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MODÜLÜN ADI  Yüzey Hazırlıkları 

MODÜLÜN TANIMI  Ġstenilen nitelikte yüzey, sıva ve yüzey tutuculuğu 

ölçütlerinin yöntem ve teknikleri hakkında bilgi veren bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Temel Teknik Resim ve Temel Sanat Tarihi modüllerini 

almıĢ olmak 

YETERLĠK Yüzeyleri iĢe hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 

Uygun ortam, araç gereç sağlandığında çeĢitli yüzeyleri 

onarma, yeni iĢ yüzeyi hazırlama yöntem ve tekniklerini 

yerine getirerek gerekli yüzey tutuculuğu niteliğini 

sağlayabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Araç gereç, makine ve iĢçiliğin planlamasını yaparak 

onarım sürecini baĢlatabileceksiniz. 

2. Yüzey özelliğinin gerektirdiği müdahale ya da yeni 

yüzey oluĢturma yöntem ve tekniklerini yerine 

getirerek yüzey sıvasını yapabileceksiniz. 

3. Uygulama tekniğinin gerektirdiği araç gereç ve 

malzeme ile yüzeyde nitelikli alt zemin sağlama 

yöntem ve tekniklerini yerine getirebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygulama yapılacak alan, atölye ortamı 

Donanım: Yüzey iĢçiliği araç gereçleri, onarım gereçleri 

(alçı, kum, çimento, macun, tutkal, zımpara vb.) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Yüzeylerde herhangi bir iĢlem yapmadan önce yüzeylerin bütün özelliklerini 

öğrenmelisiniz. 

 

Yüzeylerde onarım yaparak yüzeyi iĢe hazırlamanız gerekebilir. Bunun için de 

yüzeyde kullanılan kaplama ya da koruyucu malzemelerin özelliklerini ve uygulama 

yöntemlerini öğrenmelisiniz. 

 

Teknoloji baĢ döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Yüzey hazırlıklarını kapsayan çok 

sayıda yeni ürün üretilmektedir. 

 

Piyasada bütün yüzeylerle ilgili üretim yapan sayısız kuruluĢ mevcuttur. Uygulama 

yapılacak yüzeyle ilgili yeterli bilgiye ulaĢamamıĢsanız (teknolojinin hızı nedeniyle) bu 

kuruluĢlarla iletiĢim kurarak teknik destek alabilirsiniz. Hangi sorunda hangi ürünü 

kullanacağınızla ilgili güncel bilgilere ulaĢabilirsiniz. Ġnternet ortamı bu tür sorunları 

çözmenizde temel kaynağınız olacaktır. 

 

Ġyi hazırlanmıĢ yüzey; sanatsal faaliyetlerde iyi sonuç alabilmeniz için temel 

faktördür. Uygulama yapılacak iĢin kaliteli ve uzun ömürlü olması yüzeyin iyi 

hazırlanmasıyla ilgilidir. 

 

Bu modülde iyi yüzey hazırlamanın temel mantığını öğrenecek ve uygulamalar 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Araç gereç, makine ve iĢçiliğin planlamasını yaparak onarım sürecini 

baĢlatabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Metal, ahĢap, toprak yüzeylerin onarılması ve kaplanması ile ilgili araĢtırma 

yapınız. 

 

1. ONARIM 
 

Onarım (tamir/repair); binayı oluĢturan mekân, alt sistem, eleman ya da bileĢenler 

ölçeğinde uzun süreli ya da bir anlık etkiler sonucunda ve beklenmedik Ģekilde ortaya çıkan 

iĢlevsel bozuklukların giderilmesine ve önceki hâline döndürülmesine yönelik çoğunlukla 

bütünü kapsamayan, noktasal ya da sınırlı nitelikteki düzeltme faaliyetleri dizisidir. 

  

Resim 1.1: Yatayda ve dikeyde onarım faaliyetleri  

1.1. Yüzey ĠĢçiliği Araç Gereç ve Malzemeleri 
 

1.1.1. Onarım Malzemeleri ve Onarım Yöntemleri 
 

Her yüzeyin onarımı için farklı malzemeler gerekebilmektedir. Bu farklılık onarım 

yöntemleri için de geçerlidir. Örneğin, sıva yüzeyde küçük çatlakların onarılması için 

aĢağıdaki araç gereç ve malzemeler gerekmektedir: 
 

 Macunu karıĢtırmak için spatül, karıĢtırma çubuğu, temiz su, alçı kaplar 

 Onarım yerlerini ıslatmak için fırça veya sprey ĢiĢe 

 Çapak veya engebeleri kazımak için zımpara bloku, zımpara kâğıdı 

 Zımpara tozunu uzaklaĢtırmak için elektrikli süpürge veya el fırçası 

 Astarlamak için derinlik astarı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Onarım yöntemlerinde ortak noktalar Ģunlardır: 
 

 Onarım yapılması gereken bölge tespit edilmelidir. 

   

Resim 1.2: Onarım faaliyetleri ve harcı 

 Yüzeyler tozlardan arındırılmalıdır. 

 Dolgu yüzeyi dolgu iĢlemine hazır hâle getirilmelidir (Örneğin, bir duvar 

yüzeye çimento harcı ile dolgu yapmak gerekiyorsa dolgu olacak yüzeyi 

nemlendirmek gerekebilir. Dolgunun istenmeyen yüzeylere bulaĢma 

ihtimaline karĢı önlem almak gerekebilir.). 

 Yüzeylerdeki çatlak ve dolgu gerektirecek yerlere uygun dolgu 

malzemesi kullanılmalıdır (Dolgu malzemelerinin donma süreleri dikkate 

alınarak iĢlem süreyle orantılı gerçekleĢtirilmelidir.). 

 Dolgunun tür ve özelliklerine göre aĢamalı dolgu yapmak gerekebilir 

(birkaç seans). 

 Dolgu fazlalıkları zaman geçirilmeden temizlenmelidir. 

 Onarım bölgesindeki çıkıntılar zımpara (40, 60, 80, 200, 300) ile  

temizlenmelidir.  

 Zımpara gerekmiyorsa uygun el aletleri ile tesviye edilmelidir. 

 IĢık ya da el yardımıyla pürüzler tespit edilmeli, iĢin özelliğine göre 

zımpara kullanımı gerekiyorsa tekrar zımparalanmalıdır. 

    

    

Resim 1.3: DeğiĢik özelliklerde tel fırçalar 

Yüzeyler, yüzeye uygun araçlarla temizlenmelidir. Bunlar; tel fırça, spatül, ıskarpela, 

çekiç, istole, titreĢimli elektrikli zımpara, matkap vb. araçlar olabilir. 
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Resim 1.4: DeğiĢik özelliklerde spatüller 

1.2. Bağlayıcı (Tutucu) Gereçler 
 

En bilinen bağlayıcılar arasında çimento ve kireç sayılabilir.  

 

Bazı bağlayıcı malzemeler Ģunlardır: 

 Çimento: Su ile reaksiyona girerek sertleĢen bir bağlayıcıdır. Tesisatın 

gizlenmesinde, kolay eriĢim sağlanmasında ve onarımda büyük kolaylıklar 

sağlar. Ġlk çimento fabrikası 1848 yılında Ġngiltere’de kurulmuĢtur. Ġlk 

betonarme yapı 1852’de yapılmıĢtır. 

 Kireç: Bağlayıcı madde olarak kullanılan ilk üründür. 

 Polivinilasetat (pva): Bir tür yapay reçinedir. Bilimsel adı, polivinilasetat 

tutkalıdır. 

 Akrilik: Bu bileĢikler sentez yoluyla elde edilen plastik, reçine ve yağların 

genel adıdır. 

   

Resim 1.5: Bağlayıcı özelliklere sahip akrilik ürünler 

 Polimer: Polimerler, çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir 

Ģekilde bağlanarak oluĢturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileĢiklerdir. “Poli” 

Latince bir sözcük olup “çok sayıda” anlamına gelir. Polimerler “monomer” 

denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluĢmaktadır. 
 

Organik kimyacılar 19. yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak 

yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

polimer konusundaki araĢtırmalarla yeni polimer türleri geliĢtirilmiĢtir. 

 

Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan bu yana birçok polimer, laboratuvarlarda ve endüstriyel 

ölçekte üretilmeye baĢlamıĢtır. Endüstriyel organik kimyacılar ise daha çok polimer kimyası 

alanına kayarak çalıĢmalarını bu yönde sürdürmeye baĢlamıĢtır. Bunun sonucu olarak 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-714&Bilgi=madde-nedir-ve-maddenin-%C3%B6zellikleri
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günümüzde sayısız polimer türü, geniĢ bir uygulama alanında çeĢitli amaçlar için 

kullanılmaktadır. 
 

 Akrilnitril (abs): Bağlayıcıdır. Termo plastik malzemedir. 

 Alçı: Bağlayıcıdır. Ses ve ısı yalıtımı sağlar, rutubeti dengeler. Yangın önleyici 

özelliği vardır. Kolay Ģekil alır. Kolay iĢçilik ve hızlı montaj imkânı sağlar. Her 

türlü yapıya uygun olup kür gerektirmez.  

  

Resim 1.6: Alçı kartonpiyer uygulamaları 

1.3. Dolgu Gereçleri 
 

Metal, ahĢap, beton ve sıva kaplı yüzeylerin delik, çatlak yerlerinde ve köĢelerinde 

kullanılmak üzere öncelikle yüzeyin kimyasına uygun dolgu maddesi temin edilir. AhĢap, 

metal, plastik ve beton yüzeyler için değiĢik dolgu ürünleri mevcuttur. 

 

 Dolgu gereci olarak değiĢik özelliklerde macunlar kullanılmaktadır. BaĢlıca 

türleri Ģunlardır: 

 Akrilik macunlar 

 Silikon macunlar 

 Silikon plus nemli yüzeylerde kullanılabilir, üzeri boyanabilen %100 

silikon macun 

 Poliüretan macunlar 

 Polisülfür macunlar 

 Polisülfür esaslı çift cam macunları 

 Havaalanı beton kaplamaları için özel iki bileĢenli, poliüretan esaslı jet 

yakıtına dayanıklı, derz dolgu macunları 

Piyasada onlarca marka bulmak mümkündür. 

 

Resim 1.7: AhĢap yüzeyde macun dolgu uygulaması 
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 Dolgu uygulama aĢamasında aĢağıdaki araç gereçlerden yararlanılabilir: 

 Küçük veya orta boy dolgu küreği (macun küreği) 

 Spatula (çelik saplı-sapsız) 

 Eski boya yüzeyleri kazımak için raspa (iri diĢli çelik eğe, törpü) 

 El süpürgesi veya fırçası, elektrikli süpürge 

 1.5 veya 2.5 cm kalınlığında maskeleme bandı 

 DeğiĢik numaralarda zımpara veya makinesi 

 KarıĢtırma kabı spatulası  
 

1.4. Müdahale Türleri Yöntem ve Teknikleri 
 

1.4.1. Temizleme 
 

Temizlik iĢlemi, onarımın önemli bir parçasıdır. Yüzey temizlemenin temel kuralı, 

yüzeyde sorun oluĢturan estetik ya da fonksiyonel bozukluklara neden olan görüntüyü 

ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle metal, ahĢap ve sıva yüzeylerde farklı yöntem ve teknikler 

uygulanabilir. 

 

AhĢapta toz, tutkal, kir ve reçine lekeleri ılık su ve taneli sabunla çıkar. Terebentin 

tuzu, inatçı ve zor lekeleri çözer. AhĢap ürünleri daima damarları yönünde fırçalamak 

gerekir. 

 

AhĢapta vernik boya kabarmaları olmuĢsa yüzey, tel fırça veya uygun numaradaki 

zımpara ile temizlenir. Zımparalama üç aĢamada uygulanmalıdır. ĠĢlem sırasına göre 

öncelikle kaba zımpara (80-120), orta zımpara (150) ve ince zımpara (180) uygulanır. 

 

Zımpara takozu kullanılarak hafif kuvvetli bastırmak suretiyle zımparalama iĢlemine 

devam edilir. AhĢabın doku ve damarları, zımparalama iĢleminde göz önünde bulundurulur. 

ĠĢlem bitince zımpara takozu kuru bir fırça ile temizlenir. 

  

Resim 1.8: Yüzey temizleme uygulamaları 

Metal yüzeylerde aynı yöntemler geçerli olmakla birlikte ahĢap yüzeylerdeki gibi 

doku ve damar faktörü yoktur. 

 

Metal yüzeylerin temizlik iĢlemlerinde tel fırça, titreĢimli zımpara, takoz zımpara ve 

boya sökücüler kullanılabilir. 
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Sıva yüzeylerde sorun oluĢturan bölgedeki kabarıklık; sıvanan yüzeyden ayrıĢma, 

çatlama vb. sorunlar oluĢturabilir. Sorun oluĢturan sıva yüzeyi darbe, kazıma vb. yöntemlerle 

temizlenir. 
 

1.4.2. Arızaların Giderilmesi 
 

AhĢapta kurtlu, çürük yüzeyler deformasyona uğrayabilir. Sorunlu kısımlar delinerek, 

kesilerek ve uygun yöntemler kullanılarak ahĢaptan ayrıĢtırılır. 

 

Renk, doku, kalınlık, yön faktörlerini dikkate alarak uygun malzeme ve uygun 

konstrüksiyon ile ürünün eksik kısımları tamamlanır. Uygulamada sıcak-soğuk presleme 

tekniklerinden yaralanılabilir. 

 

Resim 1.9: Budaklı yüzeyin makine ile boĢaltılarak temizlenmesi 

Metal yüzeylerde de sorunlu (küflenerek aĢınmıĢ, çürümüĢ) yüzeyler kesilerek, 

delinerek (iĢin özelliğine göre) ayrıĢtırılır. Mevcut metal malzemenin özelliklerine uygun 

ürün kaynaklama yöntemi ile ilave edilir. Daha sonra kaynak sonucu meydana gelen 

çıkıntılar, uygun zımpara ile zımparalanır (Elektrikle çalıĢan, çok değiĢik özelliklerde 

ürünler mevcuttur.). 

 

Sıva yüzeylerde yüzey, bağlayıcı özelliği yüksek dolgu malzemesi veya aynı tür sıva 

ile sıvanır. Uygulanan sıva, fiziksel açıdan mevcut sıvanın özellikleri ile uyumlu olmalıdır. 
 

1.4.3. Yüzey Tesviyesi 
 

Sağlıklı yüzey tesviyesi için öncelikle yüzeylerdeki kaba çıkıntılar alınır. Yüzey ince 

tabaka ya da tabakalar hâlinde macun uygulaması yapılabilecek duruma getirilir (ahĢap ya da 

metal yüzeylerde). Zeminlerde zemin dolgu malzemesi, tekniğine uygun dökülür ve tesviye 

çalıĢmaları yapılır. 

 

Zeminlerde kaplamadan önce öncelikle zemin tesviyesi yapılır. Daha sonra 

uygulamaya geçilir. 

 

Yüzey tesviyesinin sağlıklı olup olmadığı mastar, su terazisi ve ıĢık kaynaklarından 

yararlanılarak kontrol edilebilir. Eller, yüzeye ileri geri temas ettirilerek de tesviyenin 

sağlıklı olup olmadığına karar verilebilir. 
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Resim 1.10: Zemin yüzeylerde tesviye çalıĢmaları 

Yüzey, arzu edilen tesviyede değilse yüzeyin özelliğine uygun dolgu malzemesi 

kullanılarak yüzeydeki boĢluklar giderilir. Daha sonra uygun zımparalarla aĢamalı zımpara 

uygulaması yapılır. 
 

1.5. Yeni Yüzey OluĢturmak 
 

Yüzeyler genellikle sıva, boya, doku ve kaplama yöntemleri ile görselleĢtirilir. Bu 

görseller zaman içinde özelliğini kaybeder. Bu aĢamada onarmak veya yeni yüzey 

oluĢturmak gibi iki durum söz konusudur.  

           

Resim 1.11: Günümüzde yeni yüzeyler oluĢturmak için kullanılan ürünlerden birkaçı 

Yeni yüzey oluĢturabilmek için öncelikle eski yüzeyin etkilerini tamamen ortadan 

kaldırmak gerekir ki yeni ürün homojen olabilsin. 
 

1.5.1. Sıva 
 

Eski yüzey; darbeleme, kazıma vb. yöntemlerle temel yüzeyden ayrıĢtırılır. Sıvaları 

kabarmıĢ deforme olmuĢ bir duvar yüzeyi temizlenerek tekrar sıva ile yeni yüzey 

kazandırmak için aĢağıdaki çalıĢmalar yapılır: 

 

Yeni yüzey sıvası alçı ise Ģekillenecek yüzeye alçı sıva uygulaması yapılır. 
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Resim 1.12: Alçı sıva ve uygulama 

Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile 

temizlenir. Tuğla duvar, beton duvar ve gaz beton duvarlar uygulama öncesinde su ile 

ıslatılmadır. Çok düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulamasından önce 

pürüzlendirilmeli veya harcın yapıĢmasını sağlayıcı bir malzeme ile astarlanmalıdır. 
 

1.5.1.1. Harcın Hazırlanması 
 

 Uygulanacak harç miktarına uyumlu temiz bir kabın içine uygun miktarda su alınır. 

Üzerine alçı sepelenir. Su-alçı oranı 6 kg suya 10 kg alçı Ģeklinde olmalıdır. Kapta yüzen 

alçının ıslanarak suya batması için 2-3 dakika beklenir. Daha sonra mekanik bir karıĢtırıcı ile 

(elektrikli alçı mikseri) homojen bir karıĢım elde edene kadar karıĢtırılır. Harç hazırlandıktan 

sonra kullanım süresi dikkate alınarak tüketilmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen özellikler Ģantiye koĢulları ve zemin özelliklerine göre farklılıklar 

gösterebilir. 
 

1.5.1.2. Uygulama 
 

Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolünden sonra sıvanın hangi kalınlıkta olacağı 

tespit edilir (En fazla 1.5 cm kalınlığında olmalıdır.). Bu kalınlık dikkate alınarak 

kullanılacak anolar, mastar boyu ve yüzey yüksekliğini aĢmayacak aralıklarla yerleĢtirilir. 

Anolar arası düĢey olarak doldurulur. Böylece mastar aralıkları belirlenmiĢ olur. 

 

Hazırlanan harç, sıva küreği üzerine konup ano kalınlığına göre yüzeye kürekle 

bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Diğer anolar arası, bahsedilen iĢlem sırasına göre 

doldurulur. Alüminyum mastarlar anolara dayatılarak ve bastırılmadan mastarlanır. Harcın 

fazlası da sıyrılarak alınır. Bu iĢlemden sonra yüzeydeki harç, olduğu gibi bırakılır ve diğer 

ano aralıklarının dolgusuna geçilir. Ön prizini yapmaya baĢlamadan önce harç, yüzey mala 

ile perdahlanır. 
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1.5.2. Boya 
 

1.5.2.1. Yüzey Hazırlığı 
 

Yeni sıva yapılmıĢ bir yüzeyin boya uygulanmadan önce iyice kuruması 

beklenmelidir. Eski boya artıkları ya da fazlalıklar temizlenmelidir. Yüzey zımparalanmalı; 

tozdan, kirden ve yağdan arınmıĢ olduğundan emin olunmalıdır. Eski kaplamalardan kalan 

parlak yüzeyler varsa zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra iyice kurumaya 

bırakılmalıdır. 

       

Resim 1.13: Yüzey hazırlama çalıĢmaları (iskarpela, zımpara, spatula ile) 

1.5.2.2.Boyama 
 

Önce astar uygulaması yapılmalıdır. Gerekiyorsa macun çekilmeli ve daha sonra 

yüzeyin düzgünlüğünden emin olmak için zımparalanmalıdır. Daha sonra bir kat daha astar 

uygulanıp 10-12 saat kuruması beklenmelidir. Son kat sürülecek olan boya inceltilmeli ve 

uygulanmalıdır. Genelde 2 ya da 3 kat son boya yeterlidir. Katlar uygulanırken aralarında 4-

8 saat aralık bırakılmalıdır. 
 

1.5.3. Doku AĢındırma Kazıma Efektleri 
 

1.5.3.1. Doku 
 

Doku; sanat ve tasarımın en önemli faaliyet alanlarındandır. Onun için dokunun tüm 

özelliklerini öğrenmek gerekir. 

 

Tüm görsel nesnelerin karakteristik birer dıĢ yapısı vardır. Nesne ve varlıkların dıĢ 

yapı özellikleri ve bunların objektif etkileri dokuyu (tekstür) oluĢturur. 

 

Diğer bir deyiĢle doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının iĢlevsel özelliklerini dıĢa 

vuran yüzeysel etkilere  “doku” denir. Bu, doğanın yapısal bir özelliğidir. Objelerin dıĢ 

görünüĢlerindeki ayrıcalıkları sağlayan üzerindeki dokusal yapı farklılıklarıdır. Yani doku, 

yüzeyleri oluĢturur. Gözün gördüğü her Ģey özel bir dıĢ yüzey yapısına sahiptir. Tasarımcı, 

yaĢayan doğadaki dokusal oluĢumlardan yararlanabilir. 
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Yüzey ne tipte olursa olsun parça ile bütün arasında bir takım temel bağlantılar 

bulunabilir. 
 

 Doku, birbirine eĢ ya da birbirini tamamlayan birim biçimlerinin belli 

sistemlerle yan yana gelmesinden oluĢur. 

 Doğal dokularda dokuyu oluĢturan birim biçimleri matematik bir eĢlik 

göstermemesine karĢın bütün içinde birbirlerini tamamlayarak yapısal sistem 

oluĢturur. 

 Dokusal yapılar daima yüzeyseldir. 

 Dokulardaki yapısal karakterler, iĢlevleriyle iliĢkilidir. Dokusal yüzeylerin 

oluĢumunu sağlayan birim biçimleri ve bunların yan yana geliĢ sistemleri daima 

farklılık gösterir. Bazen değiĢik objelerde birim biçimleri benzer olsa da 

iĢlevleri ayrı ayrı olduğundan yan yana geliĢ sistemleri farklı olabilir. Yine 

birim biçimleri farklı olan objelerde birimlerin yan yana geliĢ  sistemleri benzer 

olabilir. 

 Biteviye yineleme yolu ile ölçü, hep ayrı yönde hiçbir değiĢikliğe uğramadan 

artar. 

 Yönü değiĢmeyen, bir açık koyu değiĢkenliği ile doku oluĢur. 

 Ritim artarak geliĢir. 

 Ritim ileri geri yer değiĢtirme ile zıt yönlerde ve aynı ölçü içinde ya da değiĢik 

ölçüde geliĢir. 

 Belirli bir merkezden çıkarak dıĢardan içeriye ve içeriden dıĢarıya hareket eder. 

 Bir dokunun oluĢması için pürüzlü bir yüzey ve uygun ıĢık gerekir. Uygun bir 

ıĢık; girinti ve çıkıntıları yani dokunun derinliğini verir. Renk değiĢimi ise 

dokuya görsel karakter kazandırır. 

 Bir cismin yüzeyine dokunulduğunda sert ya da yumuĢak pürüzler hissedilir. Bu 

pürüzler o cismin dokusudur. 
 

1.5.3.2. Gözle Görülen Doku 
 

Görsel doku, yüzeylere dokunmakla elde edilmeyip görme yoluyla elde edilen doku 

etkilerine denir. Düz yüzey üzerinde görüntü olarak doku etkisi verir. Örneğin, herhangi bir 

cismin (üç boyutlu) iki boyutta görüntüsünü kâğıt üzerinde yaparken yüzeylerinin pürüzlülük 

derecesi bir takım taramalar ve noktalar yardımıyla belirtilir ki kâğıt üzerine resmedilen bu 

doku sadece görsel olarak algılanan yapay bir dokudur. Çünkü resme el ile dokunulduğunda 

hiçbir zaman o cismin yüzeyinde gerçekte hissedilen doku etkisi hissedilmez. Buna karĢın 

gözle bu resme bakıldığında o cismin yüzeyindeki pürüzlülük derecesi oldukça iyi 

anlaĢılabilir.  
 

1.5.3.3. Dokunma ile Hissedilen Doku 
 

Dokunsal doku, yüzeylere dokunularak elde edilen doku etkilerine denir. Sert ve 

yumuĢak doku diye ayrılır. Ayrıca dokular yapılarına göre ayrılır. 
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1.5.3.4. Doğal Doku 
 

ĠĢlevsellikle ilgilidir ve dıĢ yapıyla iç yapı arasında uyum vardır. Doğadan kaya, ağaç 

kabuğu, yaprak, tahta, balık, portakal, kozalak, deri gibi örnekler verilebilir. 

Konfeksiyonda ve iç mekânlarda doğal doku ürünleri kullanarak amacına uygun 

görüntüler oluĢturulabilir. 

    

Resim 1.14: Canlılarda çeĢitli doğal dokular 

1.3.3.5. Yapay Doku 
 

Yapay dokular ürün tasarımcılarının en çok kullandıkları yöntemlerden biridir. 

Ürünün etkileyici olması için kendisiyle özdeĢ doku oluĢturulması gerekir. Ürünlerdeki 

dokular, algılamaları olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Aynı özellikteki ürün, doku 

farklılıkları ile farklı kiĢilere sayısız seçenek sunabilir. Rekabetin destekleyici unsurudur. 
 

Doku oluĢturmada birim eleman sistemleri ile matematiksel  düzenler oluĢturma  söz 

konusudur. Tuğla, beton, demir, kâğıt, kumaĢ, cam gibi örnekleri çoğaltılabilir. 

 Derin doku 

 Yüzeysel doku 

 Ġnce doku 

 Kaba doku 

 Düzenli doku 

 Düzensiz doku 

 Sert doku (Yakın doku, insanda dinamik duygular uyandırır. Heyecan verir.) 

 YumuĢak doku (Uzak doku, insanda sessizlik ve rahatlık duyguları oluĢturur.) 
 

Doğadaki tüm dokular doğaldır. Doğal dokular da kendi içlerinde yapısal ve görsel 

etkinlikler açısından büyük zıtlıklar taĢır. 

 Organik dokular (Hücreye dayalı dokular; kelebek kanadı ya da yaprak dokusu 

gibi doğa elemanını öz yapısını yansıtır.) 

 Kimyasal dokular (atoma dayalı dokular) 

 Dinamik dokular (Enerjiye, harekete dayalı dokular, nitelik ve etki olarak 

birbirlerine zıttır.) 

 Geometrik yapılı doku, bir geometrik elemandan hareket edilerek değiĢik 

iĢlemler yolu ile oluĢturulur (doğada arı peteği, örümcek ağı gibi). 
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Resim 1.15: Yapay doku çalıĢmaları (soldan sağa; doğadan, doğadan, soyut) 

 Kristal yapılı dokular, doğadaki kristalize yapılı elemanlarda bulunur (kar, tuz, 

buz vb. mineraller). 

 

Zaman ve hareket etkisinin sonucunda oluĢan optik ve güncel dokular da vardır. Optik 

doku; göz aldanmasıyla oluĢur. Temelinde hareket ve biçim değiĢtirme vardır. Dokusal 

yapıyı oluĢturan birim biçimlerin matematik sistemlerle büyümesi-küçülmesi, giderek 

değiĢime uğraması, belli merkezlerde toplanması, dağılması ve giderek döndürülmesi ile 

yüzeye optik hareket kazandırabilir (Victor Vasarely). 

 

Güncel doku; bir anlık, değiĢken, rölyefik dokulardır. Zamanla, dıĢ etkenlerle yüzeysel 

görünümünde değiĢiklikler olur (deniz dalgası, suyun rüzgârla titreĢimi, kumlar, orman 

dokusunun mevsime göre değiĢimi, bitkilerin yaĢı ve tabiat Ģartlarına göre değiĢimi vb.). 

 

 Dokunun yapı etkisi: Sert dokulu yüzeyler yakınlık etkisi; yumuĢak 

dokulu yüzeyler uzaklık etkisi verir. 

 Doku ve renk etkisi: Sıcak renkli dokular yakınlık etkisi; mat yüzeyli 

dokular uzaklık etkisi verir. 

 Dokunun ıĢıklılık etkisi: Parlak yüzeyli dokular yakınlık  etkisi; mat 

yüzeyli dokular uzaklık etkisi verir. 

 Dokunun iĢleniĢ etkisi: Ġnce ve ayrıntılı iĢlenmiĢ dokulu yüzeyler yakınlık 

ve keskinlik duygusu verir. Dağınık, ayrıntısız ve belirsiz iĢlenmiĢ dokulu 

yüzeyler uzaklık etkisi verir. 

 

Ayrıca doku, yumuĢaklık-sertlik, ağırlık-hafiflik, sessizlik-gürültü, huzur-tedirginlik, 

durgunluk-hareketlilik, sakinlik-heyecanlılık, rehavet-kasvet gibi psikolojik etkiler de 

yaratır. YumuĢak dokulu yüzeyler; sükûnet, rahatlık, monotonluk, soğukluk, güçsüzlük  verir 

(Hastane, lokanta vb. tercih edilir.). Sert dokulu yüzeyler; dinamik, uyarıcı, ilgi çekici, güçlü, 

sıcak, heyecan verici etki oluĢturur (heykel vb.). 

 

YaĢamda doku deyince akla ilk gelen insanlar arası iliĢkilerdir. Bu iliĢkilerin 

özellikleri; sıklığı, seyrekliği ve çeĢitli davranıĢların bir araya gelmesiyle bir boyut kazanımı 

doku olarak nitelendirilebilir. Dokuların tekrardan ibaret olması nedeniyle  insanların 

tavırlarındaki yinelenmeler ya da insan iliĢkilerindeki ve davranıĢlarındaki benzeĢimler de 

doku olarak görülebilir. Ġki insanın iliĢkisine bir üçüncünün sokulmaması sık, üçüncü kiĢinin 

de yer alması seyrek doku olarak örneklenebilir. 
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1.5.3.6. Fotoğrafta Doku 
 

Bir görüntü, rengin dıĢında yapısal özelliği ile de dikkati çekebilir. Bu, yüzey 

dokusudur. Bu dokunun yoğunluğu, kaba, ince oluĢu fotoğrafı ilginç ve canlı kılar. Tercih 

edilen ıĢık, yüzeydeki dokusal yapıyı ortaya çıkarmada rol oynar. Sabah ve akĢam, yandan 

gelen ıĢık, dokusal çalıĢmalar için uygundur. Bu ıĢıkta çıkıntılar ıĢık alıp aydınlanırken çukur 

yerler gölgede kalır. Bu, rölyefik bir görüntü de sağlar. Ayrıca derinlik hissi uyandırır. 

Örneğin; bir yaprağın, yaĢlı bir derinin, bir kaktüsün görünümü dokusal fotoğrafa örnek 

oluĢturur. Doğadan seçilen ve ıĢık yardımıyla oluĢturulan foto grafik dokuların dıĢında 

karanlık odada da foto grama ve farklı tekniklere dayalı doku çalıĢmaları  yapılabilir. 

 

Birçok yüzeyde doku uygulamaları yapılmaktadır. AĢağıda bir doku uygulaması 

yapılmıĢtır. 

1.5.3.7. Budak Doku Uygulaması 

   

Resim 1.16: Wood grainer (budak doku) 

1.5.3.8. Malzemeler 

 

Ġki farklı renk akrilik boya (birbiriyle uyumlu olacak), glaze medium (kurumayı 

geciktirici), wood grainer aparatı, obje mdf, zımpara, vernik 

 

1.5.3.9. ĠĢlem Basamakları 
 

 AhĢap obje önce zımparalanır, nemli bezle silinir. Ġstenilen renge boyanır. 

Kuruduktan sonra tekrar zımparalanır. 

 Ġkinci renk, boya glaze medium ile karıĢtırılır (Antiquing de sürülebilir.). Obje 

boyanır. 

 Wood grainer aparatıyla yukarıdan aĢağıya doğru çekilip bilek hareketiyle 

yuvarlanır (Glaze medium uygulandığı için boyada gecikme olacaktır. Desen 

beğenilmezse fırçayla tekrar boyanıp aparatla düzeltilebilir.). Ağaç dokusu 

görünümü oluĢacaktır. 

 AhĢap budak dokusu oluĢtuktan sonra istenilen teknik (dekupaj, one stroke vb.) 

uygulanabilir. 
 

1.5.3.10. AĢındırma 
 

Cam yüzeyler kumlama ile aĢındırılıp arzu edilen dekoratif görüntüler oluĢturulabilir. 

AhĢap, granit gibi bazı yüzeylerin aĢındırılma iĢlemlerinde lazer teknolojisi kullanılmaktadır. 

Teknoloji ile ilgili amaca göre makineler mevcuttur. 
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1.5.3.11. Asit ve Kumlama 

       

Resim 1.17: Asitleme, kumlama örnekleri 

Asit ve kumlama, cam yüzeyinde aĢındırma meydana getirerek dekoratif görüntü 

verme iĢlemleridir. Bu görünümün oluĢması için cam yüzeyi kâğıt ya da pvc folyo ile 

kaplanır. Bu folyolar elle ya da özel kesim makinelerinde kesimi yapılarak yapıĢtırılabilir. 

Bu folyoların üzerindeki deseni ortaya çıkaracak Ģekilde kumlama yapılmak istenen 

bölgedekilerin cam yüzeyinden kaldırılması ve daha sonra da basınçlı boya tabancalarının 

nozulları değiĢtirilerek cam yüzeyine tazyikli hava püskürtülmesi suretiyle yapılan iĢleme 

kumlama denir. Asit iĢleminde ise cama etki eden tek asit olan HFL kullanılır. Bunda da 

yukarıda anlatıldığı gibi açıkta kalan bölgeye asit dökerek cam yüzeyi ile reaksiyona girmesi 

ve o bölgede bir aĢınma oluĢturması sağlanır. Diğer bir yöntem ise asit kopartma adı verilen 

iĢlemdir. Bu iĢlem de önce kumlama yapılarak tüm yüzeyi aĢındırılan cam üzerine, 

kaynatılarak zamk hâline getirilmiĢ ve bu arada içine bir miktar HFL ilave edilmiĢ boncuk 

tutkalının ince bir tabaka hâlinde sıvanması ve kurumaya bırakılması ile yapılır. Kurudukça 

yüzey gerilimi sebebiyle cam üstünde zar gibi kalkmalar baĢlar ve kopartma adı verilen 

iĢlem meydana gelmiĢ olur. 

 

1.5.4. Kaplama 
 

Kaplama aĢınmaya karĢı yüzey koruması sağlar. ÇalıĢan parçaların yüzey bozulmasını 

önlemek maksadıyla uygulanan bir yüzey iĢlemidir. 
 

Kaplama, bir anlamda ürüne elbise giydirmek, ürünü daha sağlıklı daha estetik, daha 

fonksiyonel daha hijyenik hâle getirmektir. 
 

Kaplamaların uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyenleri tercih edilir. 
 

Her ürünün kaplama tekniği kendine özgü özellikler taĢır. Piyasada çok alternatifli 

kaplama tür ve teknikleri mevcuttur. 

 

Sanat ve tasarım alanında daha çok plastik sanatlarla ilgili objelerin kaplaması 

kullanılmaktadır (özellikle mimari-iç mimari, vitray, seramik ve heykel türü faaliyet alanları 

vb.). 

 

Uygun ve nitelikli bir kaplama yapabilmek için kaplanacak ürün ile kaplanan ürünün 

birbiri ile tutuculuğu ve estetik görünümü çok önemlidir. 
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Mimari zemin kaplamalarında kaliteyi yakalamak için kendi kendini tesviye eden 

zeminlerde düz ve pürüzsüz yüzeyler elde etmeyi sağlayan çok nitelikli akıĢkan zemin 

tesviye Ģapları üretilmektedir. 

      

Resim 1.18: Yapay ahĢap kaplamalar soldan sağa (maun, zeytin, ceviz, zebrano, freze meĢe) 

Mimaride kullanılan parke, PVC, halı, linoleum, poliüretan ve epoksi altında 

kullanılan nitelikli Ģaplar da mevcuttur. Aynı zamanda parke, seramik ve ahĢap yüzeylerde 

ısı yalıtımı da sağlar. 

 

Günümüzde epoksi kaplamalar yoğun olarak kullanılmaktadır. Hastaneler için oldukça 

ideal bir üründür. 

 

Epoksi kaplamalar; toz tutmaz, paslanmaz, su geçirmez, sürtünme ve aĢınmaya 

dayanıklıdır, temizlemesi kolaydır, hızlı ve kolay uygulanabilir. Bakım ve onarımı hem 

kolay hem de ucuzdur. YapıĢma niteliği yüksek ve esnektir, kalınlığı 0,2-0.5 mm arasındadır. 

 

Bazı kaplama türleri olarak tohum kaplama, kuyumculuk ürünlerini kaplama, yapı 

kaplama, krom-nikel kaplama, duvarı kâğıtla kaplama vb. sayılabilir. 
 

1.5.4.1. Ürün Kaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 
 

 Uzun ömürlü olması 

 Bakım gerektirmemesi (Gerektirdiğinde kolay ve ucuz olmalıdır.) 

 Toz tutmaması 

 Metal ise paslanmaması (Paslanmaya karĢı uzun vadeli önlem alınmalıdır.) 

             

Resim 1.19: Doğal ahĢap kaplamalar soldan sağa: diĢbudak, kestane, meĢe, hareli maun, ceviz 

 Temizliğinin kolay olması 

 Su geçirmemesi 

 Hızlı ve kolay uygulanabilmesi 
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 Yüzeye yapıĢma niteliğinin yüksek olması 

 Darbelere dayanıklı olması 

 Ürünü koruyabilmesi 
 

1.5.4.2. Bina Kaplamaları  
 

Bina kaplamaları beĢ temel gruba ayrılır. 
 

 DıĢ sıvalar 

 YapıĢtırıcısı ile uygulanan plak hâlinde rijit kaplama türleri 

 Konstrüksiyon sistemi ile uygulanan plaka hâlindeki rijit kaplamalar 

 Prefabrik duvar kaplamaları ve panelleri 

 Giydirme  

       

       

Resim 1.20: Mimaride tavan, taban, duvar kaplama uygulamaları 

1.5.4.3. Nano Kaplama Nedir? 
 

Ġçeriğinde elmas, gümüĢ, cam ve seramik bulunan bu kaplamanın amacı kaplanan 

yüzeylerin kir ile temasını en aza indirmektir. Nano kaplanan yüzeyler, su ve yağ gibi sıvı 

maddeleri itme özelliği kazanır, böylece sıvılar yüzey üstüne yapıĢamaz ve boncuk tanesi 

Ģeklinde kalır. Bilindiği gibi lotus bitkisinin yaprağına düĢen yağmur damlaları, yaprağın 

üzerinden kayarak yere damlar. Çünkü su damlası yaprak yüzeyi ile bir bağlantı 

oluĢturamaz. Bunun etkisiyle su esaslı olan yapıĢkan maddeler; bal, yağ ve diğer akıĢkan 

sıvılar bu tip yüzeylerde tutunamaz. Bu olay bilim adamları tarafından ele alınıp bundan 

nano kaplamalar vasıtasıyla faydalanılmaya çalıĢılmaktadır. Temizlik iĢleri bu sayede 

kolaylaĢmıĢ, bu iĢ için harcanan zaman azalmıĢ ve temizlik maddelerinin kullanımı yalnızca 

istisnai hâllerde zaruri olmuĢtur. 
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Resim 1.21: Yüzeyindeki sıvı maddeleri iten nano kaplamalar 

Nano kaplamada temizlik zaman aralıkları (temizliğe harcanan zaman) azalır. Yüzey 

temizliği yalnızca su ve nemli bezle yapılır. Temizlik ürünlerinde tasarruf yapılır. Nano 

yüzeylere yağ bile dökülse yapıĢması imkânsızdır. Kaplamanın ömrü bitene dek bakteriler 

yüzeye nüfus edemez. Koltuklara kaplanan tekstil yüzeyde; çay, kahve vb. lekelerin 

oluĢmasına fırsat vermez. Ankastre ürünlerde parmak lekelerinin oluĢmasına fırsat vermez. 

DıĢ yüzeylerdeki camlar, altı hafta sonra kendinden temizlenme özelliği kazanır. 

Doğramalarda nano kaplama, kirin sadece yüzeyde kalmasını sağlar. 

 

Resim 1.22: Yüzeyinde toz kir barındırmayan nano kaplamalar  

Nano silgi ile bina cepheleri, duvarlar, zeminlerdeki çizgi ve lekeler, duvarlara 

yapılmıĢ resim ve yazılar, kalıcı markalamalar, baskı boyaları, mühür mürekkepleri, duvar 

boyası ve zamk kalıntıları, yapıĢmıĢ ciklet kalıntıları, rengi değiĢmiĢ metaller, kurĢun kalem 

izleri, lastik izleri, zift vb. lekeler temizlik maddesine gerek kalmadan yalnızca biraz su ile 

temizlenebilir. 

 

Oteller, restoranlar, alıĢveriĢ merkezleri, hastaneler vb. kapalı yaĢam alanlarında ise 

geç kirlenen, temizlik maddeleri kullanılmasına gerek kalmadan kolaylıkla temizlenen 

mutfak, tuvalet ve diğer alanların bu teknolojiyle kaplanması paradan ve zamandan tasarruf 

sağlarken müĢteri açısından da tercih edilen unsur olacaktır. 

 

Bunların dıĢında araba tamirhanelerinde, araba yıkama tesislerinde ve benzeri 

yerlerdeki zeminin kir, yağ ve diğer maddelerle kirlenmesine karĢı yapılan zemin kaplaması 

bu tip kirliliklere karĢı uzun süreli bir korunma sağlayarak bunların zemine nüfuz etmelerini 

önler. Temizlik, yalnızca su ile yapılabildiği gibi zemin kaplaması emici olmayan yüzeylerde 

5 yıl emici olanlarda da 15 yıl gibi uzun süreli koruma sağlar. 
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Resim 1.22: Nano kaplamaların kullanım yüzeylerinde temizlik gerektirmemesi 

ĠnĢaat sektöründe nano teknolojiden yararlanılarak uygulanan zemin-beton kaplaması, 

mineral kökenli zeminlerin aĢınmalara ve kirlenmelere karĢı dirençli olmasını sağlar. Bu 

kaplama çimento, beton veya bina cepheleri gibi gözenekli malzemeler için sızdırmazlık 

sağlar. Ürünün tatbikinden sonra her tür gözenekli yüzeyde görünmez, su sızdırmaz, kir 

geçirmez ve ultraviyole ıĢınlarına karĢı dayanıklı bir yüzey elde edilir. Bu sektördeki 

kullanım alanları saymakla bitmez. Lifli çimento, tuğla, kiremit, klinker, kaplama 

malzemeleri, fayanslar, taĢ plakalar, mineral zeminler, doğal taĢlar, mermerler, mutfak 

tezgâhları kaplamanın kullanılabileceği alanlardan bazılarıdır. 

 

Bunların dıĢında mezar taĢlarının, heykellerin kirlenmesi ve renklerinin değiĢmesi de 

kaplama sayesinde engellenebilir. Püskürtme yoluyla uygulanan kaplamanın dayanıklılık 

süresi 15 yıldır. DıĢ etkenlere bağlı olarak bu süre uzayabilir. 

 

 Nano ahĢabın ömrünü uzatır. 

 

Suyun ahĢabın içine geçmesini engeller. Kirleri iter ve UV ıĢınlarına karĢı dayanıklılık 

sağlar. 

 

Özellikle iĢlenmiĢ ahĢap yüzeylerde etkili olan kaplama; ahĢap evler, ahĢap masalar, 

ahĢap garaj kapıları, verandalar veya bahçe çitleri gibi uzun süre kire, neme ve küflerin 

olumsuz etkilerine maruz kalan yerlere karĢı koruma sağlar. 

 

AhĢap ve taĢ kaplama özellikle restorasyon gerektiren tarihî yapıların ömrünün 

uzaması için etkili bir yöntemdir.    
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Herhangi bir tavan yüzeye derinlik verecek desen tasarımı ve renk uygulaması yapınız 

(Ölçek: 1/20). 
 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

 HB-2B kurĢun kalem 

 YumuĢak silgi 

 Eskiz kâğıdı 

 Resim kâğıdı 

 Çizim masası 

 T cetveli veya paralel cetvel 

 Gönye takımı  

 Kuru boya kalemler 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tavan yüzey uygulamaları 

araĢtırınız. 

 Konu ile ilgili doküman toplayabilirsiniz. 

AraĢtırmanızı yaparken dikkatli ve seçici 

olmaya gayret gösteriniz. 

 

 

 

 Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. 
 Öğrenme faaliyetinde ve yukarıda 

belirtilmiĢ olan çizim araç gereçlerini 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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hazırlayınız, araç gereçleri kullanırken 

hassas ve titiz olunuz. 

 Tekniğine uygun olarak elde desen 

çiziniz. 

 Tarzınızı belirleyiniz (klasik-modern, 

simetri- asimetri, soyut-somut vb.). 

 Desenle ilgili aĢağıdaki gibi konu seçimini 

yapabilirsiniz. 

 

 Bir kare çiziniz ve bu kareyi dörde bölünüz, 

köĢegenleri birleĢtiriniz.  

 KöĢegenleri aks kabul ederek bu formu 

karenin dört parçası içine simetrik olarak 

dikkatlice yerleĢtiriniz.  

 

 Deseni uygun boyuta (1/20) getiriniz. 
 Ġç mekân yüzey tasarımlarda genellikle 1/20 

ölçek kullanılır. 
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 Deseni ölçülendiriniz. 

 Uygulama boyutuna getirdiğiniz desenin 

ölçü çizgilerini çizerek üzerine ölçülerini 

yazınız, çiziminizin alt köĢesine ölçeği 

yazmayı unutmayınız. 

 

Ölçek 1/20 

 Deseni renklendiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 
1.Tavan yüzey uygulamalarını araĢtırdınız mı?   

2.Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3.Tekniğine uygun elde desen çizdiniz mi?   

4.Deseni uygun boyuta (1/20) getirdiniz mi?   

5.Deseni ölçülendirdiniz mi?   

6.Deseni renklendirdiniz mi?   

7.Çizimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

8.Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. “Onarım ………………………………. yöneliktir.” cümlesinde boĢ bırakılan yere 

aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  ĠĢlevsel bozuklukların giderilmesine  

B)  ĠĢ bozukluklarının giderilmesine 

C)  ĠĢlem bozukluklarının giderilmesine  

D)  iĢletme bozukluklarının giderilmesine  
 

2. Onarımda yüzey temizliği hangi araçlarla yapılmaz? 

A)  Spatül  

B)  Tel fırça 

C)  Dekupaj 

D)  Pistole 
 

3. Bağlayıcı ürünler aĢağıdakilerden hangileridir? 

A)  Çimento, kireç  

B)  Polimer, klimer 

C)  Akronitril, fitil 

D)  Polivinilasetat, asetat 
 

4. Yüzey tesviyesinin sağlıklı olup olmadığına hangi araçlarla karar verilir? 

A)  Spatül, iskarpela 

B)  Testere, rende  

C)  Çekiç, murç 

D)  Masdar, su terazisi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi dokunun özelliklerinden değildir? 

A)  Dokusal yapılar daima yüzeyseldir.  

B)  Dokuda ritim artarak geliĢir. 

C)  Dokuda doğallık ya da yapaylıktan bahsedilemez. 

D)  Bir dokunun oluĢması için pürüzlü bir yüzey ve uygun ıĢık gereklidir. 
 

6. “Kaplama, aĢınmaya karĢı …………………… sağlar.” cümlesinde boĢ bırakılan yere 

aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Yüzey korunmasını  

B)  Dezavantaj 

C)  Algılanmazlığı 

D)  Uyumsuzluğu 
 

 

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 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında yüzey 

hazırlıkları için gerçek malzeme ile doğrudan, yüzeyde ya da atölye ortamında örnek 

uygulama yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Sıva çeĢitleri, özellikleri ve kullanıldığı yerleri araĢtırarak inceleyiniz. 
 

2. SIVA 
 

Binalar yapıldıktan sonra genellikle bir kaplama malzemesi ile kaplanır. Kaplama 

yöntemlerinden biri de binayı sıvamaktır. 
 

2.1. Sıva Türleri 
 

Ġç sıva elemanları, dıĢ etkilerden korumaktan ziyade yüzeyleri düzeltmek ve 

görünümü güzelleĢtirmek amacı ile yapılır. Sıva ile bina içinde ve dıĢında pürüzsüz yüzeyler 

elde edilir. 

 

Sıvalar, iç ve dıĢ olmak üzere iki türdür. 

   

Kartal mala 

Ağaç saplı 

Kesik mala 

Ağaç saplı 

Tırfıl mala 

Plastik 

 

  

Sünger mala 

Plastik 

ġap mala 

Plastik saplı 

Sıva küreği 

Plastik 

Resim 2.1: Sıva malzemeleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.1. Ġç Sıvalar 
 

Ġç sıvaların amacı, binanın içinde pürüzsüz yüzeyler elde etmektir. 

 

Yapı yöntemi, malzemesi ve fiyatları farklı olan birçok sıva vardır. Bunların içinde en 

ucuz olan sıva düz sıvadır. Düz sıva diğer sıvalara zemin olabileceği gibi baĢka bir 

kaplamaya da zemin teĢkil eder (badana ve suni esaslı hazır sıva gibi). 

  

Resim 2.2: Ġç sıva uygulamaları 

 Ġç sıvalar umumiyetle kireç harçlı veya takviyeli olarak yapılır.  

 Kireç süzüldükten sonra en az 3 hafta bekletilmelidir. 

 Kum, keskin köĢeli olmak Ģartıyla 1 mm elekten geçirilmelidir. 

 Harç 1 m
3
 kuma 0.33 m

3
 kireç hamuru, 110 litre su veya takviyeli ise 1 m

3
 

kuma 225 kg çimento, 0.173 m
3
 kireç, 135 litre su konarak elde edilir. Ġç 

sıvalarda birinci tip harç kullanılır. 

 Ġnce sıva kalınlığı 1 cm uygulanır. Yüzey düzgünse 0.5 cm’ye kadar 

indirilebilir. 
 

Sıva karıĢım oranları  

 Serpme Tabakası   Çimento 1 Ölçek     Kum 3 Ölçek  

 Kaba Sıva   Çimento 1 Ölçek   Toz Kireç 2 Ölçek   Kum 9 Ölçek  

 Ġnce Sıva   Çimento 1 Ölçek   Toz Kireç 2 Ölçek   Kum 11 Ölçek  

Tablo 2.1: Sıva karıĢım oranları 

 Yüzeylerin sıvaya hazırlanması 

 Asit sızıntısı olmamalıdır. 

 Yağ, kir olmamalıdır. 

 Kavlayan, çatlayan yüzeyler tel fırça ile dökülerek düzeltilmelidir. 

 Yüzeylerde toz olmamalıdır. 

 Sıva öncesi yüzeyler ıslatılmalıdır. 

 Farklı genleĢen malzemelerin ek yerlerine file örgü konmalıdır. 

 Duvarların derzleri 1 cm derinlikte açılmalıdır. 

 DonmuĢ yüzeylere sıva yapılmamalıdır. 
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2.1.2. DıĢ Sıvalar 
 

DıĢ sıvalar, yapının derisi konumundadır. 

   

Resim 2.3: DıĢ sıva uygulamaları 

DıĢ sıvalar, dıĢ etkenlere karĢı koyabilme ve su itici olma özelliklerine sahip olmalıdır. 

Kaplama malzemeden herhangi bir Ģekilde sıva yüzeye ulaĢan suyun zaman içinde sıvaya 

zarar vermeden buharlaĢması gerekir. Su itici özelliklere sahip birçok ürün mevcuttur. 

Kaplamanın duvar yüzeyin özelliğini uzun yıllar koruyabilmesi için su itici sıva kullanmak 

Ģarttır. 
 

2.2. Fiziksel Özelliklerine Göre Sıvalar 
 

2.2.1. Su Ġtici Sıvalar 
 

Su itici sıvalar silikon esaslı olup kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Silikon esaslı 

su iticiler hidrofobik özellikleri sayesinde suyun giriĢini önleyerek ya da azaltarak suyun 

bozucu etkilerini geciktirir ve dıĢ duvarın ömrünü uzatır. Su itici ürün beklentileri Ģöyle 

özetlenebilir: Su giriĢine karĢı yüksek direnç, buhar geçirgenliğine en az etki ve UV-

ıĢınımına karĢı direnç. 

 

Bu güne dek çeĢitli su iticiler üretilmiĢtir. Ġyi piyasa analizi yapıp beklentileri 

karĢılayan, test edilmiĢ ürünler tercih edilmelidir. 

 

2.2.2. Su Tutucu Sıvalar 
 

Gözenekli yapı malzemelerinden yapılmıĢ özellikle dıĢ duvarlarda meydana gelen 

hasarların birçoğu, rüzgârla itilen yağmurun ardından oluĢan aĢırı nemden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Su, yapı malzemesinin bünyesine girdiğinde onu fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 

etkiler. Önlem alınmadığı sürece duvar strüktürünün bozulmasına ve hasarlara neden olur. 

Sudan kaynaklanan bozulmaların boyutu ile orantılı olarak suyun yüzeye nüfuzu hızlanır ve 

bozulmanın boyutu da artar. Su ilerleyerek iç sıvaları da etkileyecek duruma gelir. 
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Resim 2.4: Su tutucu özelliğe sahip, tanınmaz hâldeki duvar yüzeyi 

Ġç sıvadaki nem, küflenmeye ve iç sıvanın duvardan ayrılmasına neden olur. Sıvada 

zamanla dökülme ve kabarma baĢlar. Ġnsan sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca yüksek nem 

miktarı, bütün duvar sisteminin termal performansını düĢürür. Beraberinde ısı kayıpları ve 

enerji maliyetleri gelir. 

 

Temel sorun, su tutuculuğa karĢı yeterli önlemlerin alınmamasıdır. Su itici özelliklere 

sahip ürünleri tercih etmek, sorun çözümünde temel faktördür. 
 

2.3. Uygulama Yöntemine Göre Sıvalar 
 

2.3.1. Kaba Sıva 
 

Kaba sıva, duvarın yüzeyindeki mevcut bozuklukları gideren ve duvarı ince sıvaya 

hazırlayan tabakadır. 5-20 mm kalınlığında olabilir. Genellikle diĢli kum + çimento + kireç 

harcı kullanılır. 

  

Resim 2.5: Kaba sıva uygulamaları 

2.3.2. Ġnce Sıva 
 

Granülometrik kum, porland çimento, çeĢitli katkı maddeleri, sentetik reçine ve 

polimer katkılı, çimento esaslı olma gibi özellikleri mevcuttur. 

 

Dekoratif ince sıvalarda çeĢitli renkler vardır. Mineral bazlı, beyaz porland çimento ve 

çeĢitli katkı maddeleri ile hazırlanmıĢtır. 
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Resim 2.6: Ġnce sıva uygulamaları 

2.3.3. Diğer [Rabitz, Serpme (Çarpma), Püskürtme, Mermer Sıvalar] 
 

2.3.3.1. Rabitz Sıva 
 

Metal, ahĢap gibi yüzeyleri sıvamak gerektiğinde yüzey, sıvayı tutsun diye önce bir 

sıva teli ile kaplanır (rabitz); üzerine sıva uygulanır. 

 

 Bağdadi sıva 

 

Geleneksel ahĢap yapılarda uygulanan sıvalardır. AhĢap karkas üzerine belirli 

aralıklarla çakılan çıtalar üzerine sıva uygulanır. 

  

Resim 2.7: Rabitz telleri ve uygulaması 

2.3.3.2. Serpme (Çarpma) Sıva 
 

Bu sıva; kaba sıva, mevcut sıva veya kârgir yüzeylere tek kat olarak uygulanır.  

 

Genellikle çarpma sıvalar, yüksek dozlu çimento sıvalı ortama 1.00 cm kalınlıkta 

süpürge ya da mala burnu ile kuvvetlice çarpmak suretiyle uygulanır. Serpme sıva yapılacak 

yüzeyler iyice temizlenip yıkanmalı, eski sıva üzerindeki badana ve benzeri kaplamalar 

kazınmalıdır. 
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Resim 2.8: Serpme sıva uygulaması 

Uygulanacak serpme sıva katılaĢtığı takdirde bir yüzeye yetecek harcın tamamının 

kuru olarak bir harman hâlinde karıĢtırılması ve kullanıldıkça madensel bir kap içinde su ile 

ıslatılması gerekir. 

 

ÇeĢitli harmanlarda kullanılacak agreganın aynı granülometride ve harçla aynı 

kıvamda olmasına dikkat edilir. Bu iĢlem, tecrübeli ustalar tarafından yapılmalıdır. 

Ġsteğe ve verilen resme göre çarpma yapılmayacak yüzeyler bırakılacağı gibi mala 

kenarı ile çeĢitli yapma derz Ģekilleri de verilebilir. 
 

2.3.3.3. Püskürtme Sıva 
 

Uygun harçla ve özel aletiyle dıĢ sıva üzerine 3 mm kalınlığında yapılır. 

 

Püskürtme sıva yapılacak yüzeyler, iyice temizlenip yıkanmalıdır. Yüzeylerdeki eski 

kaplamalar kazınmalıdır. Püskürtme sıvanın arzu edilen renk ve görünüĢte olmasını 

sağlamak için harcın bir yüzeye yetecek kadar hazırlanması Ģarttır (Renk ve görünüĢ örnek 

uygulamalardan seçilebilir.). Harcın tümü madeni kaplarda hazırlanmalı ve her kullanıĢtan 

önce karıĢtırılmalıdır. 

 

Püskürtme sıva yapılmayacak yüzeylere (pencere, kapı, su basman, saçak vb.) 

püskürtmenin sıçramaması için önlem alınmalıdır. 

  

Resim 2.9: Püskürtme sıva uygulamaları 
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2.3.3.4. Mermer Sıva 
 

Kaba ve ince olmak üzere iki tabaka olarak uygulanır. 1 m
3
 kuma 550 kg çimento 

ilave edilerek meydana getirilir. Yüzey iyice ıslandıktan sonra duvara mala ile 2 cm 

kalınlığında vurulur. 

 

Kaba sıva tamamen kurumadan üzerine 1 m
3
 ince toz mermer, 550 kg çimentodan 

meydana getirilen 1 cm’lik ince sıva tatbik edilir. Ġnce sıva, tahta mala ile perdah edilip çuval 

ile pürüzleri iyice giderilir. Ġnce sıva tatbik edildikten 3-4 gün sonra kösele taĢı ile taĢçı 

perdahı yapılır. 
 

2.4. Uygulama Yöntemlerine Göre Sıvalar 
 

2.4.1. Alçı Sıva 
 

Normal alçıdan daha ince tanelidir. Su ile karıĢtırılıp duvar yüzeye sürüldüğünde 

pürüzlü yüzeyleri rahatça kapatır, daha düzgün yüzey elde etmeyi sağlar. Uygulaması 

rahattır. 

 

Kullanım ve iĢe yararlık açısından elveriĢli bir malzemedir. 

   

Alçı malası 

Kapalı plastik saplı 

Alçı malası 

Açık plastik saplı 

Kauçuklu mala 

Kısa/Uzun 

   

Alçı sistre 

Kısa/Uzun 
Çelik sistre Eğri saplı spatula 

Resim 2.10: Alçı sıva aletleri 

2.4.1.1. Alçı-El Uygulaması 
 

 Alçı, el sıva küreği veya mala ile yüzeye uygulanır. Alüminyum mastar ile 

düzeltilir. 

 Kolon, kiriĢ, hatıl vb. birleĢim noktalarında ve çatlak oluĢma riski yüksek olan 

bölgelerde sıva donatı filesi yüzeye gömülerek yerleĢtirilir. Sıva ile kaplanır. 
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 Uygulama kalınlığı tek kat için en az 5 mm, en çok 2 cm olmalıdır. Kalınlık 2 

cm’den fazla ise ikinci kat, ilk kat prizini almadan yine en çok 2 cm kalınlığında 

uygulanır. 

 Mastarlama iĢleminden yaklaĢık 50 dakika sonra sıva yüzeyi çelik mala; iç 

köĢeler ise köĢe rendesi ile tıraĢlanarak düzeltilir. 

   

Resim 2.11: Alçı malzemesi   2.12: Alçı yüzey uygulaması 

 Yüzey sertleĢtikten sonra son kat alsecco alçı-saten ile perdahlanarak boya 

iĢlemine hazır hâle getirilir. 

2.4.1.2. Alçı-Saten Uygulaması 
 

 Alçı-saten, çelik mala ile yüzeye uygulanır. 

 Yüzeyde çelik mala geçiĢlerinde oluĢan izler, ön priz baĢladıktan sonra 

düzeltilir. 
 

2.4.1.3. Alçı-Mak Uygulaması 
 

 Alçı-mak hazır sıva karıĢtırma makinesi ile karıĢtırılır ve yüzeye püskürtülür. 

 Kolon, kiriĢ, hatıl vb. birleĢim noktalarında ve çatlak oluĢma riski yüksek olan 

bölgelerde sıva donatı filesi yüzeye gömülerek yerleĢtirilir. Sıva ile kaplanır. 

 Uygulama kalınlığı tek kat için en az 8 mm, en çok 2 cm olmalıdır. Kalınlık 2 

cm’den fazla ise ikinci kat, ilk kat prizini almadan yine en çok 2 cm kalınlığında 

uygulanır. 

  

Resim 2.13: Alçı–Mak ürün ve uygulaması 
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 Makine ile doldurulan yüzey mastarlanır. 

 Yüzey, ön prizi yapmaya baĢlandığında spatula ile düzeltilir ve mastar ile 

yüzeydeki fazlalıklar alınır. 

 Sıva yüzeyine su serpilerek kauçuk trifil çekilir ve saten yüzeye uygulanır. 

 Yüzey sertleĢtikten sonra çelik mala çekilerek parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde 

edilir. 

 

Alçı sıvaların çabuk sertleĢen türleri mevcuttur. Kaba sıva üstüne ya da blok duvar 

örgü yüzeylere direkt uygulanır. 

 

Öncelikle tel fırça ile yüzey temizliği yapılır. Sıva, yüzey üstüne 5-7 mm olarak 

uygulanabilir. 

 

Alt sıva yapmaksızın uygulanıldığında 1-2 cm kalınlığında uygulanır. 

 

Sanat ve tasarım alanında sıva yüzeylere sanatsal uygulamalar yapmadan önce sıva 

yüzeyin özelliklerini iyi analiz etmek çok önemlidir. 
 

2.4.2. Kireç Esaslı Sıva (Kara Sıva) 
 

 Sert fırça ile yüzey kirden temizlenmelidir. 

 Yüzey nemlendirilmelidir. Nemlenme, duvar yüzeyin tamamında eĢit olmalıdır. 

 Nemlendirmeden sonra 2-5 mm kalınlıkta serpme tabaka uygulamasına geçilir. 

 Serpme tabakanın görevi, sıva taĢıyıcı olması ve sıva ile duvar arasında 

bağlayıcı olmasıdır. 

   

Resim 2.14: Kireç (toz hâlinde, taĢ hâlinde, ambalajda) 

 Serpme sıva harcında diĢli kum kullanılmalı ve sıva harcı çekme sureti ile değil 

çarpma sureti ile uygulanmalıdır. Mala ile çarpma Ģeklinde yapılan bu 

uygulamada yüzeyin tamamen kaplanmasına gerek yoktur. Tabaka kalınlığının 

kum tanesi büyüklüğünden fazla olmamasına dikkat edilmelidir (uygun serpme 

karıĢım oranı: 1 ölçek çimento: 3 ölçek diĢli kum). 

 Serpmeden sonra 24 saat bekleyip sonra sıva uygulamasına geçilmelidir. 

 Taze sıva; aĢırı güneĢ, yağmur, don ve rüzgâr etkisine maruz kalmamalıdır. 

 Farklı yapı elemanlarının birleĢme yerlerinde (örneğin; kiriĢ-duvar, kolon-duvar 

vb.) veya binanın çalıĢması muhtemel yerlerinde (konsol döĢemeler gibi) sıva 

teli veya cam elyaf uygulaması yapılmalıdır. 
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 Her yeni sıva tabakası bir öncekinden daha düĢük dozajda olmalı, mukavemet 

duvar tabakasından en üstteki sıva tabakasına doğru düĢmelidir. 

 Sıva harcı olabildiğince kuru olmalı ve kuvvetle çarparak çekilmelidir. 

 Bir tabakada en fazla 1,5 cm kalınlığında sıva uygulanmalı, dıĢ sıva en az iki 

tabakadan meydana gelmeli ve 2 cm kalınlığından az olmamalıdır. 

 Çimento kireç sıvalar, hem iç hem de dıĢ mekânlarda en çok kullanılan 

sıvalardır. Esnek, aderansı yüksek, sert ve dayanıklıdır. Çok sulu ortamlarda 

kullanılmamalıdır. 
 

2.4.3. Çimento Sıva 
 

Çimento sıvalar; iyice ıslatılmıĢ yüzeyler üzerine uygulanır, yerine ve mevsimine göre 

yeterli bir süre de ıslak tutulmalıdır. 

 

Sıva uygulanacak yüzeyde don ihtimali olduğu sürece sıva iĢlemi yapılmaz. 

Su veya rutubete açık yerlerde yapılacak yüksek dozajlı çimentolu sıvalarda kum 

granülometrisinin harca maksimum direnci verecek Ģekilde seçilmesi ve sıva yüzeylerinin 

daha dikkatli ve devamlı olarak basınçla perdahlanması gerekir. 

  

  Resim 2.15: Katkılı çimento sıva harcı  Resim 2.16: Çimento sıva uygulaması 

Üzerine kaplama yapılacak yüzeylerde yalnız kaba sıva yapılır ve yüzeyi (tam 

kurumadan) mala ile çizilerek pürüzleĢtirilir. Üzerine tecrit veya yapıĢtırma yapılacak 

yüzeylerde ikinci kat ince sıva yüzeyler demir mala ile ayrıca perdahlanmaz. Mala izlerinin 

kalmamasına dikkat edilir. 
 

2.4.4. Sentetik Sıvalar 
 

Sentetik sıvalar bağlayıcı olarak değiĢik sentetik maddelerin kullanıldığı plastik esaslı 

sıvalardır. Ġç ve dıĢ yüzeyde kullanılmaya uygun türleri vardır. Daha çok kaba sıva üzerine 

uygulanır. Hazır hâlde varillerde satılır. Bağlayıcı sıvanın türüne göre ikiye ayrılır. 

   

Resim 2.17: DıĢ sentetik sıva uygulaması  Resim 2.18: Ġç sentetik sıva uygulaması 
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2.4.4.1. Emülsiyon Bağlayıcı Sıva 
 

Bağlayıcı malzemeler; polivinilasetat (PVA), akrilik, polimer, akronitril gibi 

malzemelerdir. Bazılarının içinde doğal taĢ pirinci bulunur. 
 

2.4.4.2. Sentetik Reçine Bağlayıcı Sıva 
 

Bağlayıcıları; polyester, poliüretan ve epoksi reçinesidir. Bunların buhar 

geçirgenlikleri çok düĢüktür. Metal ya da ahĢaba uygulanmaz. 
 

 Sanayi yapılarında donatılı elemanların yüzeylerine yüzey ve fuga tamirleri 

sonrası 2 kat sentetik boya veya kireç badana tatbiki yeterlidir. Konutlarda 

düzgün yüzeyler elde etmek istendiğinden bu iĢlem, genellikle yeterli olmaz. 

Bunun için yüzey önce bir yoklama iĢleminden geçirilir ve gerekli görülen 

küçük onarımlar yapılır. Bundan sonra bütün yüzeyi örtecek Ģekilde astar 

macunu çekilir. Bunun üzerine boya tatbik edilir. Astar, alçı olabileceği gibi 

sentetik de olabilir. 

 Duvar yüzeyinde pah görülmek istenmiyorsa yüzey kaplaması yapılmadan önce 

birleĢme hattına Ģerit hâlinde cam tülü yapıĢtırılması tavsiye edilir. 

 Pahlı duvar hâlinde yüzey kaplama iĢlemine baĢlamadan önce pahlı birleĢim 

yeri derz macunu ile yarım doldurularak düzeltilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Perlitli alçı sıva uygulaması yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 Perlitli alçı, su 

 Alçı karıĢtırıcı 

 Alçı kabı 

 Spatula, alçı malası, çelik sistire, zımpara 

 Alçı uygulanacak yüzey 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alçı sıvalarla ilgili bilgilerinizi 

güncelleĢtiriniz. 

 Piyasa ve internetten yararlanabilirsiniz. 

 Alçı sıva oluĢturmada kullanılan araç 

gereçleri hazırlayınız. 
 

 Alçı karıĢtırma kabına su koyunuz. 

Uygun miktarda alçı ilave ediniz. Bir 

süre bekleyiniz (birkaç dakika). 

Alçıyı mikserle karıĢtırınız 

(Elektrikli olabilir.). 

 

 Uygulama kıvamına gelen alçıyı 

uygun aletlerle gerekli yüzeye 

sürünüz. Çıkıntıları sistire veya 

zımpara ile gideriniz. 

 Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri 

faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile 

temizleyiniz. Tuğla duvar, beton duvar ve 

gaz beton duvarları uygulama öncesinde su 

ile ıslatınız. Çok düzgün yüzeyli tavanların 

yüzeyi sıva uygulamasından önce 

pürüzlendiriniz veya harcın yapıĢmasını 

sağlayıcı bir malzeme ile astarlayınız. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 
1. Alçı sıvalarla ilgili bilgilerinizi güncelleĢtirdiniz mi?   

2. Alçı sıva oluĢturmada kullanılan araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Alçı karıĢtırma kabına su koydunuz mu?   

4. Uygun miktarda alçı ilave ettiniz mi?   

5. Bir süre beklediniz mi?    

6. Alçıyı mikserle karıĢtırdınız mı?   

7. Uygulama kıvamına gelen alçıyı uygun aletlerle gerekli yüzeye 

sürdünüz mü? 

  

8. Çıkıntıları sistire veya zımpara ile giderdiniz mi?   

9. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. “Mimari yapılarda kaplama yöntemlerinden biri ……………… .” cümlesinde boĢ 

bırakılan yere aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  binayı temizlemektir. 

B)  binayı kapatmaktır. 

C)  binayı tamir etmektir. 

D)  binayı sıvamaktır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sıva türlerindendir? 

A)  Ġç-dıĢ sıva 

B)  Kolay sıva 

C)  Uygulanabilir sıva 

D)  Çatı-taban sıvası 
 

3. Fiziksel özelliklerine göre sıvalar aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)  Su genleĢtirici - ısıtıcı 

B)  Su itici - su tutucu  

C)  Kireç çözücü - su tutucu 

D)  Nano sıva - püskürtme sıva 

 

4. Uygulama yöntemlerine göre sıva çeĢitleri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)  Kaba, ince, mermer 

B)  Hassas, titiz, toz  

C)  Dayanıklı, uzun ömürlü 

D)  Ucuz, pahalı 

 

5. “Sıvalardan önce ……………….. temizliği yapılır.” cümlesinde boĢ bırakılan yere 

aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Malzeme 

B)  Alet  

C)  ĠĢ elbisesi 

D)  Yüzey 

 

6. “Sentetik sıvalar ……………. esaslıdır.” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Krom 

B)  Nikel 

C)  Plastik 

D)  Bronz 
 

 

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 



 

 40 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında yüzey 

hazırlıkları için gerçek malzeme ile doğrudan yüzeyde ya da atölye ortamında örnek 

uygulama yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Boya çeĢitleri, özellikleri ve kullanıldığı yerleri araĢtırarak inceleyiniz. 
 

3. ASTAR BOYA 
 

Boyanacak yüzey ile son kat boya arasında köprü vazifesi gören, yüzey emiciliğini 

azaltan, son kat boyanın yüzeye daha kuvvetli yapıĢmasını sağlayan, Ģeffaf veya renkli 

ürünlerdir. 

 

 
 

 

Macun spatulası 

Ağaç saplı 

Macun spatulası 

Plastik saplı 

GeniĢ spatulas 

Ağaç saplı 

  

 

 

  
Macun küreği 

Plastik saplı 
 

Resim 3.1: Boya aletleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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3.1. Yüzeyin Yapısal Özellikleri 
 

3.1.1. Sıva Yüzeyler 
 

 Sıva yüzeylerin maddesi harçtır. Harç, kum, kireç ve çimentonun karıĢımı ile 

elde edilir. 

 Sıva ve harçlarda paslanmayı artırıcı maddeler bulunmamalıdır. 

 Sıvalar su ve neme karĢı dayanıklı olmalıdır. 

 Sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. 

 Sıvaların buhar difüzyon özelliği olmalıdır. 

 Renk eĢitliği olmalıdır. 

 YapıĢma mukavemeti olmalıdır. 

  

Resim 3.2: Sıva yüzey çalıĢmaları 

 Tane dağılımı dıĢ görünümün homojen olmasını önlememelidir. 

 Farklı malzemeler ile yapılmıĢ sıva harçları kullanıldığı ortam koĢullarında, 

sürekli rutubet veya sıcaklık ortamına maruz kaldığında, rutubet genleĢmesi 

veya kuruma büzülmesi etkisi gösterebilir. Bu etkileĢimin meydana gelmesi 

durumunda sıva yüzeyinde gerilme çatlakları adı verilen kılcal çatlaklar 

oluĢabilmektedir. Bu durum genellikle duvar yüzeyinde uygulanacak sıvalar 

için istenmeyen durumdur. 

 Yalıtım amaçlı olarak duvar yüzeyine tatbik edilecek sıvaların gevĢek birim 

hacim ağırlığı 640 kg/m
3
ten, sıva teli üzerine uygulanacak harcın ise 770 

kg/m
3
ten fazla olmaması gerekir. 

 

3.1.2. AhĢap Yüzeyler 
 

 AhĢap yüzeyler sınırsız Ģekil, doku ve renk olanağı sunar. 

   

Resim 3.3: AhĢap rölyef     Resim 3.4: AhĢap masa 
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 AhĢap yüzeyler rüzgâr yüküne dayanıklıdır. PVC gibi kesmek kolay değildir. 

 AhĢap diğer ürünlere göre ekonomiktir. 

 AhĢabın kusurları kolayca giderilebilir. Tamiratı kolaydır. 

 AhĢabın ısı yalıtımı özelliği çelikten 400 kat, alüminyumdan 1800 kat fazladır. 

PVC’den ve ısı köpüklü alüminyumdan % 10 daha iyidir. AhĢap, ömrü boyunca 

ısı yalıtımı özelliklerini muhafaza eden bir üründür. 

 AhĢap kullanımı çevreyi korur. Örneğin, bir PVC pencere üretiminde ahĢap 

pencereye göre sekiz kat daha fazla enerji tüketilir. 

 AhĢap yüzeylerin ömürlerinde bir sorun oluĢuyorsa bu ahĢabın iyi 

iĢlenemediğinden ve koruyucu önlemlerin alınmadığındandır. 

 AhĢap kaynağı yenilenebilen tek yapı malzemesidir. AhĢap, fazla kullanılan 

ülkelerde ormanlar çoğalmaktadır. 

 Alüminyumun iĢlenmesinde ahĢaba göre 50 kat daha fazla enerji 

harcanmaktadır. 

 AhĢap, kısa ömürlü değildir. Ġç ve dıĢ mekânlarda iyi iĢlendiğinde 30-60 yıl 

arası özelliğini korumaktadır. Hatta 200 yıllık yapılarda bile pencere-kapı 

doğramalarının özelliklerini yitirmediği görülmektedir. Beton, çelik ve PVC’nin 

ömürleri bu kadar uzun değildir. 

 Dünyada 20.000’in üzerinde ağaç türü vardır. Ağaç türleri; renkleri, dokuları, 

sertlikleri, taĢıma kabiliyetleri, dayanıklılıkları, boya tutma kabiliyetleri, 

kurutulma kolaylıkları, lif düzgünlükleri ile birbirlerinden ayrılır. 

 Doğrama için en uygun ağaç türü sarı çamdır. 

 Su, ahĢabın asıl bileĢenlerindendir. En çok Ģikâyet edilen konulardan biri 

ahĢabın çalıĢmasıdır. Her malzemenin çalıĢtığı unutulmamalıdır. AhĢabın boyu, 

ısı değiĢince uzayıp kısalmaz. AhĢap, ısı ile boyut değiĢtirmez; ısı ile 

yumuĢayıp sertleĢmez. Sadece suyla ve sadece enine kesitlerde bir çalıĢma söz 

konusudur. Suyla bile ahĢap boyuna çalıĢmaz. ĠĢte bu nedenle çok büyük 

açıklıkları geçmede ahĢap, tasarımcıya büyük olanaklar sağlar. 

 Ortamın bağıl rutubet değiĢiklikleri, ahĢabın nem oranını ve boyutsal hareketini 

etkilese de özellikle dıĢ cephede kullanılan ahĢap için asıl etken, yağmur 

sularının ahĢap içine girmesidir. En önemli yol da enine kesitlere ait 

yüzeylerdir. Bunlar, boyuna kesitlere ait yüzeylerin yüzlerce katı su emme 

kabiliyetine sahiptir. 

 Özellikle ahĢabın doğrudan suyla temas hâlinde olduğu dıĢ cephelerde sıvı 

suyun geçiĢine karĢı koyan; ancak buhar hâlindeki suyun dıĢarı çıkıĢına izin 

veren mikrogözenekli boyalar kullanılmalıdır. 

 AhĢap malzemelerden istenen verimin alınabilmesi için uygun nem oranında 

kurutulmuĢ olması gerekir. 

 Biyolojik bir madde olan ahĢap, dıĢ etkenlerle çeĢitli bozulmalara uğrar. AhĢaba 

uygulanacak çeĢitli koruma iĢlemleri, onu bu dıĢ etkilere karĢı korur. AhĢabın 

birçok biyolojik düĢmanı vardır: Mantarlar, bakteriler, böcekler ve termitler. 

 AhĢabı tahrip eden canlıların yaĢayıp geliĢebilmesi için oksijen, ısı ve suya 

ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ahĢap kuru tutulursa (nem oranı % 20’nin altında) 

çürüme belli bir ölçüde kontrol altına alınabilir. 

 Parke zemin üzerine uygulanacak yüzey koruyucu bir ürünü seçerken aĢınmaya 

karĢı dayanıklılığı; dıĢ cephede kullanılacak bir ürünü seçerken ise elastikliği, 

güneĢe dayanıklılığı gibi özelliklerin aranması gerekir. 
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Resim 3.5: AhĢap yüzeyler 

 AhĢapta eskime, zamanla küf ve çatlama gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir. AhĢabı 

bu tür bozulmalardan korumanın yolu, yüzeyi bir “yüzey koruyucu” ile 

kaplamaktır (boya, vernik, cila gibi ürünlerin tümü). 

 AhĢap, zeminde kullanılacaksa mekanik darbelere ve aĢırı ısınmaya karĢı 

dayanıklı poliüretan esaslı malzemeler; ahĢap, dıĢ cephede kullanılacaksa 

güneĢe ve dıĢ ortam Ģartlarına dayanıklı esnek ve nefes alan dıĢ ortam boyaları 

seçilmelidir. 

 DıĢ ortamda kullanılacak ahĢap malzeme, beyaza boyanacaksa mümkün olduğu 

kadar az reçineli ve az budaklı bir ahĢap türü seçilmelidir. 

 DıĢ ortamda kullanılan ahĢabın yağıĢlar ve havadaki rutubet değiĢmeleri 

nedeniyle çalıĢması ya da ufak bir darbe alması sonucunda yüzeyde 

oluĢabilecek ufak bir çatlak, ahĢabın ıslanmasına neden olabilir. ĠĢte boya 

tabakası altındaki ahĢabı ıslatan bu suyun kısa sürede kuruması, boyanın ve 

ahĢabın ömrü için çok önemlidir. 

 Yeni ürün, ahĢap boyaları o kadar karmaĢık yapılara sahiptir ki geleneksel 

sentetik – selülozik sınıflandırması da artık geçerliğini yitirmiĢtir. 

 DıĢ ortam boyaları 3-7 yıl arasında özelliklerini koruyabilir. 

 Bezir yağı dolgu malzemeleri ve özellikle macun, dıĢ ortam boyalarının en 

büyük düĢmanlarıdır. 

 DıĢ ortam yüzey ne kadar pürüzlü ise boya ömrü o kadar fazladır. 

 AhĢap profiller her zaman yuvarlatılmalıdır. Keskin köĢeler üzerindeki boyanın 

ömrü, yuvarlatılmıĢa göre çok azdır. 

 Eski boyanın ahĢap yüzeye tutunması tam ise sadece bir yüzey temizlemesi 

yeterli olabilir. 

 AhĢap yüzeylerden boyanın sökülmesi için çeĢitli yöntemler mevcuttur. En çok 

tavsiye edilen yöntem, boyanın zımpara ile sökülmesidir. 

 AhĢap yüzeylerde boyanın sökülmesi; mekanik, sıcak hava tabancası, yakma ve 

boya sökücülerle sağlanmaktadır. 

 Yeni boya uygulanmadan önce koruyucu maddenin kuruması beklenmelidir. 
 

3.1.3. Metal Yüzeyler 
 

 Metal yüzeyler, havada bulunan oksijen ile reaksiyona girerek belirli bir süre 

sonra yükseltgenme-indirgenme reaksiyonu sonucu korozyona uğrar. Paslanma 

olarak bilinen bu reaksiyon sonucu, boya filmi zamanla parçalanır. Bu nedenle 

metal yüzeylere, mutlaka oksijen ile teması kesmek amacıyla korozyonu 
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engelleyen antipas astarın iki kat uygulanması gerekir. Daha sonra antipaslı 

yüzeye son kat sentetik boya uygulanmalıdır. 

       

Resim 3.6: Metal yüzeyde (boya kazıma, zımparalama, astarlama, boyama) 

 Galvaniz, alüminyum, bakır yüzeylerin boyanması iĢleminde sentetik boyama 

sistemi kullanılmaz, kullanıldığı takdirde yapıĢma problemi çıkar ya da uzun 

süre uygun ortam sıcaklığında beklemek gerekir. 
 

3.2. Yüzey ĠĢlemler 
 

3.2.1. Yüzey Temizliği 
 

 Sıva yüzeylerde (iç cephe): Yeni sıva yapılmıĢ bir yüzeyin boya 

uygulanmadan önce iyice kuruması beklenmelidir. Eski boya artıkları ya da 

fazlalıklar iyice temizlenmelidir. Yüzey zımparalanmalı ve tozdan, kirden ve 

yağdan arındığından emin olunmalıdır. Eski kaplamalardan kalan parlak 

yüzeyler varsa zımparalanmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra iyice kurumaya 

bırakılmalıdır. 

 Sıva yüzeylerde (dıĢ cephe): Yeni sıvanmıĢ yüzeyler, boyanmadan önce 2-3 ay 

kurumaya bırakılmalıdır. Boyanın daha uzun ömürlü olması isteniyorsa 

uygulamadan önce yüzeyin tozdan, kirden ve yağdan arındırılmıĢ olmasına 

dikkat edilmelidir. Eğer yüzeyde mantar ya da küf oluĢumu varsa fırçalanarak 

iyice temizlenmeli; sonra temiz su ile yıkanmalıdır. Su birikme ihtimalinin fazla 

olduğu yatay yüzeylerde özellikle çok dikkatli temizlik yapılmalıdır. Daha 

evvelki yüzey kaplamalarından dolayı parlak olan yüzeyler zımparalanarak 

matlaĢtırılmalıdır. Bu iĢlem, yüzey ile boya arasında daha sağlıklı yapıĢma 

sağlayacaktır. 
 

Beton yüzeyler düzeltilip yıkanarak temizlenmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. 

Boyamadan önce yüzeyde tebeĢirlenme olup olmadığından emin olunmalıdır. 

   

Resim 3.7: Yüzey temizliği (fırça,  zımpara,  bez ile) 
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Yağmur altında asla boya uygulaması yapılmamalıdır. Eğer böyle bir durumla 

karĢılaĢılırsa yüzeyin güneĢte 2-3 gün kuruması beklenip boyaya ondan sonra baĢlanmalıdır. 
 

 Metal yüzeylerde: Mekaniksel ve kimyasal olmak üzere iki çeĢit temizlik türü 

vardır: 

 Mekaniksel temizleme: Kum, tel fırça, döner dolaplar ve zımpara taĢıyla 

(sabit taĢlarla, seyyar zımpara taĢıyla) temizlemedir. 

 Kimyasal temizleme: Yağ alım banyosudur (yağ alım banyosu 

kimyasalları, temizleme iĢlemi uygulama süreleri, temizleme iĢlemi 

uygulama sıcaklığı, kurutulması ve yıkanması). Kimyasal temizleme 

uygulanır uygulanmaz pası keser. Yüzeylerdeki pullanmaya son verir. 

Çok uzun ömürlü olup kullanıma hazırdır. 
 

Metal yüzey kirden, tozdan, yağdan, pastan ve nemden arındırılmıĢ olmalıdır. Kuru 

yüzey, metal astarı ile bir kat astarlanmalıdır. Altı saat kadar kuruması beklenmeli ve 

zımparalanmalıdır. Bundan sonra ikinci kat astar uygulaması yapılmalıdır. 
 

 AhĢap yüzeylerde: Yeni yüzeyler ahĢabın sertliğinin gitmesi amacıyla dokusu 

yönünde zımparalanmalıdır. Daha sonra ufak boĢlukların ve deliklerin dolması 

için dolgu malzemesi uygulanır. Fazla gelen dolgu maddesi, doku yönünde 

toplanmalıdır. 30 dakika sonra gerekirse dolgu maddesi bir kez daha 

uygulanmalıdır. 2-3 saat kuruma zamanı bırakılmalı, daha sonra yüzey 

zımparalanmalıdır. 
 

3.2.2. Yüzey Tesviyesi 
 

AhĢap ve metal yüzeylerde aĢırı deformasyonlar varsa uygun makine ve aletlerle 

giderilir. 0-1 mm kalınlığındaki kotluklar, uygun macunlar kullanılarak zımparalanır. Macun 

kullanmadan birinci kat astar uygulanır. 

  

Resim 3.8: Yüzeylere macun çekme 

Sıva yüzeylerde sıva kurumadan mastarlama iĢlemi tamamlanır. Tesviyede sorunlar 

varsa yüzeye sıva ilavesi uygulanarak tekrar mastarlanır. 
 

3.2.3. Yüzey Emiciliğini Giderme 
 

Sıva ahĢap ve metal yüzeylerde tesviye iĢlemleri (astar boya, macun uygulamaları ve 

zımparalama iĢlemleri) tamamlandıktan sonra boyama iĢlemleri yapılır. 
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Boyamadan evvel yüzeylerin boya emiciliğini azaltmak için yüzeylere boya 

emiciliğini engelleyen ürün uygulamaları yapılır. 

 

Metal yüzeylerden ziyade ahĢap ve sıva yüzeylerde, yüzeylerin boya emme özellikleri 

vardır. Bu özellikleri gidermek için silikon bazlı ürünler yüzeye uygulanır. Uygulama, 

yüzeye sürülen boyanın homojen olmasını, son kat boya sarfiyatının ekonomik olmasını 

sağlar. 

 

Resim 3.9: Silikon esaslı boyalarda sınırsız renk alternatiflerinden bazıları 

Dolayısı ile gerekli yüzeylerde mutlaka yüzey emiciliği engelleyici ürünler 

kullanılmalıdır. 
  

3.3. Uygun Malzeme Seçimi 
 

3.3.1. Dolgu Gereçleri 
 

AhĢap ve metal yüzeyler için özel üretilmiĢ dolgu gereçleri mevcuttur. Macunlar, en 

bilinen dolgu gereçleridir. 

 

Sıva yüzeylerde sıvanın kimyasal özellikleri ile bütünleĢen, uyum sağlayan, bağlayıcı 

özelliği olan hazır dolgu gereçleri bulunmaktadır. 

 

Ġlgili firmalardan sürekli güncellenen yeni ürünler ve kolaylıkları hakkında bilgi akıĢı 

sağlamak, sağlıklı bir sonuç için gereklidir. 
 

3.3.2. Koruyucu Gereçler 
 

AhĢap yüzeylerde, metal yüzeylerde ve sıva harçlarında koruyucu gereçler olarak üç 

grupta incelenir. 
 

3.3.2.1. AhĢap Malzemelerde 
 

AhĢap malzemeler 2000’li yıllara dek solvent içerikli ürünlerle korunmaktaydı. 

Günümüzde teknolojinin geliĢmesi ile çok sayıda çevreci ürün mevcuttur. Bunlar su bazlı, 

vernikli ahĢap koruyuculardır. 

  

Resim 3.10: AhĢap koruyucular 
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Bunların birinde uçucu madde solvent, diğerinde ise sudur. AhĢabın birçok düĢmanı 

vardır. Bunlar; iklimsel etkiler, güneĢten gelen UV ıĢınları, çürüten mantarlar, kirlilik, böcek 

ve ahĢap kurtları olarak sayılabilir. Bu zararlı unsurlara karĢı ahĢabın korunması gerekir. 

 

Bu amaçla ilk emprenye iĢlemi olarak bilinen çeĢitli kimyasallardan oluĢan sıvının 

ahĢaba emdirilmesi önem kazanmaktadır. ĠĢlenmemiĢ ahĢaplarda daldırma yöntemi, iĢlenmiĢ 

ahĢaplarda ise fırça ya da rulo ile bu iĢlem gerçekleĢtirilir. 

 

Emprenye iĢleminden sonra kaliteli son kat ürünler kullanılmalıdır. 
 

3.3.2.2. Metal Yüzeylerde 
 

 Koruyucu olarak ilk akla gelen antipas ve diğer koruyuculardır. 

  

Resim 3.11: Antipas  Resim 3.11: Antipas uygulanmıĢ yüzey 

Piyasada çok değiĢik teknolojik ürünler mevcuttur. 

 

Soğuk galvanizli ve % 97 saf çinkolu olan türün kullanımı kolaydır. Çabuk kuruma 

özelliğine sahiptir. Metal, demir ve çelik galvanize etme iĢleminde kullanılır. GalvanizleĢmiĢ 

yüzeylerdeki çok aĢınmıĢ bölgelerde kullanılır. Pasın tek çaresidir. Uygulanır uygulanmaz 

pası keser. Metal yüzeylerdeki paslanmaya son verir. 

 

Yüksek performanslı korozyon ve pasa karĢı dirençli endüstriyel astarlar da vardır. 

Çok kolay kurur. Korozyona karĢı maksimum direnç sağlar. 

 

Pas tutucu pigmentler içerir. Ġç ve dıĢ metal uygulamalarında temiz metalin yüzeyine 

ve son kata sıkıca yapıĢır. Piyasada en çok koruma astarı olarak kullanıĢlıdır. 
 

3.3.2.3. Sıva Harçlarında 
 

Rüzgâr, güneĢ, yağmur, rutubet ve iç-dıĢ etkenlere karĢı formüle edilmiĢ katkılı hazır 

türleri tercih unsurudur. 

 

Coğrafi bölgelerin iklim özelliklerine ve yapı özelliğinin ihtiyaçlarına göre üretilmiĢ 

çok çeĢitli ürünler 25 kg’lık torba paketler hâlinde pazarlanmaktadır. 
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3.3.3. Ġncelticileri  
 

3.3.3.1. Sentetik Tiner 
 

Her türlü sentetik esaslı boya, astar ve verniklerde kullanılan bir incelticidir. 
 

3.3.3.2. Kullanma Alanları 
 

Sentetik, mamulleri inceltmede ve uygulama aĢamasında kullanılan fırça, rulo ve 

tabanca gibi malzemeleri temizlemekte kullanılır. ġeffaftır. 
 

3.3.3.3. Kimyasal Özellikleri 
 

YaklaĢık 38 derecede parlar. Alevlenebilir. Solunduğunda, deri ile temasta ve 

yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
 

3.3.3.4. Uyarılar 

 

Çocukların ulaĢabileceği yerden uzak tutulmalıdır. Kutu iyice kapatılıp serin ve 

havalandırılan yerde muhafaza edilmelidir. TutuĢturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. 

Uygulama aĢamasında ya da kapağı açıkken sigara içilmemelidir. Ġyi havalandırılan 

ortamlarda kullanılmalıdır. 

   

Resim 3.12: DeğiĢik ambalajlarda tinerler 

3.3.3.5. Selülozik Tiner 

 

Her türlü selülozik esaslı boya, astar ve verniklerde kullanılan bir incelticidir. 
 

3.3.3.6. Kullanma Yerleri  
 

Her türlü selülozik boya, selülozik astar, verniklerde ve bunları uygulamak için 

kullanılan fırça ve tabanca gibi aletlerin temizlenmesinde kullanılır.  
 

3.3.3.7. Kimyasal Özellikleri 
 

YaklaĢık 36 derecede parlar. Alevlenebilir. Solunduğunda, deri ile temasta ve 

yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
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3.3.3.8. Uyarılar 

 

Çocukların ulaĢabileceği yerden uzak tutulmalıdır. Kutu iyice kapatılıp serin ve 

havalandırılan yerde muhafaza edilmelidir. TutuĢturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. 

Uygulama aĢamasında ya da kapağı açıkken sigara içilmemelidir. Ġyi havalandırılan 

ortamlarda kullanılmalıdır. 
 

3.3.3.9. Su 
 

Eğer boyanın incelticisi su ise bu boyalar su bazlı boyalardır. Plastik boyalar, akrilik 

boyalar, silikon esaslı boyalar su bazlıdır.  
 

3.3.3.10. Kullanma Yerleri  
 

Her türlü su bazlı boya ve bunları uygulamak için kullanılan fırça ve tabanca gibi 

aletlerin temizlenmesinde kullanılır. 
 

3.3.3.11. Uyarılar 
 

Sağlığa zararsız ve çevrecidir. 
 

3.4. Astar Boya Uygulaması 
 

Boyanın uygulanması esnasında tenekedeki yaĢ boya yüzeye aktarılır. Amaç, bunu 

mümkün olan en verimli ve çevreye saygılı biçimde yapmaktır. Yaygın uygulama yöntemleri 

arasında (boyayı püskürterek uygulayan) havalı püskürtme ve havasız püskürtme teknikleri 

sayılabilir. Püskürtmesiz teknikler arasında fırça ve rulo uygulaması, daldırma ve akıtma 

boyaları bulunur. 

  

Resim 3.13: Farklı iki yüzeyde fırça ve sprey ile astarlama çalıĢmaları 

Genel olarak püskürtmeli iĢlemler daha hızlıdır. Daha pürüzsüz yüzey sağlar. Ancak 

bu iĢlemler püskürtme tozu da oluĢturur ve çevre kirliliği riskini de artırır. Bununla ilgili 

sağlık riskleri de oluĢabilir. 

 

Doğrudan uygulama Ģartları ve iĢçilik, boya sisteminin en ideal ölçüde baĢarısını ve 

uzun ömürlülüğünü sağlar. Uygulama ve kuruma/kürlenme, kullanım esnasındaki sıcaklık, 

bununla bağlantılı rutubet ve havanın aĢındırıcı etkisi uzun süreli koruma derecesini 

etkileyen ana etmenlerdir. 
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3.4.1. Fırça ile 
 

 Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılmalıdır. Sürülmeden 

önce kutunun kenarına sıyrılarak boyanın fazlası akıtılmalıdır. 

 Boyama sırasında mola verilecek ise fırça, boyanın içine daldırılmıĢ olarak 

bırakılmamalı, kutunun üstüne yatırılmalıdır. 

 Fırça ile boyama yapıldığında silindir ya da rulo ile yapılan uygulamalara göre 

daha kalın boya tabakası oluĢur. 

 

Resim 3.14: DeğiĢik özellik ve konumlardaki fırçalar 

 Alkid/yağ bazlı boyalarda doğal ya da sentetik kıllı fırçalar kullanılabilirken 

lateks ya da akrilik boyalarda sentetik kıllı fırçalar kullanılmamalıdır. 

 Fırçaya çok fazla boya emdirilmemeli ya da yüklenmemelidir. Fırçanın ucundan 

ziyade yan yüzeyleri kullanılmalıdır. 

 Fırça boya ortamına daldırılmadan önce duvarda ıslak boyalı bir yüzey 

bırakılmalıdır. Boya fırçaya alındıktan sonra tekrar bu ıslak yüzeyden boyamaya 

devam etmek, duvar yüzeyde oluĢacak izleri önler, önceki boyalı yüzeyle bir 

bütünlük görüntüsü oluĢturur. 

 Boyama iĢlemi biter bitmez fırçalar temizlenmelidir. Lateks veya akrilik 

boyalarla kullanılan fırçalar sabunlu su ile iyice yıkandıktan sonra kurumaya 

bırakılmalıdır. Alkid/yağ bazlı boyalarla kullanılan fırçalarsa önce inceltici 

tinerle, daha sonra sabunlu suyla yıkanmalıdır. 

    

Resim 3.15: Fırça ile değiĢik dekoratif yüzey uygulamaları 

 Sentetik boya yaptıktan sonra tiner veya terebentin ile temizlenen fırçayı, yine 

tiner-benzin karıĢımı içinde saklamak; fırçanın en iyi Ģekilde korunması için 

uygundur. Bu Ģekilde saklanacak fırça, tekrar kullanılacağı zaman iyice 

kurutulmalıdır. 

 Boyayı karıĢtırmak için veya boyanacak yerin tozunu gidermek için boya fırçası 

kullanılmamalıdır. Bu iĢ daha ucuz bir fırça ya da bezle yapılmalıdır. 

 Fırçanın nerede kullanılacağını belirtmekte fayda vardır. Fırçalarda ölçü, inç 

hesabına göredir. 1/2, 1 ve 1 1/2 inç fırçalar kapı ve pencere doğramasında; 2, 3 
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inçlik fırçalar, geniĢ yüzeylerin boyanmasında; 4, 5 inçlik fırçalar duvarların 

boyanmasında kullanılır. 
 

3.4.2. Rulo ile 

   

Resim 3.16: DeğiĢik özelliklerde rulolar ve uygulama 

Tavan ve benzeri geniĢ satıhlarda rulo kullanılabilir. Rulo kullanımı iĢin süratini 

artırabilir. Ancak rulo, boyaya daldırıldıktan sonra boya fazlasının uygun rulo tablalarında 

alınmaması hâlinde uygulanması zor bir alet hâline gelebilir. Özellikle damlama ve sıçrama 

sorun yaratabilir. 

 

ÇeĢitli rulo tipleri vardır: Plastik boyalar, sünger rulo ile; sentetik boyalar, moher rulo 

ile uygulanır. Ayrıca her iki amaca yönelik koyun yünü rulolar bulmak mümkündür. Rulolar 

da fırçalar gibi iĢi bittikten sonra iyice temizlenip kurulanarak kullanım için saklanabilir. 

 

3.4.3. Püskürtme ile 
 

Boyanın uygulanması esnasında tenekedeki yaĢ boya yüzeye aktarılır. Amaç, bunu 

mümkün olan en verimli ve çevreye saygılı biçimde yapmaktır. Yaygın uygulama yöntemleri 

arasında (boyayı püskürterek uygulayan) havalı ve havasız püskürtme teknikleri sayılabilir. 

Püskürtmesiz teknikler arasında fırça ve rulo uygulaması, daldırma ve akıtma boyaları 

bulunur. 

   

Resim 3.17: YaĢamımıza renk katan boyalar 

Genel olarak püskürtmeli iĢlemler daha hızlıdır ve daha pürüzsüz bir yüzey sağlar. 

Ancak bu iĢlemler, püskürtme tozu da oluĢturur ve bu suretle çevre kirliliği riskini de artırır. 

Bununla ilgili sağlık riskleri de oluĢabilir. 

 

Doğru uygulama Ģartları ve iĢçilik, boya sisteminin en ideal ölçüde baĢarısını ve uzun 

ömürlülüğünü sağlar. Uygulama, kuruma/kürlenme ve kullanım esnasındaki sıcaklık, 
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bununla bağlantılı rutubet ve havanın aĢındırıcı etkisi uzun süreli koruma derecesini 

etkileyen ana etmenlerdir. 

        

Resim 3.18: Farklı özelliklerde boya tabancaları 

 

Resim 3.19: Yüksek basınç boyama sistemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Boya tabancası ile yüzeyde boyama (astar - son kat) yapınız. 
 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 Yüzeye uygun boya (astar, son kat) 

 Uygun tiner 

 Boya tabancası 

 Zımpara 

 Boya uygulanacak yüzey 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Boyalar ve uygulamaları ile ilgili 

bilgilerinizi güncelleĢtiriniz. 

 Piyasa ve internetten yararlanabilirsiniz. 

 Boya uygulanacak yüzeyin iĢleme 

hazır olup olmadığını kontrol ediniz. 

Değilse uygun hâle getiriniz. 

 Yüzeye en uygun tekniği kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Boya uygulanacak yüzey, iĢleme 

hazır durumda ise boyayı incelticisi 

ile karıĢtırıp uygun kıvama getiriniz. 

 

 Kompresördeki hava basıncını 

ayarlayınız. Kompresörü çalıĢtırınız. 

Boya tabancasına boya ilave ediniz. 

 

 Tekniğine uygun olarak yüzeyi astar 

boya ile boyama iĢlemine baĢlayınız. 

Astar boyanın kurumasını 

bekleyiniz. Gerekirse ince zımpara 

ile zımparalayıp son kat boya 

uygulamasına geçiniz. 

  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 
1. Boyalar ve uygulamaları ile ilgili bilgilerinizi güncelleĢtirdiniz mi?   

2. Boya uygulanacak yüzeyin iĢleme hazır olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi?  

  

3. Yüzey iĢleme hazır değilse boyanmaya uygun hâle getirdiniz mi?   

4. Boya uygulanacak yüzey iĢleme hazır durumda ise boyayı incelticisi 

ile karıĢtırıp uygun kıvama getirdiniz mi? 

  

5. Kompresördeki hava basıncını ayarladınız mı?   

6. Kompresörü çalıĢtırdınız mı?   

7. Boya tabancasına boya ilave ettiniz mi?   

8. Tekniğine uygun olarak yüzeyi astar boya ile boyama iĢlemine 

baĢladınız mı? 

  

9. Astar boyanın kurumasını beklediniz mi?   

10. Gerektiğinde ince zımpara ile zımparalayıp son kat boya 

uygulamasına geçtiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. “Sıva yüzeylerin maddesi ………………. ” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Tuğladır. 

B)  Kireçtir. 

C)  Çimentodur. 

D)  Harçtır. 
 

2. “AhĢap yüzeyler ………….. Ģekilde doku ve renk olanağı sunar.” cümlesinde boĢ 

bırakılan yere aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Sınırsız 

B)  Sınırlı 

C)  Az sınırlı 

D)  Hepsi 
 

3. “Metal yüzeyler bir süre sonra …………….. uğrar.” cümlesinde boĢ bırakılan yere 

aĢağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Difüzyona 

B)  Korozyona  

C)  Korozyon ve difüzyona 

D)  Solüsyona 
 

4. BaĢlıca incelticiler hangileridir? 

A)  Sentetik, akrilik, gaz 

B)  Lateks, alkid, selülozik  

C)  Selülozik, sentetik, su 

D)  Katı-sıvı yağlar, özel kimyasallar 
 

5. “Boyalar ……………….. uygulanır.” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 

A)  Fırça ile 

B)  Rulo ile  

C)  Boya tabancası ile 

D)  Hepsi 
 

 

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 
Yüzeye desen tasarımı yapıp yüzeyi alçı sıva ile sıvayarak boyama yapınız.  

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 HB-2B kurĢun kalem 

 YumuĢak silgi 

 Eskiz kâğıdı 

 Resim kâğıdı 

 Çizim masası 

 T cetveli veya paralel cetvel 

 Gönye takımı  

 Kuru boya kalemler 

 Perlitli alçı, su 

 Silikon bazlı emici giderici 

 Alçı karıĢtırıcı 

 Alçı kabı 

 Spatula, alçı malası, çelik sistire, zımpara 

 Alçı uygulanacak yüzey 

 Yüzeye uygun boya (astar, son kat) 

 Uygun inceltici 

 Boya tabancası veya fırça 

 Kenar bantları  

 Zımpara 

 Boya uygulanacak yüzey 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Tavan yüzey uygulamaları araĢtırdınız mı?   

2. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

3. Tekniğine uygun elde desen çizdiniz mi?   

4. Deseni uygun boyuta (1/20) getirdiniz mi?   

5. Deseni ölçülendirdiniz mi?   

6. Deseni renklendirdiniz mi?   

7. Çizimi yaparken dikkatli, hassas ve titiz davrandınız mı?   

8. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

9. Alçı sıvalarla ilgili bilgilerinizi güncelleĢtirdiniz mi?   

10. Alçı sıva oluĢturmada kullanılan araç gereçleri hazırladınız mı?   

11. Alçı karıĢtırma kabına su koyunuz mu?   

12. Uygun miktarda alçı ilave ettiniz mi?   

13. Bir süre beklediniz mi?    

14. Alçıyı mikserle karıĢtırdınız mı?   

15. Uygulama kıvamına gelen alçıyı uygun aletlerle gerekli yüzeye 

sürdünüz mü? 

  

16. Çıkıntıları sistire veya zımpara ile giderdiniz mi?   

17. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?   

18. Boyalar ve uygulamaları ile ilgili bilgilerinizi güncelleĢtirdiniz mi?   

19. Boya uygulanacak yüzeyin iĢleme hazır olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi?  

  

20. Yüzey iĢleme hazır değilse boyanmaya uygun hâle getirdiniz mi?   

21. Boya uygulanacak yüzey iĢleme hazır durumda ise boyayı incelticisi 

ile karıĢtırıp uygun kıvama getirdiniz mi? 

  

22. Kompresördeki hava basıncını ayarladınız mı?   

23. Kompresörü çalıĢtırdınız mı?   

24. Boya tabancasına boya ilave ettiniz mi?   

25. Tekniğine uygun olarak yüzeyi astar boya ile boyama iĢlemine 

baĢladınız mı? 

  

26. Astar boyanın kurumasını beklediniz mi?   

27. Gerekirse ince zımpara ile zımparalayıp son kat boya uygulamasına 

geçtiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1'ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

6 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2'NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

6 C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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