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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM276 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Yapı Yüzey Kaplamacılığı 

MODÜLÜN ADI YeĢil Alan ve Bina DıĢı Kaplama 

MODÜLÜN TANIMI 

Gerekli ortam sağlandığında rölöve aletlerini kullanabilme, 

krokilerini çizebilme, fotoğraflarını çekebilme, yerleĢim 

rölöve ölçüsü alma çalıĢmalarını ölçü alma tekniklerine, 

standartlara uygun olarak doğru ve eksiksiz yapabileceğiniz 

bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapılmalı) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 

YeĢil alanlarda parke taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk döĢeme 

kaplamalarını yapma, bina dıĢı çevresine, fabrika 

döĢemlerine parke taĢı, bordür kaplamalarını yapma 

yeterliliğini kazandırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz 

kuruluĢlar belirtildiğinde yeĢil alan ve bina çevre 

kaplamalarını standart ve yönetmeliklere uygun olarak 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 
1. YeĢil alanlarda parke taĢı, çim taĢı, bordür ve 

oluk döĢeme kaplamalarını yapabileceksiniz. 

2. Bina dıĢı çevresine parke taĢı ve bordür döĢeme 

kaplamalarını yapabileceksiniz. 

3. Otoparklara ve fabrika döĢemelerine parke taĢı 

ve bordür kaplamalarını yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠnĢaat teknolojisi atölyesi, imalat yapan iĢletmeler, 

uygulamaya elveriĢli alanlar ve bilgi teknolojileri ortamı 
 

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

arabası, tel fırça, temizleme fırçası, murç, çekiç, hortumlu 

su terazisi, inĢaat çivisi, çelik Ģerit metre, elenmiĢ kum, 

çimento, parke taĢı ve bordürler, yağmur olukları ve benzeri 

donanımlar ile ekipmanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Bu modüldeki her faaliyet sonrasında o faaliyetle 

ilgili değerlendirme soruları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından uygulanacak 

ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) ile kazandığınız bilgi 

ve beceriler ölçülerek değerlendirilecektir.  

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Ülkemizde “Arnavut Kaldırımı” olarak tabir edilen taĢ kaplamalı yollara sıkça 

rastlarız. Zamanla estetik ve düzgünlüğün ön plana çıkması sonucu düzgün boyutlu doğal 

parke taĢları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Fakat doğal taĢ parke üretiminin giderek yoğunlaĢan 

talep karĢısında uzun zaman alması ve yüksek maliyetlere ulaĢması, üstün özellikli 

prefabrike parke yol malzemelerinin araĢtırılmasını gerektirmiĢtir.  
 

Beton parke taĢı, her ortamda her türlü dinamik ve statik yük altında, dayanıklılığını 

ve uzun ömürlü olduğunu kanıtlamıĢtır. Beton parke taĢlarının çeĢitli türdeki sıvıları emme 

yüzdesi, asfalt ve diğer yol kaplama malzemelerine göre çok daha fazladır. YağıĢlı günlerde 

yollarda oluĢan su birikintileri parke taĢları sayesinde drenaj sorununu ortadan kaldırır. 

Estetik yönüyle boĢlukları çimlendirilen çim taĢları sürekli güzellik sağlayan bir kaplama 

malzemesidir. Yaya ve taĢıt yolunda, otopark, park, bahçe ve yeĢilliklerin ayrılmasında, 

trafiğin ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla üretilen bordür taĢları sağlam, kolay 

döĢenen ve ekonomik bir malzemedir. Oluklar ise yağmur suyunun tahliyesi için kullanılan 

kaplama malzemesidir. 
 

Bu modül sonunda yeĢil alanlarda, bina dıĢı çevresinde ve otoparklarda; parke taĢı, 

çimtaĢı, bordür ve oluk döĢeme ile ilgili teknik bilgi ve uygulama becerisini kazanmıĢ 

olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

YeĢil alanlarda parke taĢı, çimtaĢı, bordür ve oluk döĢeme kaplamalarını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 YeĢil alanlarda parke taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk döĢemede ihtiyaç 

duyabileceğiniz malzemeleri araĢtırıp edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında 

tartıĢınız. 

 Bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek ilgili birimlerden yeĢil alanlarda parke 

taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk döĢeme ile ilgili bilgi edinerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Parke taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk imalatı ve uygulaması yapan firmaları 

ziyaret ederek bilgi ve broĢür temin edip sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Ġnternetten parke taĢı kaplama ile ilgili araĢtırma yaparak resim, broĢür ve 

edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınıza aktarınız. 
 

1. YEġĠL ALANLARDA PARKE TAġI, ÇĠM 

TAġI, BORDÜR VE OLUK  
 

1.1. Çim TaĢları 
 

Beton dilimlerin arasındaki deliklerde yağmur suyunun yavaĢça süzülmesini 

sağlayacak ve çimen yetiĢecek biçimde üretilen elemanlardır. ÇimlendirilmiĢ alan, dilimlerin 

toplam alanının % 65’ i kadarını oluĢturur (ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: ÇimtaĢı 

 

YeĢil alan ve bahçe düzenlemesinde kullanılan ve değiĢik Ģekillerde üretilen çim 

taĢları mevcuttur. Sıkça kullanılan boĢluklu yüzeyleri olan çim taĢlarının yanı sıra ızgara ve 

yuvarlak Ģekillerde üretilen ve dekoratif amaçlarla yeĢil alanlarda kullanılabilen yarım ay ve 

ayak Ģekline benzeyen çim taĢları da vardır (ġekil 1.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

 

ġekil 1.2: Dekoratif çimtaĢları 

1.2. Parke TaĢı, Çim TaĢı, Bordür Ve Oluk DöĢeme 
 

 Parke taĢı 
 

Doğal kaynaklardan sağlanan taĢ parkelerin üretiminin yoğunlaĢan talep karĢısında 

uzun zaman alması ve yüksek maliyetlere ulaĢması, üstün özellikler taĢıyan prefabrike parke 

yol malzemelerinin araĢtırılmasını gerektirmiĢtir. Birbirine kenetlenmiĢ rijit parçalardan 

oluĢması nedeniyle rijit kaplama kategorisine yaklaĢan prefabrike beton parkelerdir. Buna 

karĢılık alttaki tabakalara dokunma yüzeyleri sayesinde yükü bu tabakalara iletme yönüyle 

elastik davranıĢ göstermekte ve esnek kaplama niteliği de gösterebilmektedir. Bu nedenle 

kilitli beton parke kaplamalara, bazen asfalt bazen de beton kaplamaya yaklaĢma nedeniyle 

rijit ve esnek kaplamalar arasında bir yer vermek mümkündür. 
 

Yukarıda belirtilen gerekçeler mühendisleri, doğal taĢ parke kaplamaların üstün 

özelliklerini taĢıyan prefabrike parke malzemesinin araĢtırmasına ve üretimine yöneltmiĢ. Bu 

nedenle de: 
 

 Motorlu taĢıt trafiğine açık cadde, sokak, meydan ve park yerlerinde, 

 Fabrika döĢemelerinde, 

 Yaya kaldırımı ve yaya yollarında, 

 YeĢil alanlarda, 

 Yüzeysel suların drenajında (bordür olukları), kullanılabilen prefabrike 

beton yol elemanları ortaya çıkmıĢtır. 
 

 

 

 Beton parke kaplamalar 
 

Yaya, otoyol ve park yeri kaplamalarında kullanılan betondan yapılan malzemelerdir. 

Yapıldığı ve kullanıldığı yere göre çeĢitleri; 
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 Beton plak taĢlar   ( 40x40x4 cm) 

 Kırmızı beton küp taĢı ( 10x10x8 cm) 

 Gri beton küp taĢı  ( 10x10x8 cm) 

 Kilit parke taĢı  ( 16x20x8 cm) 

 Düz parke taĢı  ( 10x20x8 cm) 

 Çim taĢı   ( 40x60x8 cm) 

 Yağmur olukları  ( 40x40x12 cm) 
 

Beton ile yapılan kaplamalar yüksek mekanik kaliteleri sayesinde yoğun trafiğe sahip 

devlet yollarında ve otoyollarda yıllardan beri kullanılmaktadır. Buna karĢın beton yol 

teknolojisindeki geliĢmeler beton yolların diğer yol türlerine, örneğin düĢük trafikli yollarda 

ve üst yapı bakım çalıĢmalarında da uygun olabileceğini ortaya koymuĢtur. 
 

 Kilitli beton parke taĢı kaplamalar 
 

DeğiĢik tip ve boyutlarda üretilebilen beton parke taĢı; motorlu taĢıt trafiğine açık yol, 

yaya kaldırımı, park, bahçe gibi açık alanlarda, fabrika döĢemelerinde ve daha pek çok yerde 

kullanılmak için üretilen yüksek dayanımlı prefabrik beton elemanlarıdır. 
 

 Doğal parke taĢ kaplamalar 

o Küçük taĢ parkeler 

o Büyük taĢ parkeler 
 

 Prefabrike parkeler 

o Klinker parkesi 

o Kilitli beton parkeler 
 

 Beton parke taĢı özellikleri ve avantajları 
 

Beton parke elemanların gerek dünyada gerekse ülkemizde kullanımının giderek 

artmakta olduğu ve daha da artacağı düĢünülmektedir. Çünkü bu tip parke kaplamaların 

aĢağıda sıralanan birçok üstün özelliği ve avantajı bulunmaktadır: 
 

 Fabrikada üretildiği için direnci yüksek agrega kullanmak, beton 

kalitesini iyileĢtirmek, mekanik direnci yüksek bir kaplama elde etmek 

mümkündür. 

 Prefabrike parke elemanlar, boyut açısından hassas ölçülerle üretilir. 

 Üretim hız ve kapasiteleri yüksektir. 

 Yerli malzeme kullanımı ile ekonomik bir malzemedir. 

 Yol, kaplamanın yapımından hemen sonra trafiğe açılabilir. Oysa bu süre 

beton asfalt kaplamalı yollarda birkaç saat, beton yollarda ise birkaç 

haftadır. 

 Kaplamanın yapımı iklim koĢullarından etkilenmemekte her türlü hava 

koĢulunda bu kaplamanın yapımı gerçekleĢebilmektedir. Oysa beton 

asfalt kaplama için sıcak ve kuru bir hava, beton kaplama için ise yağıĢsız 

bir hava istenir. 
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 Düzgün yüzeyleri sayesinde taĢıtlar ve yolcular için istenen konforu 

sağlayabilmektedir. 

 TaĢıtların fren uzunluğunda etkili olan kayma sürtünme kat sayısı diğer 

kaplamalarda görülen değerlerdedir. Bu nedenle de güvenlidir. 

 Don etkisine duyarlı değildir. 

 Yol yüzeyine dökülebilecek yağ, mazot, benzin, asit vs. kimyasal 

maddelere dayanıklıdır. 

 Su, elektrik, telefon, kanalizasyon vs. altyapı çalıĢmalarının malzeme 

kaybı olmadan kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bozulan 

yüzeyin aynı malzeme ile onarılması mümkündür. 

 ÇeĢitli renk ve değiĢik geometrik Ģekillerde üretilme imkânı vardır. Bu 

nedenle mekânların çeĢitli renk ve desenlerde döĢenmesi, mekân 

sınırlarının çizilmesi, trafik iĢaretlerinin belirlenmesi, çevreye estetik 

yönden uyum sağlaması önemli bir avantaj olarak sayılabilir. 
 

 Dezavantajları 
 

 Kilitli beton parke kaplamaların yapımı ve daha sonra ortaya çıkabilecek 

onarımlar için bu iĢte kalifiye bir ekibe ihtiyaç duyulması, ilerleme 

hızının da yine bu ekibin çalıĢma hızına bağlı kalması 

 ġehir içi yollar için son derece uygun bir kaplama türü olmasına karĢın 

Ģehirlerarası yollarda, yapım hızı sebebiyle pratik ve ekonomik olmaması 

gibi faktörler, bu kaplama tipinin zayıf taraflarını oluĢturur. 
 

DeğiĢik renk ve desenlerde üretilen parke taĢları kullanılacağı yer ve amaca göre 

tercih edilir. Bunlardan kilitli parke taĢı ve dolu parkeler saydığımız avantajlarının 

çokluğundan dolayı sıkça kullanılan bir kaplama malzemesidir (ġekil 1.3). 

 

 

ġekil 1.3: Dolu parke taĢı çeĢitleri 
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Kilitli parke taĢı, parke taĢı çeĢitleri arasında en çok kullanılanıdır. Evlerimizin ve 

oturduğumuz sitelerin yollarından geniĢ caddelere kadar pek çok alanda kullanımı 

yaygınlaĢmıĢtır. Kilitli parke taĢı pek çok mimari alana uyum gösterebilen, sağlam 

elemanlardır (ġekil 1.4). 

 

ġekil 1.4: Kilitli parke taĢı 

Kilitli beton parke üreten firmaya göre ölçülerde az bile olsa değiĢiklik gösterebilir. 
 

En     (cm)  16,3–17 
 

Boy     (cm)  19,8–21 
 

Yükseklik (cm)  6–8–10 
 

Adet    (kg)  4–5,2 
 

Adet     (m²)  36 

 Çim TaĢı 
 

Bünyesinde yağmur suyunun yavaĢça süzülmesine imkân tanıyan ve çimen yetiĢmesi 

için boĢluk dilimleri bırakılan elemanlardır (ġekil 1.5).  

 

ġekil 1.5: Çim taĢı 

 Bordürler 
 

Tretuvarlarda sınır elemanı, orta refüjlerde yol ayırıcı eleman olarak kullanılır (ġekil 

1.6).  
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ġekil 1.6: Bordürler 

 Oluklar 
 

Tretuvar ve yol yüzeylerinde biriken yağmur sularının kanalize edildiği elemanlardır       

(ġekil 1.7). 

 

ġekil 1.7: Bordür ve yağmur oluğu 

 

 

 

 

 Beton parke taĢı döĢeme: El ile beton parke taĢı döĢemesinde iĢlem 

basamakları Ģu Ģekildedir: 
 

 Uygulamanın yapılacağı yere Ģantiye kurularak gerekli araç gereçler 

Ģantiyeye getirilmeli ve düzgün bir Ģekilde istiflenmelidir. 

 Uygulama için gerekiyorsa kırım ve sökümler yapılmalı, kırım 

yüksekliğini ya da kazı dolgu miktarını tespit için fotoğraf çekilmelidir. 

 Parke taĢı döĢeme iĢlemine baĢlamadan önce zeminin sertliği kontrol 

edilmeli, gerekli ise gravak veya stabilize benzeri sıkıĢabilen malzemeler 

ile zemin iyileĢtirilmelidir. Kum serilmeden önce gerekli olması hâlinde 

zeminin kompaktör veya silindir ile sıkıĢtırılması zemin sertliğinin 

sağlanması için yeterlidir (ġekil 1.8). 
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ġekil 1.8: Kumun kompaktörlenmesi 

 Beton parke döĢemesi yapılacak alana yeterli incelikte ve ortalama 5-7 

cm kalınlığında kum serilerek mastarlama iĢlemi yapılır. Böylece kum 

sayesinde zemindeki yükseklik farkları giderilerek döĢeme öncesi parke 

taĢlarının altında düz bir satıh elde edilmiĢ olunur (ġekil 1.9). 

 

ġekil 1.9: Kumun mastarlanması 

 

 Mastarlama iĢleminden sonra serilen kuma el yardımı ile sıkıĢtırma iĢlemi 

yapılarak oluĢan boĢluklar kum ile doldurulur. Böylece zemin beton 

parke taĢı döĢeme iĢlemine hazır hâle getirilir (ġekil 1.10). 

 

ġekil 1.10: El ile boĢlukların doldurularak sıkıĢtırılması 
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 Beton parke taĢları her iki taĢ arasına yaklaĢık 2 mm boĢluk kalacak 

Ģekilde döĢeme iĢlemine baĢlanır. Parke taĢları arasındaki bu boĢluklara 

iĢlem bitiminde serilecek kum yerleĢecektir. DöĢenmeye baĢlayan taĢların 

oturması için plastik uçlu çekiç ile basınç uygulanarak kum üzerine tam 

yerleĢme kolaylıkla sağlanabilir (ġekil 1.11). 

 

ġekil 1.11: Beton parke taĢların plastik tokmakla oturtulması 

 DöĢenmeye baĢlanan beton parke taĢlarında sürekli olarak yolun eğimi ve 

oluĢabilecek zemin yükseklik farkları gözlenerek plastik uçlu çekiç ve 

mastar vasıtası ile döĢeme hataları kolaylıkla düzeltilir (ġekil 1.12). 

 

ġekil 1.12: Beton parke taĢların plastik tokmakla ve mastarla hatalarının düzeltilmesi 

 DöĢeme iĢlemi bittikten sonra ince elenmiĢ kum döĢeme alanı üzerine 

serilir ve fırça ile taĢların derz aralarını dolduracak Ģekilde yayılır. Bu 

iĢlemden sonra kompaktör ile kumlu yüzeyin üzerinde gezilerek taĢların 

tam yerleĢmesi sağlanır (ġekil 1.13). 

 

ġekil 1.13: ElenmiĢ kum ile derz aralarının doldurulması ve kompaktörlenmesi 
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 TaĢ döĢeme iĢlemi bitiminde kum süpürülerek temizlenir. Daha sonra 

normal bir bahçe hortumu ile yapılacak olan yıkama iĢlemi sonunda 

beton parke taĢı döĢenmiĢ alan kullanıma açık hâle gelir (ġekil 1.14). 

 

ġekil 1.14: Beton parke taĢının döĢenmesinden sonra suyla yıkanması 

Çim taĢı döĢeme esasları parke taĢlarındaki gibidir (ġekil 1.15). 

 
ġekil 1.15: ÇimtaĢı döĢeme 

 Bordür ve oluk döĢeme: Bordür ve oluk döĢenmesinde iĢlem basamakları Ģu 

Ģekildedir: 

 ġantiye kurulumu yapılarak gerekli araç gereç Ģantiyeye getirilir. 

 Parke taĢı döĢemesinde olduğu gibi zemin iyileĢtirmesi yapılır. 

 Emniyet tedbirleri alınır. 

 Bordür altına 200 dozlu yastık betonu serilir. 

 Betonun üzerine bordür koyularak ip çekilir. 

 Diğer bordürler ip hizasında döĢenir (Resim 1.1). 

 

Resim 1.1: Bordür ve olukların Ģantiyeye getirilmesi ip çekilerek döĢenmesi 
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 Bordürler arası en fazla 1 cm derz bırakılır. Derz boĢlukları harçla 

doldurulup sünger ile düzeltilir. 

 Varsa oluk taĢları döĢenir. Oluk taĢlarının döĢenmesi için altına beton 

serilir ve oluk taĢları duvar bordür veya parke kaplamaya yaslanır (Resim 

1.2). 

 

Resim 1.2: Olukların döĢenmesi ve çalıĢma sahasının temizlenmesi 

 Bordür ve oluk döĢendikten sonra parke taĢı veya çimtaĢı döĢenir. 

 ÇalıĢma sahası temizlenir. 

 Araç gereç ve malzemeler toplanır. 

 ĠĢin son kontrolü yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ġki kiĢilik ekip hâlinde % 2 eğimli 1 m geniĢlik , % 1 eğimli 2 m uzunlukta  L 

biçiminde  bordür taĢı döĢeyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġantiye kurulumunu yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma sahasına uygun bir yerde 

uygulamaya için Ģantiye kurunuz. 

 Uygulama için gerekli malzeme, 

araç gereci Ģantiyeye getiriniz. 

 Uygulamada ihtiyaç duyabileceğiniz malzeme 

ve araç gereçleri listeleyiniz. 

 Kullanacağınız malzeme, araç gereci 

Ģantiyeye getiriniz. 

 Uygulama için gerekli kırım ve 

sökümleri yapınız. 

 Öğretmeninizle birlikte uygulama yapılacak 

olan alanı inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa uygulamadan önce gerekli kırım 

ve sökümleri yapınız. 

 Kırım sırasında kırım yüksekliği 

tespiti için ölçü alınız ve 

fotoğraflayınız. 

 Kırım yapılması gerekebileceğinden 

yüksekliğin tespiti için fotoğraflayınız. 

 Bozuk zeminlerde bozuk tabakaları 

alınız ve gravak ya da stabilize ile 

iyileĢtirme yapınız. 

 Önce bozuk zeminlerdeki bozuk tabakaları 

alınız. 

 Stabilize malzeme kullanarak bozuk 

zeminlerdeki iyileĢtirmeyi sağlayınız.  

 Kırımlardan çıkan molozları uygun 

yerlere istifleyiniz ya da çalıĢma 

sahasından uzaklaĢtırınız. 

 ÇalıĢmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 

gereksiz molozları çalıĢma sahasından uygun 

bir uzaklığa taĢıyınız. 

 Emniyet tedbirlerini alınız.  Her zaman güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Stabilize malzemeyi seriniz ve 

sıkıĢtırınız. 

 ĠyileĢtirmenin yapıldığı zemine stabilize 

malzemeyi seriniz. 

 Uygulamanın büyüklüğüne uygun biçimde 

sıkıĢtırınız. 

 Bordürleri yerleĢtirip ip çekiniz. 

 Bordür altı yastık betonunu seriniz. 

 Ġlk bordürü yerleĢtiriniz. 

 Uygulamanın devamı için ip çekiniz. 

 Bordürleri döĢeyiniz. 

 Ġp çekilmiĢ kısmın bordürlerini döĢeyiniz. 

 Koyacağınız bordürlerin ipi oynatmamasına 

özen gösteriniz. 

 Varsa oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 Bordür taĢlarını döĢedikten sonra oluk için 

harç seriniz. 

 Oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 Bordür derzi aralıklarını 

doldurunuz. 

 Bordür döĢenirken bırakılan derzleri harç ile 

doldurunuz. 

 Sünger ile düzeltmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kum tabakasını seriniz ve 

sıkıĢtırınız. 

 Parke taĢı uygulaması için yastık kumunu 

seriniz. 

 Kompaktör yardımıyla sıkıĢtırınız. 

 Varsa ana parke taĢı ve çim taĢı 

parkelerini yerleĢtiriniz ve her iki 

yönde ip çekiniz. 

 Ġlk sıra taĢların önemini unutmayınız. 

 Ġlk sıra taĢları yerleĢtirdikten sonra ip çekiniz. 

 DöĢeme esnasında ipin oynamamasına özen 

gösteriniz. 

 Varsa parke taĢlarını ve çim 

taĢlarını desene göre döĢeyiniz. 

 DöĢeme iĢlemine düz kenardan baĢlayınız. 

 Belirlenen desene uygun biçimde parke 

taĢlarını döĢeyiniz. 

 Varsa parke taĢlarını sıkıĢtırınız. 

 Varsa döĢeme hatalarını gideriniz. 

 Kompaktör yardımıyla parke taĢlarını 

sıkıĢtırınız. 

 Derzleri doldurmak için kum 

seriniz. 

 Derz boĢluklarını kum ile doldurmayı 

unutmayınız. 

 Fırça yardımıyla kumun yayılmasını ve derz 

aralarına girmesini sağlayınız. 

 Varsa parke taĢlarını tekrar 

sıkıĢtırınız. 

 Kumlu yüzeyde tekrar kompaktör gezdirerek 

kumun aralara iyice girmesini ve parke 

taĢlarının iyice sıkıĢmasını sağlayınız. 

 ÇalıĢma sahasını temizleyiniz. 

 Temizlik yapılan iĢi olduğu gibi 

göstereceğinden ihmal etmeyiniz. 

 Kullandığınız araç-gereci temizleyiniz. 

 Araç-gereç ve malzemeleri 

toplayınız. 

 ĠĢin bitiminde kullandığınız bütün araç gereci 

toplayınız. 

 ĠĢin son kontrolünü yapınız. 
 Uygulamayı sonunda hata veya eksiklik 

kalmaması için kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.  

 

1. (  ) Parke taĢları kaplama malzemesi olarak sadece yaya yolları ve kaldırımlarda 

kullanılabilir. 
 

2. (   ) Kilitli beton parke kaplamalara, bazen asfalt bazen de beton kaplamaya yaklaĢma 

nedeniyle rijit ve esnek kaplamalar arasında bir yer vermek mümkündür. 
 

3. (   ) Prefabrike parke elemanlar, boyut açısından hassas ölçülerle üretilir. 
 

4. (   ) Beton parke taĢları, her iki taĢ arasına yaklaĢık 2 m boĢluk kalacak Ģekilde döĢeme 

iĢlemine baĢlanır. 
 

5. (   ) Parke taĢı döĢeme iĢlemine baĢlamadan önce zeminin sertliği kontrol edilmelidir. 
 

 AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz. 
 

6. ……………. beton dilimlerin arasındaki deliklerde yağmur suyunun yavaĢça 

süzülmesini sağlayan ve çimen yetiĢecek Ģekilde üretilen elemanlardır. 
 

7. Bordür altına 200 dozlu ………… betonu serilir. 
 

8. Tretuvarlarda sınır elemanı, orta refüjlerde yol ayırıcı eleman olarak kullanılan 

kaplama malzemesine ……………… denir. 
 

9. ……………… tretuvar  ve yol yüzeylerinde biriken yağmur sularının kanalize edildiği 

elemanlardır. 
 

10. ……………….  iĢleminden sonra serilen kuma el yardımı ile sıkıĢtırma iĢlemi 

yapılarak oluĢan boĢluklar kum ile doldurulur. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Bina dıĢı çevresine parke taĢı ve bordür döĢeme kaplamalarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Konut binaları dıĢı çevresi parke taĢı ve bordür döĢemede ihtiyaç 

duyabileceğiniz malzemeleri araĢtırıp edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında 

tartıĢınız.  

 Bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek ilgili birimlerden konut binaları dıĢı 

çevresi parke taĢı ve bordür döĢeme ile ilgili bilgi edinerek arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Parke taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk imalatı ve uygulaması yapan firmaları 

ziyaret ederek bilgi ve broĢür temin edip sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Ġnternetten konut binaları ile iĢ hanı dıĢı çevresi parke taĢı ve bordür döĢeme 

üzerine araĢtırma yaparak resim, broĢür ve edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınıza aktarınız. 
 

2. AÇIK ALANA PARKE TAġI KAPLAMASI 

YAPIMI 
 

2.1. Konut Binaları DıĢı Çevresi Parke TaĢı ve Bordür DöĢeme 
 

2.1.1. Konut Binaları DıĢı Parke TaĢı DöĢeme 
 

 Uygulamaya hazırlık 
 

Hazırlık için yapılması gereken çalıĢmalar aĢağıda maddeler hâlinde sıralanmıĢtır: 
 

 ĠĢçi ve malzemenin istihdamı için Ģantiye kurulur. Bu Ģantiyede 

uygulama için gerekli olan malzemeler yer almalıdır. Bu malzemeler; 

mala, kürek, su düzeci, mastar, çırpı ipi, tokmak, el arabası, tel fırça, 

temizleme fırçası, murç, çekiç (0,5 kg), hortumlu su terazisi, inĢaat çivisi, 

çelik Ģerit metre (5 m), elenmiĢ kum, çimento, parke taĢ, bordür çeĢitleri 

ve yol kenarları için yağmur oluklarıdır. 

 Uygulama alanı için gerekli kırım ve sökümler yapılır. Bu iĢlemler 

yapılırken gerekli olan emniyet tedbirleri alınmalıdır.  

 Beton kırımı yüksek olan yerlerde fotoğraf çekilir.  

 Bozuk zeminler üzerindeki bozuk tabaka iyice alındıktan sonra grovak ve 

stabilize ile iyileĢtirme yapılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kırımdan sonra çıkan molozlar geliĢigüzel bırakılmamalı ve molozlar 

günlük kaldırılmalıdır.  

 Kırılan alanın imalatı yapılmadan yeni kırma ve sökme yapılmamalıdır. 

 

 Uygulama aĢaması 
 

Bu aĢama iki kısımda incelenecektir. Birinci kısım malzeme temini, ikinci kısım 

uygulama imalatının gerçekleĢtirilmesidir. Uygulama imalatı iki Ģekilde olmaktadır. Bunlar; 

manuel (el ile uygulama) ve mekanik uygulamadır.  
 

 Malzeme temini  
 

Uygulama öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra üretim yerinden malzeme uygun 

taĢıma araçları ile Ģantiyeye taĢınır. Parkelerin taĢınması genellikle iki aĢamada gerçekleĢir.  
 

Ġlk aĢamada parkeler kamyon, tır ve uygun taĢıma araçlarına yüklenirken kırılma ve 

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

üzerine indirilir. Bu sayede malzeme dağılması önlenir (ġekil 2.1).  

 

ġekil 2.1: Malzeme indirme ve yükleme 

Malzeme topluca iĢ yerine nakledilir. Ġndirme iĢlemi yapılırken kırılma ve dağılmaları 

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

paletlerinin üzerine indirilir ve uygun alanlara stok edilidir.  
 

Ġkinci aĢamada ise döĢeme ekibinde çalıĢanlar, parkeleri döĢemenin yapıldığı yerde 

döĢemeyi yapan kiĢinin en yakın mesafesine taĢırlar. DöĢeme iĢlemi ilerledikçe birinci 

aĢama nakliyenin, kaplamanın tamamlanmıĢ kısmından döĢemenin sürdüğü bölümün 

yakınına yapılmasıdır. Ġkinci taĢımanın (Ģantiye içi taĢıma) mesafesini kısaltacaktır. Böylece 

zamandan tasarruf edilecek, parke döĢeyici parke beklemeyecektir (ġekil 2.2). 
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ġekil 2.2: Malzeme istifi ve döĢenmesi 

 Konut binaları dıĢı parke taĢı döĢenmesi uygulama aĢaması  
 

Ġmalat aĢaması sınır elemanlarının döĢenmesi ile baĢlar. Sınır elemanları yol bordürü, 

bahçe bordürü vb. elemanlardır. Daha sonra parke döĢenir. 
 

Parke taĢlarının döĢenmesinde iĢlem basamakları: 
 

 Parkeler döĢenmeden önce hazırlık aĢamasında bahsedilen iyileĢtirilmiĢ 

zeminin üzerine yastık kumu serilir (ġekil 2.3). 

 

ġekil 2.3: Yastık kumu serilmesi 

 Uygulamada kum tabaka kalınlığı 5–10 cm kullanılmaktadır. Kum yatak, 

beton parke blokların birbirlerine yaklaĢmalarına ve kilitlenmelerine, 

kaplamanın daha sağlam olmasına yardımcı olur. AĢağıdaki tabloda parke 

kaplama ve kum yatak kalınlıkları verilmiĢtir. 

 Serilen kum mastarlarla mastarlanır, yerel bozukluklar mala ile düzlenir. 

Mastarlama, kaplamanın geniĢliğine bağlı olarak kenardan kenara 

(bordürden- bordüre) yapılabileceği gibi özellikle geniĢliği 5 metreyi aĢan 

yollarda veya geniĢ alanlarda mastarlama geçici mastar kılavuz rayları 

kullanılarak yapılmalıdır. Mastarlamadan sonra kum yüzeyi her noktada 

kırmızı kotun 6 cm aĢağısında olmalıdır (ġekil 2.4). 
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ġekil 2.4: Kum serilmesi ve mastarlanması 

 Alt temel tabakası üzerindeki kot ve eğim hataları hiçbir Ģekilde kum 

tabaka ile düzeltilemez. 

 Ardından kompaktörle gerekli sıkıĢtırma yapılır. Parke taĢlarının daha 

düzenli yerleĢmesi ve çökmenin önlenmesi için gereklidir (ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.5: Kum tabakasının kompaktörlenmesi 

 Kum serildikten sonra üzeri parke taĢı döĢenir. Parke taĢları döĢenmeye 

baĢladığında ilk sıraya yerleĢtirilen taĢların doğrultusu ve düzgün olması 

çok önemlidir. Diğer sıralara döĢenecek olan parke taĢlarının kaliteli bir 

Ģekilde döĢenebilmesi için bu sıra çok önemlidir (ġekil 2.6). 
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ġekil 2.6: Parke taĢı döĢeme 

Parke taĢı döĢemede dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunlar: 
 

 DöĢeme iĢlemine düz kenardan veya köĢeden baĢlanmalıdır. 

 Parkeler döĢenirken hazırlanan kum yatağı üzerine yavaĢça bırakılır. Bu 

sırada daha önce döĢenmiĢ olan parkenin yerinden oynatılmaması gerekir. 

 DöĢeme sırasında parkeler yolun bir tarafındaki bordüre dayanır. KarĢı 

tarafta standart ölçülerdeki parkenin sığamayacağı büyüklükteki 

boĢluklar, daha sonra döĢenmek üzere uygun özelliklerde kesilecek olan 

parkeler ile kapatılmak üzere boĢ bırakılır. 

 Bir önceki sıra ile arada kalan boĢluklar normalin üstünde ise bir lastik 

tokmak yardımıyla taĢlar aynı hizaya getirilerek düzeltilir. Normal olarak 

taĢlar arasındaki mesafe 2-3 mm’yi geçmemelidir. 

 Yağmur suyunun tretuvardan yola doğru akması için taĢlar yola doğru 

%2 eğimle, bordür ile sıfır kot oluĢturacak Ģekilde döĢenmelidir. Tretuvar 

içindeki ağaçlar; ağaç dibi bordür ya da ağaç dibi ızgara ile çevrilmelidir. 

Kırık taĢlar kesinlikle döĢemede kullanılmamalıdır (ġekil 2.7).  
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ġekil 2.7: Parke taĢı eğim örneği 

 45°lik bir balık sırtı örgünün (boylamasına veya enlemesine) sadece 

dayanıklılığı artırmadığı, aynı zamanda en düĢük seviyede yuvarlanma 

sesi ürettiği de ortaya çıkmaktadır (ġekil 2.8).  

 

ġekil 2.8: 45°lik balık sırtı boylamasına ve dirsek örgü 

 DöĢeme iĢlemi devam ederken uygulama yapan kimse parkelerin üzerine 

basmamalıdır. Basınç yapması durumunda en öndeki parkelerin eğilmesi 

söz konusu olabilir. Üretim hatası olan veya bozuk formlu parkeler 

kullanılmamalıdır. 

 Parke döĢeme esnasında standart boyutlardaki parkelerin 

yerleĢtirilemediği kenar boĢlukları, en uygun biçimde kesilen parkelerle 

tamamlanır. Kesme iĢlemi için hidrolik parke kesme makinesi 

kullanılabilir. Kesilemeyecek kadar küçük parçalar çekiç ve keski ile 

yontularak hazırlanır ve boĢluklara yerleĢtirilir (ġekil 2.9). 
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ġekil 2.9: Parke taĢ kesimi 

 BoĢluk boyutu 4 cm’den daha küçük yerlere çimento harcı doldurulur. 

Uygulama alanında; rögar, kontrol bacaları ve ızgara kenarlarında oluĢan 

boĢluklarda aynı yöntem ile kapatılır. SıkıĢtırma iĢlemi baĢlamadan önce 

mutlaka tüm boĢluklar doldurulmalıdır. 

 ĠĢin kapasitesine bağlı olarak çalıĢan sayısı belirlenir. Genel olarak bir 

parke döĢeyicisi ile iki yardımcıdan oluĢan bir ekip döĢeme iĢi yapar. 

Ekip elemanları yorgunluktan kaynaklanabilecek hataları önlemek için 

aralarında iĢ bölümü yapmalıdır. 

 Fazla miktarda kum mastarlama gerektiğinde parke döĢeme iĢlemi 

durdurularak kum taĢıma iĢine ağırlık verilir.  

 Ekipten bir kiĢi belli periyotlarla geri dönerek varsa kalan boĢlukları 

tamamlamalı ve döĢenen kısımların sıkıĢtırmasını yapmalıdır. Bitim 

noktalarında taĢlar kırılmamalı, spiral ile kesilmeli, taĢlar döĢendikten 

sonra üzerine ince bir tabaka kum serilip kompaktörlenmelidir. TaĢların 

kırılma ve aĢınmasını önlemek için  kompaktörün taĢlara temas eden 

yüzeyine kauçuk takılmalıdır.  

 Garaj giriĢlerinde bordür zemine sıfır olacak Ģekilde döĢenmelidir. 
 

 Yüzeyin kompaktörle sıkıĢtırılması 
 

Parke döĢeme sürecinin son aĢaması kompaktörle sıkıĢtırma iĢlemidir. DöĢemesi 

tamamlanan parkeleri istenilen son seviyeye oturtmak ve buna paralel olarak parkelerin 

kilitlenmesini sağlamak için kaplamaya 2-3 kez kompaktörleme yapılmalıdır. TaĢların 

kırılmasını ve aĢınmasını önlemek için kompaktör makinesinin taĢlara temas eden yüzeyine 

kauçuk takılmalıdır. Plaka tipi bir kompaktör kullanılmalı ve sıkıĢtırma iĢlemi yüzeyin 

tamamına uygulanmalıdır. Yeni döĢenmiĢ parkeleri yerlerinden çıkarmamak için henüz 

tamamlanmamıĢ kısma , kompaktör 1 metreden fazla yaklaĢtırılmamalıdır. 
 

Ġlk kompaktörleme iĢleminden sonra parkelerin aralarında kalan boĢlukların 

kapanması amacıyla kum serpilir. Ġkinci ve üçüncü kez kompaktör uygulanmak suretiyle 

serpilen kumun parke aralarına girerek tüm boĢlukların doldurulması sağlanır. Bütün 
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boĢlukların kapanması sonrası döĢeme yüzeyinde kalan kum süpürülür. Süpürülen yüzey 

yıkanır (ġekil 2.10). 
. 

 Bordür       Yağmur oluğu  

 

 

Parke taĢı 

 

 

 

Yastık kumu 

 

Stabilize 

                                                

                                                  Bordür altı yastık beton          Oluk altı yastık beton 

ġekil 2.10: Uygulama sonu görünüĢ 

 

 

2.1.2. Konut Binaları DıĢı Bordür DöĢeme 
 

 Kullanım yerlerine göre bordür çeĢitleri 
 

Betondan yapılan banketler ile otoyol ve yürüme yolları arasında yükselti meydana 

getirerek trafiğin düzenini sağlayan ve otoyollardaki akıntı malzemelerin banketlere 

girmesini önleyen yol yapı elemanlarına bordür denir. 
 

Beton bordürler kullanıldığı yere göre üçe ayrılır: 
 

 Yol bordürleri   

 

Trafiğe açık yaya ve araçların seyir hâlinde bulundukları yollarda banketlerle araç 

yollarını birbirinden ayıran yol yapı elemanına yol bordürü denir. Genellikle 12 x 30 cm 

ölçülerinde imal edilir. 
 

Yol üzerinde bulunan yağmur ve kar sularının yol kenarındaki hendeğe sürüklenmesi 

ile hendekteki suyun akıĢına yastık görevi yapmaktadır. Yaya ile araç trafiği akıĢını 

birbirinden ayırarak daha güvenli trafik akıĢı sağlar. 
 

 Tretuvar  bordürleri 

 

Bina çevresine yapılan tretuvarların dıĢ çevresini sağlam ve düzgün bir Ģekilde 

koruma altına almak için yapılan bordürlerdir. Genellikle 15 x 30 cm ölçülerinde imal edilir. 
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Bina etrafına projede ön görülen ölçülerde tretuvar geniĢliği alınır. Bordürler dıĢ 

kenarları ölçü içinde kalacak Ģekilde ve tretuvar yüksekliği baz alınarak bordür üst seviyesi 

belirlenir. Bordürlerin oturacağı zemin sağlamlaĢtırılarak bordür altı hatıl mahiyetinde 

terazili bir Ģekilde grobeton yastık ( 10x21 cm ) yapılır. Bordürlerin birbirine bağlayıcılığını 

sağlamak için derz harcı hazırlanır. Harç bordür baĢ taraflarına konularak bordürler uç uca 

eklenir ve dizilir. 
 

 Bahçe bordürleri 

 

Dinlenme, otopark, oyun alanları, bahçe vb. yerlerde yapılan yürüme yollarında 

kullanılan bordür çeĢitidir. YeĢil alanlar ile yürüme yollarını birbirinden ayırt eden 

elemanlardır. Genellikle 10 x 20 cm ölçülerinde imal edilir. 
 

Bahçe bordürleri, sınır çizgisi görevi yapmaktadır. YeĢil alanları ve oyun alanlarını 

kaplayan bu malzemelerin, peyzaj estetiğini bozmaması için amacı dıĢında kullanılmaması 

gerekir.  
 

 Konut binaları dıĢı bordür döĢenmesi uygulama aĢaması  
 

Bordür taĢlarının döĢenmesinde iĢlem basamakları: 

 ġantiye kurulumu yapılarak gerekli araç gereç Ģantiyeye getirilir. 

 Parke taĢı döĢemesinde olduğu gibi zemin iyileĢtirmesi yapılır. 

 Emniyet tedbirleri alınır. 

 Bordür için gerekli olan 0,10x0,31 ebadında kazı yapılır.  

 Kazılan yere 0,10x0,21 ebadında kalıplı 200 doz yastık betonu dökülür           

(ġekil 2.11). 

 

ġekil 2.11: Bordür altı yastık beton 

 Betonun üstüne bordür koyulur. 

 Bordürle asfalt arasındaki boĢluk yastık betonu ile doldurulur (ġekil 

2.12). 
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                                                                                               Oluk taĢı altı yastık beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bordür 

ġekil 2.12: Bordür döĢeme 

 Bordürler arası derzler en fazla 1 cm (bir parmak geniĢliği kadar) 

olmalıdır. Bu derz boĢlukları harçla doldurulmalı ve sünger ile 

düzeltilmelidir.  

 Bordür döĢenirken adanın bir ucundan diğer ucuna ip çekilir. Bu 

istikamete göre bordür döĢenir. Bordür döĢendikten sonra bordür 

arkasındaki parkeler döĢenir. 
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2.2. ĠĢ Hanı Binaları DıĢı Çevresi Parke TaĢı Ve Bordür DöĢeme  
 

2.2.1. ĠĢ Hanı DıĢı Parke TaĢı DöĢeme 
 

ĠĢ hanı dıĢında döĢenecek parke taĢlarının diğerleri ile farkı yoktur. Parke taĢı nereye 

uygulanırsa uygulansın döĢeme esasları değiĢmez. Yalnız kullanıldığı yere göre parke taĢı 

kalınlığı ve deseni değiĢiklik gösterir. Uygulamada kullanılan tip kesitlere ve kaplama 

cinsine örnekler aĢağıda yer alır (ġekil 2.13-14). 
 

ĠĢ hanı dıĢı parke taĢı döĢeme esasları ile alakalı bilgiler için 2.1.1.’e bakınız. 
 

 

ġekil 2.13: Yaya kaldırımının arkasında bina olması durumunda kesit detay 

 

ġekil 2.14: Oluk taĢı kesit detayı 
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AĢağıda Ģekillerde malzeme cinsi ve desenine ait örnekler yer almaktadır (ġekil 2.15). 
 

 

ġekil 2.15: Kaplama desen örneği 

2.2.2. ĠĢ Hanı DıĢı Bordür DöĢeme 
 

ĠĢ hanı önüne döĢenecek bordürlerin de döĢeme esasları aynıdır. Burada döĢenecek 

bordürler araçların park edileceği göz önünde bulundurularak döĢenmelidir (Resim 2.1). 
 

ĠĢ hanı dıĢı bordür döĢeme ile alakalı bilgiler için 2.1.2.’ye bakınız. 

 

Resim 2.1: ĠĢ hanı önünde bordür döĢeme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Uygun ortamda iki kiĢilik ekip hâlinde % 2 eğimli 1 m en, % 1 eğimli 2 m boyunda 

bordür taĢları arasına parke taĢı döĢeyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġantiye kurulumunu yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma sahasına uygun bir yerde 

uygulamaya için Ģantiye kurunuz. 

 Uygulama için gerekli malzeme, araç gereci 

Ģantiyeye getiriniz. 

 Uygulamada ihtiyaç duyabileceğiniz 

malzeme ve araç gereçleri 

listeleyiniz. 

 Kullanacağınız malzeme, araç gereci 

Ģantiyeye getiriniz. 

 Uygulama için gerekli varsa kırım ve 

sökümleri yapınız. 

 Öğretmeninizle birlikte uygulama 

yapılacak olan alanı inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa uygulamadan önce 

gerekli kırım ve sökümleri yapınız. 

 Kırım sırasında kırım yüksekliği tespiti için 

ölçü alınız ve fotoğraflayınız. 

 Kırım yapılması gerekebileceğinden 

yüksekliğin tespiti için 

fotoğraflayınız. 

 Bozuk zeminlerde bozuk tabakaları alınız 

ve grovak ya da stabilize ile iyileĢtirme 

yapınız. 

 

 Öncelikle bozuk zeminlerdeki bozuk 

tabakaları alınız. 

 Ġmkân ölçüsünde iĢ makineleri ile 

çalıĢmanın zamandan tasarruf 

sağlayacağını unutmayınız. 

 Stabilize malzemeyi sererek bozuk 

zeminlerdeki iyileĢtirmeyi 

sağlayınız.  

 ĠyileĢtirme yapılmayan bir zeminde 

uygulanacak kaplamadan verim 

alamayacağınızı unutmayınız. 

 Kırımlardan çıkan molozları uygun yerlere 

istifleyiniz ya da çalıĢma sahasından 

uzaklaĢtırınız. 

 ÇalıĢmanın sağlıklı yürüyebilmesi 

için gereksiz molozları çalıĢma 

sahasından uygun bir uzaklığa 

taĢıyınız. 

 Emniyet tedbirlerini alınız. 
 Her zaman güvenlik tedbirlerine 

uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Stabilize malzemeyi seriniz ve sıkıĢtırınız. 

 

 ĠyileĢtirmenin yapıldığı zemine 

stabilize malzemeyi seriniz. 

 Stabilize malzemenin serileceği yeri 

çalıĢma alanı ile sınırlamayı 

unutmayınız. 

 Uygulamanın büyüklüğüne uygun 

biçimde sıkıĢtırınız. 

 Bordürleri yerleĢtirip ip çekiniz. 

 

 Bordür döĢemek için 

hazırlayacağınız harcın 200 dozlu 

olması gerektiğini unutmayınız. 

 Bordür altı yastık betonunu döĢeme 

yapılacak yere seriniz. 

 Yastık betonu üzerine ilk bordürü 

yerleĢtiriniz. 

 Uygulamanın devamı için ip 

çekmeyi unutmayınız. 

 Bordürleri döĢeyiniz. 

 

 Ġp çekilmiĢ kısmın bordürlerini 

döĢeyiniz. 

 Koyacağınız bordürlerin ipi 

oynatmamasına özen gösteriniz. 

 Bordürler için kullandığınız harcın 

kıvamında olmasına özen gösteriniz. 

 Bordürlerin düz olabilmesi için 

mastar ile kontrol etmeyi ihmal 

etmeyiniz. 

 Varsa oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 

 

 Bordür taĢlarını döĢedikten sonra 

oluk için harç seriniz. 

 Kullanacağınız harcın bordür için 

hazırladığınız harç ile aynı kıvamda 

olabileceğini unutmayınız. 

 Oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 Küçük boĢlukları harç ile doldurmayı 

unutmayınız. 
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 Bordür derzi aralıklarını doldurunuz. 

 

 Derz aralarını doldurmak için 

hazırlayacağınız harçta ince kum 

kullanmanız gerektiğini 

unutmayınız. 

 Bordür döĢenirken bırakılan derzleri 

harç ile doldurunuz. 

 Derz aralıklarını doldurduktan sonra 

sünger ile düzeltmeyi unutmayınız. 

 Kum tabakasını seriniz ve sıkıĢtırınız. 

 

 ġantiyeye getirilen kumun 

serilmesinden önce bordür iĢinin 

bitmiĢ olması gerektiğini 

unutmayınız. Bordür olmaması 

durumunda parke kaplamanın 

sınırlarını tespit etmelisiniz. 

 Parke taĢı uygulaması için yastık 

kumunu seriniz. 

 Kompaktör yardımıyla sıkıĢtırınız. 

 Ana parke taĢı ve çim taĢı parkelerini 

yerleĢtiriniz ve her iki yönde ip çekiniz. 

 

 SerilmiĢ kum tabakasının 

sıkıĢtırılmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Ġlk sıra taĢların önemini 

unutmayınız. 

 Ġlk sıra parke taĢlarını yerleĢtirdikten 

sonra ip çekiniz. 

 DöĢeme esnasında ipin 

oynamamasına özen gösteriniz. 

 Parke taĢlarını ve varsa çim taĢlarını desene 

göre döĢeyiniz. 

 

 

 ÇalıĢırken her zaman eldiven 

kullanmanız gerektiğini 

unutmayınız.  

 DöĢeme iĢlemine düz kenardan 

baĢlayınız. 

 Kaplama yapılacak olan alan için 

uygun bir desen seçmeniz gerektiğini 

unutmayınız. 

 Belirlenen desene uygun biçimde 

parke taĢlarını döĢeyiniz. 
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 Parke taĢlarını sıkıĢtırınız. 

 

 DöĢenen parke taĢlarını göz ile 

kontrol etmenizde fayda vardır. 

 Gözünüze çarpan döĢeme hatalarını 

gideriniz. 

 Kompaktör yardımıyla parke 

taĢlarını sıkıĢtırınız. 

 SıkıĢtırma iĢleminin parke taĢlarının 

oturmasını sağlayacağını 

unutmayınız. 

 Derzleri doldurmak için kum seriniz. 

 

 Parke taĢları döĢenirken 2 mm kadar 

derz boĢluğu kalacağını ve bunların 

doldurulması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Parke taĢı döĢenmiĢ alana kum 

seriniz. 

 Derz boĢluklarını kum ile doldurmak 

için sert bir fırça kullanabilirsiniz. 

 Fırça yardımıyla kumun yayılmasını 

ve derz aralarına girmesini 

sağlayınız. 

 Parke taĢlarını tekrar sıkıĢtırınız. 

 Kumlu yüzeyde tekrar kompaktör 

gezdirerek kumun aralara iyice 

girmesini ve parke taĢlarının iyice 

sıkıĢmasını sağlayınız. 

 ÇalıĢma sahasını temizleyiniz. 

 

 Temizlik, yapılan iĢi olduğu gibi 

göstereceğinden ihmal etmeyiniz. 

 Kullandığınız araç gereci 

temizleyiniz. 

 ĠĢin bitiminde parke taĢı kaplanan 

alanı yıkamak temizliği sağlar. 
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 Araç gereç ve malzemeleri toplayınız. 

 

 ĠĢin bitiminde kullandığınız bütün 

araç gereci toplayınız. 

 Araç ve gereçlerinizi geliĢigüzel 

bırakmayınız. 

 Harç artıklarının kuruduktan sonra 

temizlenmesinin zor olduğunu 

unutmayınız. 

 ĠĢin son kontrolünü yapınız. 

 

 ĠĢin eksiksiz bitmiĢ olduğuna emin 

olmalısınız. 

 Uygulamayı iĢin sonunda hata veya 

eksik kalmaması için gözle kontrol 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.  

 

1. (   ) Parke taĢları döĢenmeye baĢladığında ilk sıraya yerleĢtirilen taĢların doğrultusu ve 

düzgün olması çok önemlidir. 
 

2. (  ) Kırımdan sonra çıkan molozlar geliĢigüzel bırakılmamalı ve molozlar günlük 

kaldırılmalıdır. 
 

3. (   ) Parke taĢı döĢemesinde olduğu gibi zemin iyileĢtirmesi yapılmasına gerek yoktur. 
 

4. (  ) DöĢeme iĢlemi devam ederken uygulama yapan kimse parkelerin üzerine 

basmamalıdır. 
 

5. (   ) Ġlk kompaktör iĢleminden sonra parkelerin aralarında kalan boĢlukların kapanması 

için su serpilir. 
 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. ĠĢçi ve malzemenin istihdamı için …………. kurulur. 
 

7. Bordürle asfalt arasındaki boĢluk ……….. ……………… ile doldurulur. 
 

8. Genel olarak bir ……… döĢeyicisi ile iki yardımcıdan oluĢan bir ekip döĢeme iĢi 

yapar. 
 

9. Parke döĢeme sürecinin son aĢaması ……………….. sıkıĢtırma iĢlemidir. 
 

10. Ġmalat aĢaması ………… elemanlarının döĢenmesi ile baĢlar. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 
 

 

Otoparklarda parke taĢı ve bordür kaplamalarını yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Otoparklarda parke taĢı ve bordür döĢemede ihtiyaç duyabileceğiniz 

malzemeleri araĢtırıp edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında tartıĢınız. 

 Bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek ilgili birimlerden otoparklarda ve 

fabrika döĢemelerinde parke taĢı ve bordür döĢeme ile ilgili bilgi edinerek 

sınıfınızda arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ġnternetten otopark ve fabrika döĢemelerinde parke taĢı ve bordür döĢeme 

üzerine araĢtırma yaparak edindiğiniz resim, broĢür ve bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınıza aktarınız. 
 

3. OTOPARK VE FABRĠKALARDA PARKE 

TAġI KAPLAMASI YAPIMI 
 

3.1. Otoparklarda Parke TaĢı Ve Bordür 
 

3.1.1. Parke TaĢı DöĢeme 
 

Parke taĢları, otoparklarda kaplama malzemesi olarak sıkça kullanılmaktadır. DöĢeme 

esaslarının diğer alanlardan farkı yoktur. Otoparkın kullanım kapasitesi ve araç trafiği yükü 

durumuna göre parke kalınlığı 8-10 cm arasında tercih edilir (Resim 3.1). 
 

Otoparklarda parke taĢı döĢeme esasları ile alakalı bilgiler için 2.1.1’e bakınız. 

 

Resim 3.1: Otoparklarda parke taĢı döĢeme 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2. Bordür DöĢeme 
 

Otoparklarda bordür döĢenirken diğer alanlara yapılan  döĢemeden farklı bir yol 

izlenmez. Bordür nereye döĢenirse döĢensin uygulamada iĢlem basamakları aynıdır. Ancak 

otoparkın bulunduğu yere göre kullanılacak bordür tipi değiĢebilir. Otoparklarda araç giriĢi 

istikametine bordür döĢenmesi gerekebilir. Bu bordürler yatık olarak yol ya da parke 

kaplamaya sıfır olacak Ģekilde döĢenebilir (Resim 3.2). 
 

Otoparklarda bordür döĢeme esasları ile alakalı bilgiler için 2.1.2’ye bakınız. 

 

Resim 3.2: Bordür taĢının yatık döĢenmesi 

3.2. Fabrika DöĢemelerine Parke TaĢı DöĢeme 
 

Fabrika döĢemelerinde parke taĢı döĢeme esasları da diğer alanlardaki gibidir. Bu 

alanlara parke taĢı döĢenirken fabrikanın faaliyet alanı, döĢenecek alanın büyüklüğü ve 

kaplama üzerine gelecek yük dikkate alınır. Bu hususlar göz önüne alınarak serilecek kum 

tabakası 5-10 cm arasında ve kullanılacak parke taĢının kalınlığı 10 cm olarak seçilmelidir. 
 

Fabrika döĢemelerinin geniĢ alanlar olması nedeniyle parke taĢı döĢeme iĢinin elle 

yapılması çok zaman alacağından mekanik döĢeme tercih edilebilir. 
 

Fabrika döĢemelerine parke taĢı döĢeme ile ilgili bilgi için 2.1.1’e bakınız. 
 

 Mekanik DöĢeme 
 

Beton döĢeme bloklarının döĢenme iĢi; blokların yan yana yerleĢtirilmesi ve bunların 

yatak tabakasına oturtulması aĢamalarından oluĢur. Bu iĢ genellikle el ile yapılmakla 

beraber, mekanik olarak döĢeme metodu özellikle sanayi, liman ve fabrika bölgeleri gibi 

büyük alanların döĢenmesinde gittikçe artan bir biçimde görülmeye baĢlanmıĢtır. 
 

Mekanik döĢeme metodu, çalıĢma alanında yapılan döĢeme iĢi miktarını artırıp (bir 

günde 300 ila 500 m² arası) buna uygun olarak inĢaat maliyetlerini azaltabilmektedir. 

Üreticilerin döĢeme kalıpları, ek yeri geniĢlikleri, bağlantı yerleri gibi hususlar için verdikleri 
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talimatları anlamak baĢarının ön koĢuludur. Bu döĢeme metodu, büyük ölçüde blokların 

ebatsal istikrarlılığını gerektirir. Üreticiler, bloklarını özel kalıplar içindeki kümeler hâlinde 

üretirler ve bu gruplar teslimattan önce arzu edilen döĢeme örgüsü hâlinde düzenlenir. Tüm 

döĢeme grubu tesisten alınıp tek bir iĢlemle istenen yere döĢenebilir (Resim 3.3).  

 

Resim 3.3: Mekanik döĢeme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Birbirine paralel, aralarında 2,5 m mesafe olan bordür taĢlarını 4 m uzunlukta iki sıra 

hâlinde yatık döĢeyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġantiye kurulumunu yapınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma sahasına uygun bir yerde uygulamaya 

için Ģantiye kurunuz. 

 Uygulama için gerekli malzeme, 

araç gereci Ģantiyeye getiriniz. 

 Uygulamada ihtiyaç duyabileceğiniz malzeme 

ve araç gereçleri listeleyiniz. 

 Kullanacağınız malzeme, araç gereci Ģantiyeye 

getiriniz. 

 Uygulama için gerekli kırım ve 

sökümleri yapınız. 

 Öğretmeninizle birlikte uygulama yapılacak 

olan alanı inceleyiniz. 

 Gerekiyorsa uygulamadan önce gerekli kırım 

ve sökümleri yapınız. 

 Emniyet tedbirlerini alınız.  Her zaman güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Stabilize malzemeyi seriniz ve 

sıkıĢtırınız. 

 ĠyileĢtirmenin yapıldığı zemine stabilize 

malzemeyi seriniz. 

 Uygulamanın büyüklüğüne uygun biçimde 

sıkıĢtırınız. 

 Bordürleri yerleĢtiriniz ve ip 

çekiniz. 

 Bordür altı yastık betonunu seriniz. 

 Ġlk bordürü yerleĢtiriniz. 

 Uygulamanın devamı için ip çekiniz. 

 Bordürleri döĢeyiniz. 

 Ġp çekilmiĢ kısmın bordürlerini döĢeyiniz. 

 Koyacağınız bordürlerin ipi oynatmamasına 

özen gösteriniz. 

 Varsa oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 Bordür taĢlarını döĢedikten sonra oluk için harç 

seriniz. 

 Oluk taĢlarını döĢeyiniz. 

 Bordür derzi aralıklarını 

doldurunuz. 

 Bordür döĢenirken bırakılan derzleri harç ile 

doldurunuz. 

 Sünger ile düzeltmeyi unutmayınız. 

 Kum tabakasını seriniz ve 

sıkıĢtırınız. 

 Parke taĢı uygulaması için yastık kumunu 

seriniz. 

 Kompaktör yardımıyla sıkıĢtırınız. 

 Varsa ana parke taĢı ve çim taĢı 

parkelerini yerleĢtiriniz ve her iki 

yönde ip çekiniz. 

 Ġlk sıra taĢların önemini unutmayınız. 

 Ġlk sıra taĢları yerleĢtirdikten sonra ip çekiniz. 

 DöĢeme esnasında ipin oynamamasına özen 

gösteriniz. 

 Parke taĢlarını ve çim taĢlarını 

desene göre döĢeyiniz. 

 DöĢeme iĢlemine düz kenardan baĢlayınız. 

 Belirlenen desene uygun biçimde parke 

taĢlarını döĢeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Parke taĢlarını sıkıĢtırınız. 

 Varsa döĢeme hatalarını gideriniz. 

 Kompaktör yardımıyla parke taĢlarını 

sıkıĢtırınız. 

 Derzleri doldurmak için kum 

seriniz. 

 Derz boĢluklarını kum ile doldurmayı 

unutmayınız. 

 Fırça yardımıyla kumun yayılmasını ve derz 

aralarına girmesini sağlayınız. 

 Parke taĢlarını tekrar sıkıĢtırınız. 

 Kumlu yüzeyde tekrar kompaktör gezdirerek 

kumun aralara iyice girmesini ve parke 

taĢlarının iyice sıkıĢmasını sağlayınız. 

 ÇalıĢma sahasını temizleyiniz.  Her zaman güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Araç gereç ve malzemeleri 

toplayınız. 

 ĠyileĢtirmenin yapıldığı zemine stabilize 

malzemeyi seriniz. 

 Uygulamanın büyüklüğüne uygun biçimde 

sıkıĢtırınız. 

 ĠĢin son kontrolünü yapınız. 

 Bordür altı yastık betonunu seriniz. 

 Ġlk bordürü yerleĢtiriniz. 

 Uygulamanın devamı için ip çekiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.  

 

1. (  ) Bu alanlara parke taĢı döĢenirken fabrikanın faaliyet alanı, döĢenecek alanın 

büyüklüğü ve kaplama üzerine gelecek yük dikkate alınmaz. 
 

2. (   ) Bu döĢeme metodu, büyük ölçüde blokların ebatsal istikrarlılığını gerektirir. 
 

3. (   ) Otoparklarda bordür döĢenirken diğer alanlara döĢemeden farklı bir yol izlenmez. 
 

4. (   ) Araç gereç ve malzemeleri toplamaya gerek yoktur. 
 

5. (  ) Beton döĢeme bloklarının döĢenmesi iĢi; blokların yan yana yerleĢtirilmesi ve 

bunların yatak tabakasına oturtulması aĢamalarından oluĢur. 
 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. ……………. kullanım kapasitesi ve kullanacak araç trafiği yükü durumuna göre parke 

kalınlığı 8-10 cm tercih edilir. 
 

7. Fabrika döĢemelerinin geniĢ alanlar olması nedeniyle parke taĢı döĢeme iĢinin elle 

yapılması durumunda çok zaman alacağından …………… döĢeme tercih edilebilir. 
 

8. TaĢ döĢeme iĢlemi bitiminde …….. süpürülerek temizlenir. 
 

9. Otoparkın bulunduğu yere göre kullanılacak …………. tipi değiĢebilir. 
 

10. Otoparklarda ilk bölümde avantajlarını saydığımız ………………. kaplama 

malzemesi olarak sıkça kullanılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu öğrenme faaliyeti kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız 

becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Dersin Alanı ĠnĢaat Teknolojisi Öğrencinin  

Amaç 

Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı 

araĢtırma yapabileceğiniz 

kuruluĢlar belirtildiğinde yeĢil 

alan ve bina çevre kaplamalarını 

standartlara uygun 

yapabileceksiniz. 

Adı Soyadı  

Modül Adı YeĢil Alan ve Bina DıĢı Kaplama Sınıfı /Nu  

Zaman 

BaĢlangıç saati  

BitiĢ saati  

Harcanan süre  

Değerlendirme Ölçütleri 

Parke taĢı, çim taĢı, bordür ve oluk döĢeme yaparken; Evet Hayır 

1. ġantiye kurulumunu yaptınız mı?   

2. 
Uygulama için gerekli malzeme, araç gereci Ģantiyeye 

getirdiniz mi? 
  

3. Uygulama için gerekli kırım ve sökümleri yaptınız mı?   

4. 
Kırım sırasında kırım yüksekliği tespiti için ölçü alıp fotoğraf 

çektiniz mi? 
  

5. 
Bozuk zeminlerde bozuk tabakaları alıp grovak   ya da 

stabilize ile iyileĢtirme yaptınız mı? 
  

6. 
Kırımlardan çıkan molozları uygun yerlere istiflediniz ve 

çalıĢma sahasından uzaklaĢtırdınız mı? 
  

7. Emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

8. Stabilize malzemeyi serdiniz ve sıkıĢtırdınız mı?   

9. Bordürleri yerleĢtirdiniz ve ip çektiniz mi?   

10. Bordürleri döĢediniz mi?   

11. Varsa oluk taĢlarını döĢediniz mi?   

12. Bordür derzi aralıklarını doldurdunuz mu?   

13. Kum tabakasını serdiniz ve sıkıĢtırdınız mı?   

14. 
Ana parke taĢı veya çim taĢı parkelerini yerleĢtirdiniz ve her 

iki yönde ip çektiniz mi? 
  

15. 
Parke taĢlarını veya çim taĢlarını uygun görülen desene göre 

döĢediniz mi? 
  

16. Parke taĢlarını sıkıĢtırdınız mı?   

17. 
Parke taĢları arasındaki derzleri doldurmak üzere kum 

serdiniz mi? 
  

18. Parke taĢlarını tekrar sıkıĢtırdınız mı?   

19. ÇalıĢma sahasını temizlediniz mi?   

20. Araç gereç ve malzemeleri topladınız mı?   

21. ĠĢin son kontrolünü yaptınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. “YanlıĢ” cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü “Doğru” ise bir sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 ÇimtaĢları 

7 Yastık 

8 Bordür 

9 Oluklar 

10 Mastarlama 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 ġantiye 

7 Yastık betonu 

8 Parke 

9 Kompaktörler 

10 Sınır 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Otoparkın 

7 Mekanik 

8 Kum 

9 Bordür 

10 Parke taĢları 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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