çıkmış olan harpuşta, son yıllarda sıklıkla binalarda 

dekoratif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Harpuşta beton, prekast, XPS köpük, EPS köpük 

olarak farklı malzemeler ile üretilmektedir. Şu anda binalarda en çok EPS ve XPS 

malzemesinden üretilen harpuştalar kullanılmaktadır. Şekilleri U ve L şeklinde çatıdaki 

parapetin üzerini kapatacak şekilde olur.  

 

3.1.1. Tanımı 
 

Kâgir bahçe duvarları ve buna benzer açık havada inşa edilen kâgir duvarlar olduğu 

gibi bırakılacak olursa yağmur ve kar suları yapı elemanının bozulmasına neden olur. Duvar 

içerisine su sızarak mukavemet azalır. Don tesiri ile çatlamalar oluşur. Tüm bu 

olumsuzlukları önlemek için duvar boyunca ve en az duvar kalınlığında yapılan 10–15 cm 

yüksekliğinde ve üst yüzeyi tek tarafa eğimli veya bombeli olarak beton mozaik, kesme taş, 

tuğla, XPS - EPS köpük ve  metal malzemelerle üretilen yapı elemanına harpuşta denir. 

 

Harpuşta amacına uygun olarak değişik şekillerde, değişik malzemelerden yapılır. 

Bunlar inşaat yerinde yapılabildiği gibi dışarıda hazır olarak imal edilip yerine monte de 

edilebilir. Harpuşta genel olarak XPS köpük, EPS köpük, beton, mermer, mozaik, taş, metal, 

tuğla gibi malzemelerden yapılırlar. Harpuştalar estetik olarak değişik şekillerde yapılır. 

Kullanıcının isteğine göre değişik kalıplar hazırlanıp istenilen şekilde üretimi yapılabilir. Bu 

şekillerden bazıları aşağıda gösterilmiştir. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Resim 3.1: EPS köpük harpuşta 

 

 

Resim 3.2: Mozaik harpuşta Resim 3.3: Taş harpuşta (Andezit) 

  

Resim 3.4: Dilatasyon için metal harpuşta 

 

Resim 3.5: Parapet için metal harpuşta 
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Resim 3.6: Tuğla harpuştalar 

3.1.2. Amacı 
 

Harpuştanın yapılış amacı, yapı elemanından su ve nemi en çabuk şekilde, bünyeye 

girmeden uzaklaştırmaktır. Bilindiği gibi su yapı elemanına zarar verir ve zamanla 

mukavemetini düşürür. Harpuşta yapı elemanını dış etkilerden de korur. Özellikle yapı 

elemanının köşelerinde oluşabilecek deformasyonları önler. 
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3.2. Ölçü Alma ve Boyutlandırılması 
 

Ölçü alma işlemi özellikle hazır harpuştalar için önemlidir. Şekil 3.1’de görüldüğü 

gibi hazır parçaların standart parça, köşe parçası ve bitim parçaları bulunmaktadır. Ölçü 

alırken bu parçalar göz önüne alınıp harpuşta siparişi ona göre verilmelidir.  

  

Şekil 3.1: Harpuşta parçaları 

 

Şekil 3.2’deki örneğimizde görüldüğü gibi 8 adet köşe parçası, 2 adet biçim parçası ve 

kalanlar da standart parça olacak şekilde sipariş verilmelidir. 

 

Şekil 3.2: Harpuşta için ölçü alınması 
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Şekil 3.3’teki örneğimizde metal harpuştanın duvara montesi görülmektedir. Öncelikle 

altta kalan tespit elemanı dübelle duvara sabitlenir; sonra metal harpuşta tespit elemanına 

bağlanacak şekilde montesi yapılmaktadır. 

 

Şekil 3.3: Metal harpuşta ölçülendirme 

Şekil 3.4’teki örneğimizde metal harpuştanın dilatasyon derzlerinde kullanılması 

görülmektedir. Öncelikle dilatasyon derzine kauçuk yalıtım bandı konulduktan sonra metal 

harpuştanın dübelle montajı yapılmaktadır. 

 

Şekil 3.4: Metal harpuşta dilatasyon profili 

 

3.3. Harpuşta Yapma Kuralları 
 

 Harpuşta montajlarında yüksekte çalışmak gerektiğinde iş güvenliği için gerekli 

tedbirler mutlak surette alınmalıdır. 
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 Harpuşta yapılırken öncelikle kullanılan malzemelerin tespiti iyi yapılmalı, 

kalitesiz malzeme kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde yapılacak 

olan harpuşta uzun ömürlü olmaz. 

 Yerinde monteli olarak yapılacaksa yapıştırıcı TSE’ye uygun seçilmelidir. 

Kalıba dökme işleminde ölçülere dikkat edilmelidir. 

 Kalıbın içine yapışmamasına dikkat edilmelidir. 

 Harpuşta montajında diğer yapı elemanları ile arasında boşluk kalmamasına 

dikkat edilmelidir. 

 Ayrıca gönyesine olmasına dikkat edilmelidir. 

 

3.4. Harpuşta Yapmada İşlem Sırası 
 

 Montaj araç gereçleri çalışma alanına getirilmelidir. 

 Montaj sahası hazırlanmalı ve temizlenmelidir. 

 Montaj yapılacak yerin ölçüsü alınmalıdır. 

 Montajı yapılacak yapı elemanı ölçüye uygun imal edilmeli veya ebatlanmalı ve 

montaj sahasına getirilmelidir. 

 Montaj için gerekli akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcı (harç) hazırlanmalıdır. 

 Akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcı, montaj yapılacak yere mala ile tabaka 

halinde tüm yüzeye uygulanmalıdır.  

 Hazır harpuştalar kullanılacaksa, düzlemleri içinde öne ve arkaya hafifçe 

kaydırılarak sıkıştırılmalıdır. 

 Taşan yapıştırma harcı spatula veya mala kullanılarak dikkatlice 

temizlenmelidir. 

 Montajın düzgün olup olmadığı su terazisi ile kontrol edilmelidir. 

 Harpuşta parçaları bir araya getirilip sıkıştırıldığında, yapıştırıcı harcın bir kısmı 

taşma yapacaktır. Bunlar temizlenmeli ve fırça ile düzeltilmelidir.  

 Montajı yapılan yapı elemanının montaj noktalarının yapının yüzey 

kaplamasıyla uyumu sağlanmalıdır. 

 

3.5. Harpuşta Yapımı 
 

 (XPS - EPS) Harpuşta 

 

Öncelikle XPS ve EPS malzemeler hakkında biraz bilgi verelim. 

 EPS (Ekstrüde Polistiren): Günümüzde en çok kullanılan malzemeler arasındadır. 

Oldukça düşük bir ısı iletkenlik (0,031 W/mK)değerine sahip olan EPS’nin yangın 

sınıfı B-1 (Zor alevlenici) ve min. 20 Kg/m³ yoğunluktadır. Çoğunlukla yalıtım 

amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde, dış cephe ısı yalıtımında, çoğunlukla 3 cm 
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kalınlığında, binili tipleri kullanılmakla birlikte, teras yalıtımı, özel işlemler veya 

istenildiği durumda, 5 cm kalınlığında levhalar da kullanılmaktadır. 

 

 XPS (Ekspande Polistiren): Birim hacim kütlesi 16 Kg/m³ ve Isı iletkenlik değeri 

0,040 W/mK’dır. EPS levhalara göre daha ekonomik olan XPS levhalar B-1 yangın 

sınıfına girerler. Beyaz köpük olarak da bilinir.  

 

XPS veya EPS harpuşta montajında öncelikle uygulayıcı tarafından, çatı parapetinin 

detaylı ölçü ve çıkıntıları ölçülür ve saçak parapetine uygun ve istenilen modeldeki 

harpuştanın siparişi verilir. Harpuşta, cephede mantolama yapılıyor ise yapıştırma 

imalatından sonra yapılır. Harpuşta, mantolama yapıştırma harcı gibi çimento esaslı 

yapıştırma malzemeleri ile yerine yapıştırılır. Terazide ve aynı kotta olması çok önemlidir. 

Harpuştanın üzeri çatı deresine doğru meyilli olmalıdır ki yağmur, kar vb. suların üzerinde 

birikmemesi ve cepheye akması önlensin. 

 

 

Resim 3.7: EPS harpuşta duvara montesi 

Önemli olan detaylardan biri de harpuştaların birleşim noktalarının eğer malzemesi 

köpük ise (EPS-XPS) söve tamir harcı dediğimiz sövenin ve harpuştanın üzerindeki kendi 

malzemesi ile doldurulmasıdır. Eğer ki silikon, harç, yapıştırıcı gibi malzemeler kullanılırsa 

çok yakın bir zaman içinde birleşim noktalarında çatlaklar görmeye başlanabilir, bu estetik 

olarak kötü durduğu gibi aynı zamanda su alma sıkıntısı ile bizi karşı karşıya getirebilir. 

 

Harpuştamızı yapıştırıp birleşim yerlerinde tamirlerini yaptıktan sonra geriye sadece 

harpuştanın istenilen renkte boyanması kalır. 

 

Montaj sonunda harpuştanın üzerine UV ışınlarına dayanıklı su yalıtım malzemesi 

sürülmelidir. Aynı zamanda bu su yalıtım malzemesi (likit membran) ince file ile çatı 

http://www.izotim.com/isi-yalitimi.html
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parapetinden deresine kadar indirilip uygulanırsa çatı parapetinde çok kapsamlı bir su 

yalıtımı önlemi alınmış olunur.  

 

Resim 3.8: EPS harpuşta yapılmış duvar 

 

Resim 3.9: EPS harpuşta yapılmış duvar 

 Kesme taş harpuşta 

 

Harpuşta yapımında kullanılacak taşlar, kolayca işlenebilen cinsten olmalıdır. Bu 

taşlar iki tarafa meyilli olacak şekilde düzeltilir. Düzeltilen harpuşta taşlarının derzlerine su 

almaması için iyice kalafatlanır veya bu kısımlara çinko oluk konulur. Harpuşta taşları, 

duvar üzerine beton harcı ile monte edilir. 

 

 Beton mozaik harpuşta 

 

Beton ve mozaik harpuştaların düzgün olması için kalıp olarak bir yüzeyi rendelenmiş 

tahtalar kullanılır. Harpuştaya damlalık yapılmak istenildiğinde çeyrek daire kesitli damlalık, 

taban latası üzerine oturtulduktan sonra yüksekliği en az olan yerde 50–100 cm aralıklarla 

konulan dikmeler üzerine harpuşta kalıbı oturtulur. Yüksekliğin fazla olduğu yerlerde kalıbı 

desteklemek üzere duvara takozlar çakılır. Karşılıklı duran kalıp tahtaların açılmaması için 
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100–150 cm aralıklarla kanca demirleri konulur veya ahşap gergi çıtaları çakılır. Yerine 

dökülen mozaik harpuşta böylece yapılır (Şekil 3.5). 

 

Daha önceden dökülmüş mozaik harpuştanın montajıysa mozaik denizlik montajında 

olduğu gibidir. Hazırlanan kalıba dökülen mozaik harpuşta, yine mermer denizlik 

montajında olduğu gibi monte edilir. Harpuşta montajından sonra mutlak surette izolasyon 

yapılmalı ve yüzey gerektiği taktirde cepheye uygun bir şekilde kaplanmalıdır (Şekil 3.6). 

  

Şekil 3.5: Mozaik harpuşta kalıbı 

 

Şekil 3.6: Mozaik harpuşta şekilleri 

 

 

ı 
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 Metal (alüminyum veya sac) harpuşta 

 

Korozyona karşı korunmuş sac veya alüminyumdan yapılan harpuştalar iki tarafa 

meyilli veya bombeli şekilde uygulanır (Resim 3.10). Ayrıca harpuşta üzerinde kalan suyun 

duvara sızmaması için harpuşta duvar genişliğinden 10–15 cm daha geniş yapılır. Uç 

kısımları içe doğru kıvrılarak suyun duvara sızması önlenmelidir. Sac harpuştalar duvar 

üzerine tespit edilen çıtaya (harpuşta profili) monte edilir (Şekil 3.7). Harpuşta yapılacak 

parapet yüzeyi mutlak surette izole edilmelidir (Şekil 3.8). 

 

  

Resim 3.10: Metal harpuşta 

 
Şekil 3.7: Metal harpuşta bağlantısı ve 

izolasyonu 

 

Şekil 3.8: Metal harpuştanın montajı 

Şekil 3.8’de giydirme cephe ile parapet üzerine binen harpuşta detayı görülmektedir. 

50 – 75 cm ara ile 7 cm genişliğinde alt halterler üzerine geçmeli olarak bağlanan sürekli 

alüminyum harpuşta detayı, 3 m ara ile oluşan ek yerlerine “H profili” (Şekil 3.9) konularak 

sızdırmazlık sağlanır. 
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Şekil 3.9: Giydirme cephe ile birlikte metal harpuşta 

 

 

Resim 3.11: Giydirme cephe ile birlikte metal harpuşta 
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Resim 3.12: Dilatasyon derzi üzerine metal harpuşta 

 Doğal taş harpuşta 

 

Doğal taş harpuşta duvarın yapımında 

kullanılan taşlardan oluşturulur. Duvarın üst 

yüzey bitiminde harpuşta yerine kullanılacak 

taşlar nispeten büyük ve yastık yüzeyi 

düzgün olan geniş yüzey seçilir. Bunlara 

kabak taş denilir. Bu taşlar tek tarafa meyilli 

veya kubbe şeklinde beton harcı ile 

tutturulur. Üstten gelen suyun duvara 

sızmaması için taş, duvar yüzeyinden 10–15 

cm daha geniş olmalıdır (Şekil 3.10). 

 

 
 

Şekil 3.10: Doğal taş harpuşta 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Uygulama : Harpuşta yapılması 

Verilenler :  
 Öğretmeninizin göstereceği üzerine harpuşta yapılabilecek köşeli bir duvar 

 Duvar üzerine monte edilecek hazır harpuşta 

İstenilenler :  

 Harpuşta yapımı için ölçüleri alınız. 

 Hazır harpuştayı, alınan ölçülere uygun biçimde hazırlayınız. (EPS köpük harpuşta 

tercih edilebilir.) 

 Harpuşta harcını hazırlayınız. 

 Hazır harpuştayı duvara uygulayınız. 

 

 

İşlem Basamakları 

 

Öneriler 

 Montaj araç ve gereçlerini çalışma 

alanına getiriniz. 

 Montajı yapılacak yapı elemanı ölçüye 

uygun imal edilmeli veya ebatlanmalı 

ve montaj sahasına getirilmelidir. 

 Montaj için gerekli akrilik veya 

çimento esaslı yapıştırıcı (harç) 

hazırlayınız. 

 Akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcı, 

montaj yapılacak yere mala ile tabaka 

halinde tüm yüzeye uygulayınız.  

 Hazır harpuştalar kullanılacaksa, 

düzlemleri içinde öne ve arkaya hafifçe 

kaydırarak sıkıştırınız. 

 Taşan yapıştırma harcı spatula veya 

mala kullanarak dikkatlice temizleyiniz. 

 Montajın düzgün olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Hazır harpuşta parçaları bir araya 

getirilip sıkıştırıldığında, yapıştırıcı 

harcın bir kısmı taşma yapacaktır. 

Bunları temizleyiniz ve fırça ile 

düzeltiniz. 

 Montajı yapılan yapı elemanının montaj 

noktalarının yapının yüzey 

kaplamasıyla uyumunu sağlayınız. 
 

 Harpuşta yaparken gerekli güvenlik 

tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 

 Harpuştanın cinsine uygun olarak 

yapıştırma harcı seçilmelidir. 

 Ağır söveler, yerine sağlam bir 

şekilde tutturulmalıdır. 

 Harpuşta montajında can emniyeti 

alınmalıdır. Özellikle çatı parapet 

duvarları için daha dikkatli 

olunmalıdır. 

 Harpuşta yapımında şakule ve 

terazisine dikkat edilmelidir. 

 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Montaj araç ve gereçlerini çalışma alanına getirdiniz mi?   

2. Montajı yapılacak yapı elemanını ölçüye uygun imal edip veya 

ebatlayıp, montaj sahasına getirdiniz mi? 

  

3. Montaj için gerekli akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcı (harç) 

hazırladınız mı? 

  

4. Akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcıyı, montaj yapılacak yere mala 

ile tabaka halinde tüm yüzeye uyguladınız mı?  

  

5. Hazır harpuştalar kullanılacaksa, düzlemleri içinde öne ve arkaya 

hafifçe kaydırarak sıkıştırdınız mı? 

  

6. Taşan yapıştırma harcı spatula veya mala kullanarak dikkatlice 

temizlediniz mi? 

  

7. Montajın düzgün olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

8. Hazır harpuşta parçaları bir araya getirilip sıkıştırıldığında, yapıştırıcı 

harcın bir kısmı taşma yapacaktır. Bunları temizleyip fırça ile 

düzelttiniz mi? 

  

9. Montajı yapılan yapı elemanının yapının yüzey kaplamasıyla 

uyumunu sağladınız 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. Harpuştanın ucuna kadar gelip buradan aşağıya damlayan suların bina duvarı yüzeyine 

damlamaması için duvarın 4–5 cm dışına yapılan 2–3 mm derinlikli girintiye ne denir? 

A)  Eşik 

B)  Söve 

C)  Denizlik 

D)  Damlalık 
 

2. Açık havada inşa edilen duvarların bünyesine suyun girmesini önlemek için duvar 

boyunca ve en az duvar kalınlığında yapılan 10–15 cm yüksekliğinde ve üst yüzeyi tek 

tarafla eğimli veya bombeli olarak beton mozaik, kesme taş, tuğla, metal malzemelerle 

üretilen yapı elemanına ne denir? 

A)  Harpuşta  

B)  Denizlik 

C)  Söve  

D)  Parapet 
 

3. Harpuştanın yapılış amacı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Güzel görünüm – yapıyı dış etkilere karşı koruma 

B)  Isı yalıtım sağlama 

C)  Yapıyı güneş ışınlarından koruma 

D)  Yapıya gelen suları süzme 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi harpuşta yapım kurallarından değildir? 

A)  Kaliteli malzeme seçilmelidir. 

B)  Yapıştırıcı ve dübelleri TSE’ye uygun olmalıdır. 

C)  Sıva filesi yalıtım tabakasının altına konulmalıdır. 

D)  Gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

5. Harpuşta aşağıda verilen malzemelerin hangisi ile yapılmaz? 

A)  Mozaik  

B)  Tuğla 

C)  Alüminyum veya sac  

D)  Alçı 
 

6. EPS harpuştanın malzemesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Tuğla  

B)  Polistren köpük  

C)  Metal   

D)  Dökme mozaik 
 

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 
 

 

Kat silmesi ve söve yapılmış bina 

Uygulama 1: Yukarıda resimde verilen binada olduğu gibi, gerekli ölçüleri alıp 

malzemeleri hazırlayarak kat silmesi ve söve uygulaması yapınız. 

 

 

Harpuşta ve harpuşta baba uygulaması  

Uygulama 2: Yukarıda resimde verilen duvarda olduğu gibi harpuşta ve harpuşta 

baba uygulaması yapınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

Söve montajı Evet Hayır 

1. Montaj alanını hazırladınız mı?   

2. Söve kaplanacak yüzey düzgünlüğünü sağladınız mı?   

3. Söve yapımında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

4. Uygulama yapılacak yüzeyi ölçtünüz mü?   

5. Profili (söveyi) ölçüp ve gönyesinde (45
o
) işaretleyerek kesime 

hazır hale getirdiniz mi? 

  

6. Profili (söveyi), ölçüsünde ve gönyesinde söve kesim aparatı veya 

el testeresi ile kestiniz mi? 

  

7. Yapıştırıcı harcını hazırladınız mı?   

8. Profilin (sövenin) arka yüzeyine yapıştırma harcını diş bırakacak 

şekilde 8-10 mm'lik bir taraklı mala ile sürdünüz mü? 

  

9. Söve montajına ilk önce yan parçalardan başladınız mı?   

10. Söveleri duvar yüzeyine bastırarak öne veya arkaya hafifçe 

kaydırarak sıkıştırdınız mı? 

  

11. Söve üst parçasını monte ettiniz mi?   

12. Kat silmesini monte ettiniz mi?   

13. Söveden taşan yapıştırma harçlarını spatula kullanarak dikkatlice 

temizlediniz mi? 

  

14. Söve ek yerlerini düzeltip tesviye ettiniz mi?   

Harpuşta montajı 
1. Montaj araç ve gereçlerini çalışma alanına getirdiniz mi?   

2. Montajı yapılacak yapı elemanını ölçüye uygun imal edip veya 

ebatlayıp montaj sahasına getirdiniz mi? 

  

3. Montaj için gerekli akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcı (harç) 

hazırladınız mı? 

  

4. Akrilik veya çimento esaslı yapıştırıcıyı, montaj yapılacak yere 

mala ile tabaka halinde tüm yüzeye uyguladınız mı? 

  

5. Hazır harpuştalar kullanılacaksa, düzlemleri içinde öne ve arkaya 

hafifçe kaydırarak sıkıştırdınız mı? 

  

6. Harpuşta baba montajını yaptınız mı?   

7. Taşan yapıştırma harcı ıspatula veya mala kullanarak dikkatlice 

temizlediniz mi? 

  

8. Montajın düzgün olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

9. Hazır harpuşta parçaları bir araya getirilip sıkıştırıldığında, 

yapıştırıcı harcın bir kısmı taşma yapacaktır. Bunları temizleyip 

fırça ile düzelttiniz mi? 

  

10. Montajı yapılan yapı elemanının yapının yüzey kaplamasıyla 

uyumunu sağladınız mı? 
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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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 D 

6 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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