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AÇIKLAMALAR
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ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK Yapı İç Mekân Dekorasyonu

MODÜLÜN ADI Alçı Levha ile Kaplama

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül alçı levha ile kaplama yapma yeterliğinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

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

ÖN KOŞUL

YETERLİK Alçı levha ile kaplama yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, alçı levha ile
kuralına uygun kaplama yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Alçı levha ile asma tavan yapabileceksiniz.
2. Alçı levha ile duvar giydirme yapabileceksiniz.
3. Alçı levha ile yer döşemesi yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye ortamı ve alçı levha uygulama ortamı
Donamım: TU profili, TC profili, profil ekleme parçası,
dübel-vida, çelik dübel, borazan vida, askı çubuğu, askı
maşası, klips, derz bandı, derz dolgu alçısı, alçı levha,
yapıştırma alçısı, köşe profili, köşe bandı, agraf (kopça),
delikli köşe profili, spatula, matkap, matkap uçları, çekiç,
pense, kerpeten, metre

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Ülkemizde kullanım alanı yeni gelişmeye başlayan alçı levhalar Avrupa’da ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Alçının hafif olması
ve işlenebilirliğinin kolay olması alçıyı cazip hâle getirmektedir.

Bu modülde işleyeceğimiz konu, alçı levhaları ilgilendirmektedir. İlk önce asma
tavanlarda kullanılan alçı levhalar, teknolojinin gelişmesi, alçının ısıya karşı dayanımı,
yalıtım yapma imkânının fazla olması nedeniyle cazip hâle gelmiş ve duvarlarda
kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde kullanım alanı hiç yok denecek kadar az olan alçı
levha yer döşemesi ise Avrupa’da özellikle Fransa’da çok kullanılmaktadır.

Alçı levha ile asma tavan yapmayı, alçı levha ile giydirme duvar yapmayı ve alçı
levha ile yer döşemesi yapma kurallarını, işlem basamaklarını ve uygulamalarını bu modülde
göreceksiniz. Bu modülde sizlere verilen bilgilerle levha ile asma tavan, giydirme duvar ve
yer döşemesini uygulayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında alçı levha ile
asma tavanı kuralına uygun yapabileceksiniz.

 Günlük hayatınızda gittiğiniz yerlerdeki tavanları inceleyiniz. Özelliklerini not

alınız.

 Alçı levha ve asma tavan hakkında bilgi edinmeye çalışınız.

1. ALÇI LEVHA İLE ASMA TAVAN

1.1. Asma Tavan
Tavana askı profiliyle tutturulan sistemdir.

1.1.1. Tanımı

Yapıda bulunan döşemeye (tavana) askı sistemiyle tutturulmuş metal iskelet üzerine
vida yardımı ile alçı levhaların birleştirilmesiyle oluşan tavana asma tavan denir (Şekil 1)

Şekil 1.1: Asma tavan örneği

1.1.2. Çeşitleri

Çeşitleri, uygulandığı döşemeye göre değişir. Bunlar:
 Betonarme döşemeye uygulanan asma tavanlar: En çok uygulama alanı olan

asma tavan çeşididir. Metal iskelet çelik dübeller yardımıyla betonarme
döşemeye tutturulur.

 Asmolen döşemeye uygulanan asma tavanlar: Metal iskelet çelik dübeller
yardımıyla döşemeye tutturulur. Çelik dübeller asmolen tuğlalarının arasında
yer alan nervürlü kirişlere tutturulur.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Ahşap döşemeye uygulanan asma tavanlar: Metal iskeletler çift taraflı ve bir
ucu ahşap döşemenin üzerine çıkan somunlar ve bulonlar yardımıyla döşemeye
tutturulur.

 Çelik döşemeye uygulanan asma tavanlar: Metal iskeleti en kolay asma tavan
çeşididir. Metal iskelet işin imkânlarına göre kaynak, bulon veya perçin
yardımıyla döşemeye tutturulur.

1.1.3. Kullanıldığı Yerler

Alçı levhalar; hafif olduğu, kolay montaj edildiği, dekorasyon açısından göze hoş
göründüğü için bunların kullanım alanı çok geniştir. Alçı levha ile yapılan asma tavanların
günümüzde göze hitap eden her yerde kullanım alanı vardır. Bunlar:

 Konutlar
 Ofis ve yönetim binaları
 İş ve alışveriş merkezleri
 Oteller, moteller, pansiyonlar
 Hastaneler
 Sinema ve tiyatro salonları, gösteri merkezleri
 Konservatuvarlar ve kayıt stüdyoları
 Sanayi yapıları
 Ses ve ısı yalıtımı istenen ortamlar
 Onarım ve yenileme yapılan binalar

1.2. Alçı Levha ile Asma Tavan Yapma Kuralları

Alçı levha ile asma tavan yapma kuralları öncelikle, asma tavan yapacağımız yerin
özelliklerini bilmekle başlar. Uygulama yapacağımız yerin kuru veya nemli olup olmadığını,
su alabilme ihtimali veya yakınında bir ocak veya soba kalorifer kazanı gibi dış etkenlerin
olup olmadığını bilmemiz gerekir. Buna göre alçı levha seçimi yapmamız gerekir. Piyasada
dört çeşit alçı levha bulunmaktadır. Bunlar:

 Standart alçı levha: Nefes alan bir malzeme olduğundan nemi dengeleyerek
sağlıklı bir ortam oluşturur. Yalıtım malzemeleriyle kullanıldığında ses ve ısı
yalıtımında etkili bir artış sağlar.

 Suya dayanımlı alçı levha: Standart alçı levhanın özelliklerini taşır. DIN
(Almanya inşaat standardı) 18180’e göre suya dayanımı fazladır. Ağırlığının %
10’u kadar su emme özelliğine sahiptir.

 Yangına dayanımlı alçı levha: Standart alçı levhanın özelliklerini taşır.
Yangına karşı dayanımı fazladır. TS 1263’de belirlenen standartlara göre B1
sınıf zor alevlenici bir yapı malzemesidir. Direkt aleve maruz kaldığında DIN
18180’e göre 20 dakikadan fazla dayanma süresi vardır.

 Yangına ve suya dayanımlı alçı levha: Suya dayanımlı ve yangına dayanımlı
alçı levhaların özelliklerini bir arada içerir.
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Alçı levha seçimini yaptıktan sonra uygulama yapacağımız yerin ana şemasını
çizmemiz gerekir. Montaj esnasında kılavuzluk yapacak olan bir çizimdir. Bu çizimle
malzeme sarfiyatını en aza indirebiliriz.

Alçı levha ile asma tavan yapmada kullanılacak olan yardımcı malzemeleri bilmemiz
gerekir. Yapılacak olan asma tavanda ne kadar yardımcı malzeme kullanacağımızı
hesaplamamız gerekir.

YARDIMCI MALZEMELER

TU profili L= 3 m

TC profili L= 3 m

Ekleme parçası
TC profillerini birbirine eklemek
için kullanılır.

Dübel-vida
TU profilleri duvara sabitlemek
için kullanılır.

Çelik dübel
Vida, kovan, L-demir ve
somundan oluşur.

Borazan vida
Alçı levhayı tali profillere
sabitlemek için kullanılır.

Askı çubuğu
Askı maşalarını taşımak için
kullanılır.

Askı maşası
ANA profilleri taşımak için
kullanılır.

Klips
Tali profilleri ana profillere
sabitlemek için kullanılır.

Derz bandı
Alçı levhalar arasında kalan
derzler için kullanılır.
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Derz dolgu alçısı Derz dolguları için kullanılır.

Verdiğimiz yardımcı malzemeler asma tavanın taşıyıcı sisteminde ve alçı levha
kaplama sırasında kullanılmaktadır (Şekil 1.2a, Şekil 1.2b).

1. Alçı levha

2. TU profili

3a. TC profili (ANA profil)

3b. TC profili (TALİ profil)

4. Ekleme parçası

5. Dübel vida

6. Çelik dübel

7. Askı çubuğu

8. Askı maşası

9. Klips

Şekil 1.2a: Yardımcı Malzemeler
Şekil 1.2a: Yardımcı malzemeler

10. Borazan vida

Derz bandı

11. Derz dolgu alçısı

Şekil 1.2b: Yardımcı malzemeler
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Alçı levha ile asma tavan yapmada uyulması gereken bazı sınır değer ölçüleri vardır.
Bu sınır değer ölçüleri; yapacağımız asma tavan çelik taşıyıcı iskeletinin emniyet sınırları
içinde kalarak alçı levha montajı sırasında veya daha sonra deforme olmaması, aşağı doğru
eğilmemesi ve göçmelere sebep olmaması için uyulması gereken en önemli sınır değerler
(Şekil 1.3)de verilmiştir.

SINIR DEĞERLER

ASMA
TAVAN TİPİ

PROFİL TİPİ
AKS ARALIĞI (cm)

Askı Çubuğu ANA Profil TALİ Profil

Çift İskeletli 27x60x27 ≤ 90 90-110 50

Şekil 1.3: Sınır değerler

1.3. Alçı Levha ile Asma Tavan Yapma İş Sırası

Alçı levha ile asma tavan yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı levha
ile asma tavan yapımı birbirini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Ana profilleri
takmadan tali profilleri yerleştiremeyiz. Askı çubuklarını tavana sabitlemeden ana profilleri
bağlayamayız veya tali profilleri takmadan alçı levhaların montajını yapamayız.
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Yukarıda saydığımız bazı örnekleri göz önüne alırsak alçı levha ile asma tavan
yapmada iş sırasına harfiyen uymak zorundayız. Bu iş sırasına başlamadan önce ilk
yapmamız gereken iş, ne kadar malzeme kullanacağımızı hesaplamaktır. Bunun için de
malzeme analizi yapmamız gerekir. Verilen malzeme analizi tablosunda 1 m² asma tavan
yapımı için kullanılan ve 50 m² asma tavan için kullanılan malzeme analizi yapılmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta 1 m² için çıkarılan analiz 50 ile çarpılmıştır.

MALZEME ANALİZİ

MALZEME ADI 1 m² İÇİN MİKTAR 50 m² İÇİN MİKTAR

Alçı levha 1,05 m² 52,50 m²

TU profili 0,90 m 45,00 m

TC profili 3,50 m 175,00 m

Ekleme parçası 0,6 adet 30 adet

Dübel - Vida 1 adet 50 adet

Çelik dübel 2 adet 100 adet

Askı çubuğu 1,6 adet 80 adet

Askı maşası 1,6 adet 80 adet

Klips 4,7 adet 235 adet

Borazan vida 16 adet 800 adet

Derz bandı 1,8 m 90,00 m

Derz dolgu alçısı 0,400 kg 20,000 kg

Saten perdah alçısı
1 kg/ m²

(Her 1 mm kalınlık için)
50 kg

Yalıtım malzemesi
(isteğe bağlı)

1,05 m² 52,50 m²

Köşe profili (köşe bandı) Tavan detayına göre değişir Tavan detayına göre değişir
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Yukarıda verilen ölçülerde hesaplama esnasında % 5 malzemenin fire vereceği hesaba
katılmıştır. Alçı levha ile asma tavan yapılacak yerin m² olarak alanı hesaplanarak
yukarıdaki tablodan yardım alınarak hesaplama yapılabilir.

Kullanacağımız malzeme miktarını hesapladıktan sonra alçı levha ile asma tavan
yapım sırasını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 Asma tavan kotunun belirlenmesi
 U- profillerin sabitlenmesi
 Askı çubuklarının konumunun belirlenmesi
 Çelik dübel yerlerinin belirlenmesi
 Askı çubuklarının konumunun belirlenmesi
 Ek askı çubukları atılacaksa onların konumunun belirlenmesi
 Çelik dübellerin sabitlenmesi
 Askı çubuklarının boyunun belirlenmesi
 Askı çubuklarının takılması
 Askı maşalarının takılması
 Ana profillerin takılması
 Ana profillerin ekleme parçalarının takılması
 Tali profillerin aralıklarının belirlenmesi
 Tali profillerin konumu
 Tali profillerin sabitlenmesi
 Tali profillerin ekleme parçalarının takılması
 Alçı levhaların kesilmesi
 Yalıtım malzemesinin döşenmesi
 Alçı levhaları vidalama ve montajının yapılması
 Derz bandı ile derzlerin kapatılması
 Derz dolgu alçısı ile derzlerin doldurulması

Yukarıda verilen maddeler, iş sırasına göre verilmiştir. İş sırasında değişiklikler
yapıldığı zaman montaj esnasında zorluklar ve olumsuzluklar meydana gelir.

1.4. Alçı Levha ile Asma Tavan Yapılması

Alçı levha ile asma tavan yapımında uyulması gereken en önemli kural, alçı levha ile
asma tavan yapma iş sırasıdır. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri
malzeme analiz listesi çıkararak tespit ederiz ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp
çalışmadıklarını kontrol ederiz.
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1.4.1. Asma Tavan Kotunun Belirlenmesi

Şekil 1.4: Asma tavan kotunun belirlenmesi

Yapılması istenen asma tavan, bitiş kotuna göre alçı levha kalınlığı da temiz kalacak
olan yüksekliğe eklenerek U profillerinin alt kotu duvar yüzeyine işaretlenir.

Bu kot diğer duvarlara da taşınır ve sabitleme yapılacak olan hat boyalı çırpı ipi
yardımı ile tüm duvarlar üzerine taşınır (Şekil 1.4).

1.4.2. U Profillerinin Sabitlenmesi

Şekil 1.5: U Profillerinin sabitlenmesi

Daha önceden boyalı çırpı ipi yardımıyla tüm duvarlar üzerine taşınmış olan çizginin
üzerine, tavan U profilleri, matkap yardımı ile dübel, vida ve pul kullanılarak sabitlenir.

Vida aralıklarının 60 cm olmasına ve bu ölçüden küçük veya büyük olmamasına
dikkat edilmelidir (Şekil 1.5).



11

1.4.3. Askı Çubuklarının Konumu

Şekil 1.6: Askı çubuklarının konumu

İlk konulacak olan askı çubuğu, uygulamaya başlanacak olan duvar köşesinden her iki
duvara, uzaklığı 10 cm olacak şekilde monte edilmelidir.

Askı çubuklarını ana profiller taşıyacağından, ana profillerin montajında yaşanacak
problemleri en aza indirmek için ana profillerin hangi duvara paralel olacağı önceden
belirlenmelidir (Şekil 1.6).

1.4.4. Çelik Dübel Yerleri

 Ana profiller odanın uzun duvarına (“a” eksenine) paralel düşünülmüştür.
 “a” ekseni doğrultusunda en fazla 90 cm aralıklarla çelik dübel yerleri

işaretlenmelidir.
 Birinci ana profil yerleştirildikten sonra ana profillerin birbirleri arasındaki aks

uzaklık mesafeleri 90 – 110 cm’yi aşmamalıdır. Bu mesafeler boyalı çırpı ipi
yardımı ile tavana çizilir.

 Boyalı çırpı ipi yardımıyla çizilen ana profil döşenme çizgilerinin üzerinde
aralıkları en fazla 90 cm olacak şekilde çelik dübel yerleri işaretlenir (bk. Şekil
1.7).

Şekil 1.7: Çelik dübel yerleri
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1.4.5. Askı Çubuklarının Konumu Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Şekil 1.8: Askı çubuklarının konumu

Askı çubuklarının konumlarını belirlerken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır.

 Elektrik ve ses tesisatı var mı?
 İklimlendirme ve havalandırma bacaları geçiyor mu?
 Yangın önleme tesisatı döşenecek mi?

gibi benzeri sorulara cevap verilmeli, bu durumlar askı çubuklarının konumu
belirlenmeden önce kontrol edilmelidir (Şekil 1.8).

1.4.6. Ek Askı Çubukları

Şekil 1.9: Ek askı çubukları

Askı çubukları ve ana profillerin söz konusu tesisatlarla çakışmaması için gereken
yerlerde ek askı çubuğu kullanılır.

Başka yol olarak askı çubukları ve profiller sınır değerleri geçmemek şartıyla
kaydırılabilir (Şekil 1.9).
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1.4.7. Çelik Dübellerin Sabitlenmesi

Şekil 1.10: Çelik dübel

Daha önceden belirlenmiş olan çelik dübel yerleri matkapla delinir. Matkapla delme
işleminde seçilen matkap ucuna dikkat edilmelidir. Kullanılan matkap ucu dübelden bir
numara küçük olmalıdır.

Daha sonra dübeller çekiç ile deliklere çakılır ve altlarında bulunan somunlar uygun
anahtar yardımı ile sıkılır (Şekil 1.10).

1.4.8. Askı Çubuklarının Boyu

Şekil 1.11 Askı çubuğu kesimi

Askı çubuklarının boyu belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 Malzeme analizinde askı çubuğu sayısı belirlenir.
 Askı çubukları, tavan ile U profilleri alt kotu arasında kalan mesafeden en az 4-

5 cm, en fazla 7-8 cm kısa kesilir (Şekil 1.11).
 Askı çubuklarının kesimi profil ya da demir makasıyla yapılır.
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Şekil 1.12: Askı çubuğu ucu kıvrılmış

Diğer bir seçenek ise askı çubukları kesilmez. Bu durumda askı maşaları ve ana
profiller takıldıktan sonra ve teraziye alındıktan sonra yukarıya doğru uçları açılmayacak
şekilde kıvrılarak bırakılır (Şekil 1.12).

1.4.9. Askı Çubuklarının Takılması

Şekil 1.13: Askı çubuklarının takılması

Askı çubuklarının takılması işlemi, daha önceden monte edilen ve yerinde
sağlamlanan çelik dübeller üzerinde bulunan L demirlerinin içinden geçirilerek asılır (Şekil
1.13).
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1.4.10. Askı Maşalarının Takılması

Şekil 1.14: Askı maşalarının takılması

Askı maşaları, C profillerine rahatça geçmesi ve montaj esnasında zorluk çıkmaması
için C profilleriyle aynı yöne bakacak şekilde takılmalıdır.

Takılma esnasında askı çubuklarının üzerinde bulunan yaylarına basılır ve askı
çubukları yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilir (Şekil 1.14).

1.4.11. Ana Profillerin Takılması

Şekil 1.15: Ana profillerin takılması

Ana profillerin takılması iki çeşittir. Bunlar:

 T askı maşası kullanılmış ise ana profiller maşa dişlerinden direkt geçirilerek
takılır.

 C askı maşası kullanılmış ise ana profil maşaya yaklaştırılır ve maşa ana profile
kilitlenene kadar döndürülür (bk. Şekil 1.15).
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1.4.12. Ana Profillerin Ekleme Parçası

Şekil 1.16: Ana ve tali profillerin ekleme parçası

Yardımcı malzemeler tablosundan hatırlayacağımız gibi profil L boyları 3 m’dir. 3
m’yi geçen asma tavanlarda ana profiller ekleme parçası ile birbirlerine eklenir.

Ekleme parçaları iki ana profilin kanallarından geçirilerek monte edilir. Ana
profillerin beraber çalışmalarını sağlar (Şekil 1.16).

Şekil 1.17: Ekleme parçalarının şaşırtmalı yerleştirilmesi

Ekleme parçalarının montajında dikkat edilecek diğer bir nokta ise ekleme
noktalarının birbirlerinden şaşırtmalı yerlere monte edilmesi gerektiğidir. Bunun nedeni ise
ekleme parçaları ne kadar ana profillerin beraber çalışmasını sağlasa da bağlantı noktası yük
taşımakta zayıf kalmaktadır. Bunun için ekleme noktaları şaşırtmalı olarak asma tavanın
geneline yayılır (Şekil 1.17).
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1.4.13. Tali Profillerin Aralıkları

Şekil 1.18: Tali profillerin aralıkları

Tali profillerin aralıkları 50 cm olmalıdır. Bu mesafeyi kesinlikle geçmemek gerekir.
Bunun nedeni ise altına monte edilecek olan alçı levhaları taşıyacak olmasıdır. Aradaki
mesafe 50 cm’den büyük olursa alçı levhada sonradan sarkmalar olabilir (Şekil 1.18).

1.4.14. Tali Profillerin Konumu

Şekil 1.19: Tali profillerin konumu

Tali profillerin yerleştirilmesinde ilk tali profilin yerleştirilmesi önemlidir.

 Mevcut duvardan ya da giydirme duvardan uzaklığı en az 10 cm olmalıdır.
 Bu mesafenin aşılmamasına dikkat edilmelidir.
 Mesafe 10 cm’den kısa tutulduğu zaman alçı levha montajı sırasında

kullanılacak olan aletlerle vidalama yapmak zorlaşır.
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 Mesafe 10 cm’den fazla olacak olursa daha sonra yapılan boya ya da
dekorasyonlarda göze hoş gelmeyen çatlamalar olabilir (Şekil 1.19).

1.4.15. Tali Profillerin Sabitlenmesi

Şekil 1.20: Tali profillerin sabitlenmesi

Tali profiller önceden askı çubuklarına askı maşaları aracılığıyla bağlanan ana
profillerin altına sabitlenir. Sabitlenme şekli:

 Tali profiller, ana profillere dik doğrultuda tavan U profillerinin içine geçirilir.
 Tali profiller ana profillere kesişme noktalarından iki adet klips yardımı

kullanılarak sabitlenir (bk. Şekil 1.20).

1.4.16. Alçı Levhaların Kesimi

Şekil 1.21: Alçı Levhanın Kesilmesi

Alçı levhaların kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta, ölçünün alınmasıdır. Ölçü,
kesilecek alçı levhanın monte edileceği yerde alınmalıdır.
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Kesme sırası şöyledir:
 Alçı levhanın ön yüzünde bulunan karton kısmın üzerine kalem ile kesilecek

mesafe iki noktadan işaretlenir ve mastar yardımı ile tamamen kalemle çizilir ve
maket bıçağı ile kesilir.

 Maket bıçağının kartonu tamamı ile kestiğine dikkat edilmelidir. Maket bıçağı
kartonu tamamen kesmeli ve alçı yüzeye değmelidir (Şekil 1.21).

Şekil 1.22: Alçı levhanın ayrılması

 Alçı levhanın kesilen yüzeyi üstte kalacak şekilde alçı levha kesim yerinden el
darbesi ile kırılır.

 Alçı levha ters çevrilerek alçı levhanın arka kısmındaki karton bağlantısı maket
bıçağı yardımı ile kesilir (Şekil 1.22).

1.4.17. Yalıtım Malzemesi

Şekil 1.23: Yalıtım malzemesinin yerleştirilmesi

Yapılacak olan asma tavanda yalıtım yapılması düşünülüyorsa yalıtım malzemeleri
alçı levha kaplanmasına başlamadan önce profillerin üzerine yerleştirilmelidir.

Daha sonradan alçı levhaların üzerine yalıtım malzemelerini koymak zorlaşacağı için
köşelere uzanmak zorlaşacaktır (Şekil 1.23).
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1.4.18. Alçı Levha Kaplama

Alçı levha kaplaması; duvarların birbirine dik oluşuna ve dik olmayışına göre iki türlü
yapılır. Alçı levha kaplama uygulaması şöyledir:

 Duvarlar birbirine dikse alçı levha tali profillere dik açı yapacak şekilde duvar
köşesine yanaştırılır.

 Alçı levhaların kısa olan kenarlarının tali profillerin kanatlarını ortalamasına
dikkat edilmelidir.

 Alçı levhalar profil eksenleri doğrultusunda tali profillere 25 mm’lik borazan
vidalarla sabitlenmelidir (bk. Şekil 1.24).

Şekil 1.24: Duvarları birbirine dik alçı levha kaplaması

 Duvarlar birbirine dik değilse Şekil 1.25’te görüldüğü gibi 1 ve 2 numaralı alçı
levhalar duvarın eğimine uygun kesilir ve duvarlara bitişecek şekilde vidalanır.

 Alçı levhaların kısa kenarları tali profillerin kanatlarını ortalamalıdır.
 Alçı levhalar, profil eksenleri doğrultusunda tali profillere 25 mm’lik borazan

vidalarla sabitlenir (bk. Şekil 1.25).

Şekil 1.25: Duvarları birbirine dik olmayan alçı levha kaplaması
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1.4.19. Vidalama

Şekil 1.26: Vidalama

Vidalama şarjlı matkap ya da devir ayarlı matkap ile yapılır. Vidalamada dikkat
edilecek nokta, vida aralıklarının 30 cm’yi aşmamasıdır. Vidalama sırasında vida başlıkları
alçı levha üzerine gömülecek şekilde yapılmalı yalnız alçı levha üzerinde bulunan kartonun
zedelenmemesine dikkat edilmelidir (Şekil 1.26).

1.4.20. Derz Bandı (File) Yapılması

Şekil 1.27: Derz bandı (file) yapılması

Alçı levhaların vida ile montajı yapıldıktan sonra derzlere derz bandı (file) çekilir.
Derz bandı; derz dolgusu alçısının alçı levhayı daha sağlam tutması ve kuruyunca
çatlamaması için yapılır (Şekil 1.27).

1.4.21. Değişik Tavan Türlerinde Asma Tavan Yapımı

İki çeşittir. Değişken mesafeli asma tavanlar ve asmolen döşeme altı tavanlardır.
Değişken mesafeli tavanlar askı çubukları çelik dübeller üzerindeki L demirinin içinden
geçirilerek asılır. Askı maşaları askı çubuklarına geçirilir. İstenen yüksekliğe göre
ayarlandıktan sonra askı çubukları yukarıya doğru kıvrılır (Şekil 1.28).

Asmolen döşemeye asma tavan yapmada dikkat edilecek en önemli husus, çelik
dübellerin mutlaka asmolenler arasındaki nervürlü kirişlere sabitlenmesidir (Şekil 1.29).

Şekil 1.28: Değişken mesafeli tavan Şekil 1.29: Asmolen döşeme tavanı
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Bunları unutmayınız:

 Çelik dübeller için açılan delik çapının dübel çapından küçük olması gerekir.
 Çelik dübelleri mutlaka taşıyıcı bir yapı elemanına sabitleyiniz.
 ANA ve TALİ profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanınız.
 Alçı levhaların kısa kenarları ve kesilmiş alçı levha kenarlarına pah rendesi ile

pah açınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Alçı levha ile asma tavan uygulaması yapınız.

Verilenler:
Tavan boyutları: 2.00 x 2.00 x 0.20 metre

İstenenler:
 Araç gereç hazırlığını yapınız.
 Projeden ölçüleri alınız, tavana uygulayınız.
 Alçı levha ile asma tavan malzeme hazırlığı yapınız.
 Alçı levha ile asma tavanı yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yüzey teşhisi yapınız.
 Kot ve ölçü alınız.
 Taşıyıcı

konstrüksiyonun
montajını yapınız.

 Alçı levhaların
montajını yapınız.

 Derzlere file çekiniz.

 Uygulama yapılacak olan alçı levha asma tavanın nasıl bir
tavana monte edileceğini tespit ediniz.

 Tavanın betonarme, ahşap, çelik ya da asmolen bir
döşeme mi olacağını ve tavanda değişken yükseklikler
olup olmadığını (kot farklılığı) tespit ediniz.

 Uygulaması yapılacak olan alçı levha asma tavanın yerden
ne kadar yüksek olacağına dikkat edilmelidir. Kotun
taşınmasına özen gösterilmelidir. Kot yanlış taşındığında
tavanda göze hoş gelmeyen eğrilikler olabilir.

 Taşıyıcı konstrüksiyonun montajını yaparken önceden
hazırlayacağız montaj planlarına ve alçı levha ile asma
tavan yapımı iş sırasına uyunuz.

 Alçı levhaların montajı yapılırken dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri de duvarların birbirine dik olup
olmadığıdır. Duvarların birbirine dik olup olmadığına göre
alçı levha montajı değişkenlik gösterir (bk. 1.4.17 Alçı
Levha ile Kaplama).

 Alçı levhaların montajı bittikten sonra arada kalan derzlere
doldurulacak olan derz dolgu alçılarının alçı levhayı daha
iyi tutması ve kuruyunca çatlamaması için derzlere
çekeceğiniz derz bandı (file) işini dikkatli bir biçimde
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri EvetHayır

1. Yüzey teşhisini yaptınız mı?

2. Asma tavan kotunu belirlediniz mi?

3. U profillerinin ve askı çubuklarının konumunu belirleyip montajını
yaptınız mı?

4. Askı çubuklarının konumunu belirlerken tesisat sistemlerini dikkate
aldınız mı?

5. Tali profillerin montajını yaptınız mı?

6. Ana ve tali profillerin ekleme parçalarını kuralına uygun yaptınız mı?

7. Kesilecek alçı levhalarının ölçüsünü yerinde aldınız mı?

8. Alçı levhaların montajını yaptınız mı?

9. Vida aralıklarını yaklaşık olarak 30 cm bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi asma tavan çeşitlerinden değildir?
A) Çelik döşemeye uygulanan B) Ahşap döşemeye uygulanan
C) Alçı döşemeye uygulanan D) Betonarme döşemeye uygulanan

2. Aşağıdakilerden hangisi askı çubuğunun montaj sınır değeridir?
A) ≤ 75 cm B) ≤ 90 cm C) ≤ 100 cm D) ≤ 115 cm

3. Aşağıdakilerden hangisi ana profil montaj sınır değeridir?
A) 90-110 cm B) 70-90 cm C) 100-120 cm D) 110-130 cm

4. Aşağıdakilerden hangisi tali profil montaj sınır değeridir?
A) 40 cmB) 80 cm C) 60 cm D) 50 cm

5. Malzeme analizi yapılırken % kaç fire hesaplanır?
A) % 5 B) % 8 C) % 10 D) % 15

6. Asma tavan yapımında ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tali profillerin konumu B) Ana profillerin konumu
C) Asma tavan kotunun belirlenmesi D) Alçı levhaların kesilmesi

7. Asma tavan kotunun belirlenmesinde hangi profilin alt kotu tavan yüzeyine
işaretlenir?
A) U profili B) L profili C) Ana profil D) Tali profil

8. Askı çubukları yerleştirilirken ilk çubuk duvarlardan ne kadar uzakta olmalıdır?
A) 15 cmB) 25 cm C) 10 cm D) 5 cm

9. Tavan üzerine işaretlenen çelik dübeller en fazla kaç cm ara ile işaretlenmelidir?
A) 90 cmB) 80 cm C) 110 cm D) 100 cm

10. İlk TALİ profil yerleştirilirken duvara olan mesafesi ne olmalıdır?
A) 5 cm B) 10 cm C) 15 cm D) 20 cm

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında alçı levha ile
duvar giydirme yapabileceksiniz.

 Günlük hayatınızda gittiğiniz yerlerdeki duvarları inceleyiniz. Özelliklerini not

alınız.

 Alçı levha ve giydirme duvar hakkında bilgi edinmeye çalışınız.

2. ALÇI LEVHA İLE GİYDİRME DUVAR

2.1. Duvar Giydirme

Duvara estetik bir görünüş sağlamak için yapılan kaplama işlemidir.

2.1.1. Tanımı

Yapıda bulunan duvara metal iskelet üzerine vida yardımı ile veya mevcut duvara alçı
yardımı ile alçı levhaların birleştirilmesiyle oluşan duvara giydirme alçı duvar denir (Şekil
2.1, Şekil 2.2).

Şekil 2.1: Metal iskeletli giydirme duvar Şekil 2.2: Alçı yapıştırmalı giydirme duvar

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ARAŞTIRMA
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2.1.2. Çeşitleri

Çeşitleri uygulama şekline göre değişir. Bunlar:

 Metal iskeletli giydirme duvarlar: Mevcut hâlde bulunan tuğla, briket, ahşap,
beton, betonarme vb. duvarların üzerine metalden yapılan taşıyıcı iskelet
üzerine alçı levhaların monte edilmesi ile yapılır.

 Yapıştırma giydirme duvarlar: Mevcut hâlde bulunan tuğla, briket, ahşap, beton,
betonarme vb. duvarların üzerine özel olarak üretilmiş yapıştırma alçısı ile alçı
levhaların duvara monte edilmesiyle yapılır.

2.1.3. Kullanıldığı Yerler

Alçı levhalar hafif olması, kolay montaj edilmesi, dekorasyon açısından göze hoş
gelmesinden dolayı alçı levhaların kullanım alanı çok geniştir. Alçı levha ile yapılan
giydirme duvarlar, günümüzde göze hitap eden her yerde kullanım alanı bulur. Bunlar:

 Konutlar
 İş ve alışveriş merkezleri
 Oteller, moteller, pansiyonlar
 Hastaneler
 Sinema ve tiyatro salonları, gösteri merkezleri
 Konservatuvarlar ve kayıt stüdyoları
 Ses ve ısı yalıtımı istene ortamlar
 Onarım ve yenileme yapılan binalar

2.2. Alçı Levha ile Duvar Giydirme Yapma Kuralları

Alçı levha ile giydirme duvar yapma kuralları, öncelikle giydirme duvar yapacağımız
yerin özelliklerini bilmekle başlar. Uygulama yapacağımız yerin kuru, nemli veya su alma
ihtimalinin olup olmadığını; yakınında ocak, soba ve kalorifer kazanı gibi dış etkenlerin olup
olmadığını bilmemiz gerekir. Buna göre alçı levha seçimi yapmamız gerekir. Piyasada dört
çeşit alçı levha bulunmaktadır. Bunlar:

 Standart alçı levha: Nefes alan bir malzeme olduğundan nemi dengeleyerek
sağlıklı bir ortam oluşturur. Yalıtım malzemeleriyle kullanıldığında ses ve ısı
yalıtımında etkili bir artış sağlar.

 Suya dayanımlı alçı levha: Standart alçı levhanın özelliklerini taşır. DIN
(Almanya inşaat standardı) 18180’e göre suya dayanımı fazladır. Ağırlığının %
10’u kadar su emme özelliğine sahiptir.

 Yangına dayanımlı alçı levha: Standart alçı levhanın özelliklerini taşır.
Yangına karşı dayanımı fazladır. TS 1263 de belirlenen standartlara göre B1
sınıf zor alevlenici bir yapı malzemesidir. Direkt aleve maruz kaldığında DIN
18180’e göre 20 dakikadan fazla dayanma süresi vardır.

 Yangına ve suya dayanımlı alçı levha: Suya dayanımlı ve yangına dayanımlı
alçı levhaların özelliklerini bir arada içerir.
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Bunun yanı sıra yukarıda özellikleri yazılı olan alçı levhaların göze hoş görünmesi
amacıyla fabrikalarda desenli olarak üretilenleri de vardır (Şekil 2.3).

Şekil 2.3: Desenli alçı levha

Alçı levha seçimini yaptıktan sonra uygulama yapacağımız yerin ana şemasını
çizmemiz gerekir. Bu bize, montaj esnasında kılavuzluk yapacak olan bir çizimdir. Bu
çizimle malzeme sarfiyatını en aza indirebiliriz. Alçı levha ile giydirme duvar yapmada
kullanılacak olan yardımcı malzemeleri bilmemiz gerekir. Yapılacak olan giydirme duvarda
ne kadar yardımcı malzeme kullanacağımızı hesaplamamız gerekir. Yardımcı malzemeler
yapılacak olan giydirme duvarın özelliğine göre değişir. Duvara metal iskelet mi yapılacak
yoksa alçı yapıştırma mı yapılacak ona göre yardımcı malzemeleri seçeriz.

METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR YARDIMCI MALZEMELERİ

TU profili L= 3 m

TC profili L= 3 m

Dübel-vida
TU profilleri duvara sabitlemek
için kullanılır.

Agraf (kopça) Lkanat = 7 - 12 - 20 cm

Borazan vida
Alçı levhayı galvanizli profillere
sabitlemek için kullanılır.

Delikli köşe profili
Alçı levha bölme duvar köşeleri
için kullanılır.
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Derz bandı
Alçı levhalar arasında kalan
derzler için

Derz dolgu alçısı Derz dolguları için kullanılır.

AHŞAP İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR YARDIMCI MALZEMELERİ

Derz dolgu alçısı Derz dolguları için

Derz bandı
Alçı levhalar arasında kalan
derzler için

Verdiğimiz yardımcı malzemeler metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarın
alçı levha kaplama sırasında kullanılmaktadır (Şekil 2.4a, Şekil 2.4b).

1. Alçı levha

2. TU profili

3. TC profili

4. Ses yalıtım bandı

5. Dübel vida

6. Agraf

7. Borazan vida

8. Derz bandı

9. Derz dolgu alçısı

10. Yalıtım malzemesi

11. Delikli köşe profili

Şekil 2.4a: Metal iskeletli giydirme duvar yardımcı malzemeleri
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1. Alçı levha

2. Yapıştırma alçısı

3. Derz bandı

4. Derz dolgu alçısı

Şekil 2.4b: Alçı yapıştırmalı giydirme duvar yardımcı malzemeleri

Alçı levha ile giydirme duvar yapılmasında uyulması gereken bazı sınır değer ölçüleri
vardır. Bu sınır değer ölçüleri yapacağımız giydirme duvarın metal iskeletinin emniyet
sınırları içinde kalarak alçı levha montajında veya daha sonra deforme olmaması, dışarı ve
içe doğru eğilmemesi ve göçmelere sebep olmaması için uyulması gereken en önemli
kurallardır (Şekil 2.5).

METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR SINIR DEĞERLERİ

GİYDİRME
DUVAR TİPİ

C- PROFİL
TİPİ

h
Agraflar arası en fazla mesafe

Çift İskeletli 27x60x27 1,25 m 1,40 m
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Şekil 2.5: Metal iskeletli giydirme duvar sınır değerleri

2.3. Alçı Levha ile Duvar Giydirme Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile giydirme duvar yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı
levha ile giydirme duvar yapımı birbirini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Metal
iskeletli giydirme duvarlarda U profili yerleştirmeden C profilini yerleştiremeyiz. Duvardan
tesisat geçirilecek ise metal iskeletli ve alçı yapıştırmalı giydirme duvarda tesisat
geçirilmeden alçı levha montajını yapamayız.

Yukarıda saydığımız bazı örnekleri göz önüne alırsak alçı levha ile giydirme duvar
yapmada iş sırasına harfiyen uymak zorundayız. Bu iş sırasına başlamadan önce ilk
yapmamız gereken, ne kadar malzeme kullanacağımızı hesaplamaktır. Bunun için de
malzeme analizi yapmamız gerekir. Verilen malzeme analizi tablosunda 1 m² giydirme duvar
için metal iskeletli ve alçı ile yapılan olarak ayrı ayrı hesaplanır.
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METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ
2,50 yükseklikte 1 m² giydirme duvar için boşluklar düşülmemiştir. %5 fire

hesaba katılmıştır.

MALZEME ADI

Alçı levha 1,05 m² 2,10 m²

TU profili 0,90 m

TC profili 2,30 m

Ses yalıtım bandı 1 m

Dübel - Vida 2 adet

Agraf 1 adet

Borazan vida 25’lik 12 adet 3 adet

Borazan vida 28’lik - 12 adet

Derz bandı 1,5 m

Derz dolgu alçısı 0,400 kg

Saten perdah alçısı 1 kg/ m² (Her 1 mm kalınlık için)

Yalıtım malzemesi (isteğe
bağlı)

1,05 m²

Köşe profili (köşe bandı) (tavan yüksekliği) x (köşe sayısına)na göre değişir.

Yukarıda hesabı yapılan ölçüler metal iskeletli giydirme duvarlar içindir. Hesaplarda
tablonun üstünde belirtildiği gibi % 5 fire hesaba katılmıştır. 50 m² duvar montajı
yapacağımızı düşünürsek 1 m² için yukarıdaki tabloda verilen ölçüleri 50 ile çarparız.
Örnek:

 TU profili = 0,90 m x 50 = 45,00 m
 TC profili = 2,30 m x 50 = 135,00 m
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 Derz dolgusu = 0,400 kg x 50 = 20 kg

Alçı ile yapılan giydirme duvar montaj malzeme analizini iki tablo hâlinde verebiliriz.
Sarfiyat tablosu ve malzeme analiz tablosu olarak. Bunun nedeni ise montaj esnasında
kullanılan alçının, kullanıldığı duvar yüzeyine göre değişkenlik göstermesidir.

SARFİYAT TABLOSU

Yapıştırma Alçısı Sarfiyatı

Yüzey Tipi Miktar (kg/ m²)

Brüt beton üzeri 1,5 – 2,0

İnce sıva üzeri 1,5 – 2,0

Kaba sıva üzeri 2,0 – 2,5

Gaz beton üzeri 2,5 – 3,0

Tuğla üzeri (1) 3,0 – 4,0

(1) Tuğla işçiliğinin kalitesine göre, sarfiyat 5 kg/ m²ye kadar çıkabilir.

Yukarıdaki sarfiyat tablosundaki bilgileri malzeme analizi tablosunda kullanacağız.

METAL İSKELETLİ GİYDİRME DUVAR MALZEME ANALİZİ

2,50 yükseklikte 1 m² giydirme duvar için boşluklar düşülmemiştir. % 5 fire
hesaba katılmıştır.

Alçı Levha 1,05 m²

Yapıştırma Alçısı Sarfiyat tablosuna bakınız.

Derz Bandı 1,5 m

Derz Dolgu Alçısı 1 m

Dübel - Vida 0,400 kg

Saten Perdah Alçısı 1 kg/ m² (her 1 mm kalınlık için)

Köşe Profili (Köşe Bandı) (tavan yüksekliği) x (köşe sayısına)na göre değişir.

Yukarıda verilen tablodaki hesaplamalar 1 m² duvar için yapılır. Hesaplamalar için
metal iskeletli giydirme duvar örneklerine bakınız.
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Kullanacağımız malzeme miktarını hesapladıktan sonra alçı levha ile giydirme duvar
yapım sırasını, metal iskeletli ve alçı ile yapıştırma olarak iki şekilde sıralayabiliriz.

2.3.1. Alçı Levha ile Giydirme Duvar Yapma Metal İskeletli İş Sırası

Alçı levha ile metal iskeletli giydirme duvar yapma iş sırası aşağıda verilmiştir.
Bunlar:


 Metal iskeletli giydirme duvarın kotunun ve düzgünlüğünün kontrolü
 Profillerin hazırlanması
 U profillerinin sabitlenmesi
 Agrafların sabitlenmesi
 Tesisat işleri ve yalıtım
 Alçı levhaların kesimi
 Alçı levha kaplama
 Vidalama
 Pencere kasalarının kenarları

İş sırasında değişiklikler yapıldığı zaman montaj esnasında zorluklar ve olumsuzluklar
meydana gelir.

2.3.2. Alçı Levha ile Giydirme Duvar Yapma Alçı ile Yapıştırma İş Sırası

Alçı levha ile alçı ile yapıştırma giydirme duvar yapma iş sırası aşağıda verilmiştir.
Bunlar:

 Alçı ile yapıştırma giydirme duvarın kotunun ve düzgünlüğünün kontrolü
 Islak hacimde çalışılıyorsa kontrolü
 Yapıştırma alçısının hazırlanması
 Alçı levhaların kesimi
 Yapıştırma alçısı ile alçı levha üzerine öbekleme yapılması
 Alçı levhaların yerleştirilmesi
 Ses yalıtımı bandının yerleştirilmesi
 Üst üste gelen alçı levhaların yerleştirilmesi

Yukarıda verilen maddeler iş sırasına göre verilmiştir. İş sırası değişiklikler yapıldığı
zaman montaj esnasında zorluklar ve olumsuzluklar meydana gelir. Yapıştırma ile yapılan
uygulamalarda montaj esnekliği imkân tanımaktadır.

2.4. Alçı Levha ile Duvar Giydirme Yapılması

Alçı levha ile giydirme duvar yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha
ile giydirme duvarın nasıl yapılacağını belirlemek ve metal iskelet veya alçı ile yapıştırma
yapılıyorsa iş sıralarına uymaktır. İki uygulama çeşidi de birbirinden tamamen farklı olduğu
için bu konuya çok dikkat etmek gerekir.
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Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri, malzeme analiz listesi
çıkararak tespit ederiz ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederiz.

2.4.1. Alçı Levha ile Metal İskeletli Giydirme Duvar Yapımı

Maliyetinin yapıştırma alçısı ile olan montaja göre daha fazla olmasına rağmen
yapılan işin düzgün olması ve giydirme esnasında ısı ve sese karşı iyi derecede yalıtım
yapılabilmesi, tercih sebebidir.

2.4.1.1. Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü

Şekil 2.6: Kot alınması

Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 Giydirme duvarın konumu belirlenir.
 U profillerinin sabitleneceği hat, alçı levhaların kalınlıkları da göz önüne

alınarak döşemeye boyalı çırpı ipi ile işaretlenir.
 Döşemede bulunan işaret şakul yardımı ile tavana taşınır ve boyalı çırpı ipi

yardımı ile tavana çizilir.
 Boyalı çırpı ipi yardımı ile tavana işaretlenir (Şekil 2.6).
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2.4.1.2. Profillerin Hazırlanması

Şekil 2.7: Profillerin montajı

Profiller aşağıdaki gibi hazırlanır:
 Yapılacak giydirme duvarın uzunluğu belirlenerek U profilleri bu uzunluğa göre

kesilir.
 Takma aşamasında kolaylık sağlaması amacıyla C profilleri tavan yüksekliğinde

1 cm kısa kesilir.
C profilleri tam ölçüsünde kesildiği zaman montaj esnasında olabilecek en küçük

hatalar dahi takma esnasında çok büyük sonunlar çıkarmaktadır (Şekil 2.7).

Şekil 2.8: Ses yalıtım bantlarının yerleştirilmesi

Ses yalıtım bantları profiller sabitlenmeden önce profillerin altına yerleştirilir (Şekil
2.8).

Şekil 2.9: C profillerinin aralıkları

 Profillerin aks aralıkları 60 cm kabul edilerek C profillerinin sayısı hesaplanır.
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 Daha sonradan seramik, mermer vb. malzemelerle kaplanacak mutfak, banyo
gibi benzeri ıslak hacim duvar uygulamalarında aks aralığının 40 cm olmasına
dikkat edilmelidir (Şekil 2.9).

2.4.1.3. U Profillerinin Sabitlenmesi

Şekil 2.10: U profillerinin sabitlenmesi

U profillerinin sabitlenmesi iki şekilde olur. Bunlar:

 U profilleri döşeme ve tavana dübel+vida+pul kullanılarak matkap yardımı ile
monte edilir.

 U profilleri döşemeye ve tavana çivi tabancası yardımı ile monte edilir.

Vida veya çivi aralıkları 60 cm olmalıdır (Şekil 2.10).

2.4.1.4. Agrafların Sabitlenmesi

Şekil 2.11: Agrafların sabitlenmesi

Agrafların montajı aşağıdaki gibidir:
 Giydirme duvar ile yapı duvarı arasındaki uzaklığa göre seçilen uygun agraflar,

dübel ve vida kullanılarak duvara sabitlenir.
 Uzun agraflar kanatlarının iki yana kıvrılması ile istenilen uzaklığa göre

ayarlanır (Şekil 2.11).
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Şekil 2.12: Agrafların sabitlenme aralıkları

 Agraflar arasındaki mesafeyi belirlemek için metal iskeletli giydirme duvarların
sınır değerleri tablosuna bakınız.

 U profilinin tavana sabitlenememesi gibi bir durumda, tavandan 5 cm aşağıya
bir sıra agraf sabitlenmelidir (Şekil 2.12).

2.4.1.5. C Profillerinin Sabitlenmesi

Şekil 2.13: C profilinin U profiline takılması

C profillerinin sabitlenmesi aşağıdaki gibidir:

 C profilleri 60 cm arayla döşemedeki U profilinin içine eğik bir biçimde
oturtulur.

 C profili agrafın iki kanadı arasına yerleştirilir.
 Üst kısmı tavandaki U profilinin içine geçirildikten sonra doğrultulur (Şekil

2.13).
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Şekil 2.14: C profilinin teraziye alınması

 C profili U profilinin içinde doğrultulduktan sonra yatayda ve düşeyde terazisi
kontrol edilir.

 Daha sonra uygun vidalar yardımı ile agrafların kollarından agraflara sabitlenir
(Şekil 2.14).

2.4.1.6. Tesisat İşleri ve Yalıtım

Şekil 2.15: Tesisat ve yalıtım işleri

Giydirme yapılacak duvardan tesisat geçirilecek veya yalıtım yapılacaksa alçı
levhaların montajı yapılmadan bu işlemler gerçekleştirilmelidir.

Birinci olarak duvar boşluğundan geçirilecek olan tesisat işleri tamamlanır. Daha
sonra yalıtım malzemeleri C profillerinin arasında sıkıştırılarak duvara döşenir (Şekil 2.15).
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2.4.1.7. Alçı Levhaların Kesimi

Şekil 2.16: Alçı levhanın kesilmesi

Alçı levhaların kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta alçı levhanın ne kadar
kesilecek olması ve yerinde ölçülmesidir. Kesme sırası şöyledir:

 Alçı levhanın ön yüzünde bulunan karton kısmın üzerine kalem ile kesilecek
mesafe iki noktadan işaretlenir ve mastar yardımı ile tamamen kalemle çizilir ve
maket bıçağı ile kesilir.

 Maket bıçağının kartonu tamamı ile kestiğine dikkat edilmelidir. Maket bıçağı
kartonu tamamen kesmeli ve alçı yüzeye değmelidir (Şekil 2.16).

Şekil 2.17: Alçı levhanın ayrılması

 Alçı levhanın kesilen yüzeyi üstte kalacak şekilde alçı levha kesim yerinden el
darbesi ile kırılır.

 Alçı levha ters çevrilerek alçı levhanın arka kısmındaki karton bağlantısı maket
bıçağı yardımı ile kesilir (Şekil 2.17).

2.4.1.8. Alçı Levha Kaplama
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Alçı levhaların duvara kaplanması birkaç kademeden oluşur. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz.

 Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken nokta, alçı levhalar tavan
yüksekliğinde 1 cm kısa kesilerek kaplamaya hazır hâle getirilir (Şekil 2.18).

 Boyları 1 cm kısaltılan alçı levhalar levha takozu ile kaldırılır ve sabitlenir. Alçı
levhaların alt kısımları alçı levhalar ile beslenerek sağlama alınır.

Şekil 2.18: Alçı levhaların boyunun kısaltılması

 Alçı levhaların üst kenarları tavana olabildiğince yanaştırılmalıdır.
 Alçı levhaların nemlenmesini önlemek için alt kenarları ile döşeme arasında 1

cm boşluk bırakılmalıdır. Alçı levhaların C profillerinin kanatlarını
ortalamalıdır.

 Alçı levhaların sabitlenmesi U ve C profillerine alçı levha kenarları boyunca
kenarları borazan vidalarla yapılır (Şekil 2.19).

Şekil 2.19: Alçı levhaların yerleştirilmesi

2.4.1.9. Vidalama
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Şekil 2.20: Vida aralıkları

Vidalama işlemi sırasında uyulması gereken kurallar vardır. Bunlar:
 Vidalama yapılırken vida aralıklarının en fazla 30 cm olmasına ve vidaların

şaşırtmalı olarak vidalanmasına dikkat edilmelidir.
 Vidalama yapılırken vidaların alçı levha kenarlarına 1 cm’den yakın

olmamasına dikkat edilmelidir (Şekil 2.20).

Şekil 2.21: Alçı levhaların vidalanması

 Alçı levhalar vidalama esnasında C profillerine aşağıdan yukarıya doğru
vidalanmalıdır.

 Vidalama esnasında vida başları alçı levha üzerine gömülmelidir. Bu işlem
sırasında vida başlarının alçı levha üzerinde bulunan kartonu zedelememesi
gereklidir (Şekil 2.21).
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Şekil 2.22: Kesişme noktası vidalama

 U ve C profillerinin kesiştiği noktalara dikkate edilmelidir. Bu noktalarda altta
ve üst kısımda olmak üzere vidalama işlemi “v” şeklinde yapılmalıdır (Şekil
2.22).

 Giydirme duvar çift katlı yapılacak ise ilk kat alçı levhalar 60 cm aralıklarla
vidalanır.

2.4.1.10. Pencere Kasası Kenarları

Şekil 2.23: Pencere kasasına U profili yerleştirilmesi

Pencere kasası kenarlarına uygulama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar
vardır. Öncelikli olarak pencere kasanının çevresine tamamen saracak şekilde U profilleri
yerleştirilmelidir (Şekil 2.23).
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Şekil 2.24: Pencere kasasına C profillerin yerleştirilmesi

Pencerenin altında ve üstünde kalan boşluklara 60 cm aralıklarla C profilleri
yerleştirilir (Şekil 2.24).

Alçı levhaların kesilmesi ve yerleştirilmesi ve vidalanması aynıdır.

2.4.1.11. Köşe Birleşim Detayı

Duvarların kesişen noktalarında köşe
birleşim detayına uyulmalıdır. Öncelikli olarak
hangi duvara alçı levha yerleştirileceğine metal
iskelet montajından önce karar verilmelidir
(Şekil 2.25).

Şekil 2.25: Köşe birleşim detayı
Bunları unutmayınız:
 Döşeme ve tavana TU profillerini sabitleyiniz.
 Köşelerde köşe profili ya da köşe bandı kullanınız.
 Islak hacimlerde TU profillerinin altına plastik nem koruyucu seriniz.

2.4.2. Alçı Levha ile Yapıştırma Giydirme Duvar Yapımı

Maliyeti metal iskeletli giydirme duvara göre daha ucuzdur. Kullanım alanı daha
azdır. Dekoratif olmayan düz duvarlarda daha çok tercih edilir.
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2.4.2.1. Duvarın Kotunun ve Düzgünlüğünün Kontrolü

Şekil 2.26: Giydirme duvarın konumu
Kot alınırken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 Giydirme duvarın konumu belirlenir.
 Yapıştırma alçısının öbeklerinin kalınlığı göz önüne alınarak giydirme duvarın

bitiş hattı boyalı çırpı ipi ile döşemeye işaretlenir (Şekil 2.26).
 Döşemede bulunan işaret şakul yardımı ile tavana taşınır ve boyalı çırpı ipi

yardımı ile tavana çizilir.
 Boyalı çırpı ipi yardımı ile tavana işaretlenir (Şekil 2.6).

2.4.2.2. Islak Hacimde Çalışılıyorsa

Islak hacimlerde çalışılıyorsa alçı levhaların seçimi ona göre yapılmalıdır. Piyasada
bulunan ıslak hacimlerde kullanılan ve suya dayanımı yüksek özelliklerdeki alçı levhalar
tercih edilmelidir.

Şekil 2.27: Islak hacimde alçı levha montajı
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Islak hacimde çalışılırken şunlara dikkat edilmelidir:

 Alçı levha ya da kompozit malzemelerin döşemeye temas etmemesi
gerekmektedir.

 Alçı levha ya da kompozit malzemenin boyu, döşemeye temas etmemesi için 2
cm kısa kesilir (Şekil 2.27).

2.4.2.3. Yapıştırma Alçısının Hazırlanması

Şekil 2.28: Harç suyu temizlik ve sıcaklığı

Yapıştırma harcının hazırlanması, alçı levhalarının montajının düzgün ve sağlıklı bir
şekilde yapılması için önemlidir. Şu konulara dikkat edilmelidir.

Harç suyunun temizliği ve sıcaklığı, yapıştırma alçısının karıştırılacağı kap ve aletlerin
temizliği. Bunlara dikkat edilmezse yapıştırma alçısının kullanma ve donma sürelerinde
önemli ölçüde kısalmalar olabilir (Şekil 2.28).

Şekil 2.29: Yapıştırma harcının hazırlanması
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Yapıştırma alçısı harcı hazırlanırken temiz bir kaba su konur. Daha sonra yapıştırma
alçısı su yüzeyinin tamamını örtecek şekilde suyun üzerine serpilir. Bu işlemden sonra birkaç
dakika beklenir (Şekil 2.29).

Şekil 2.30: Harcın kullanım hâline gelmesi

Harç uygulama için homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma
sonrası harç alçı levha montajı için hazırdır.

Piyasada bulunan yapıştırma alçılarının yaklaşık olarak montaj için kullanım süreleri
45 dakika ve donma süreleri ise 80 dakika civarındadır (Şekil 2.30).

2.4.2.4. Alçı Levhaların Kesimi

Metal iskeletli giydirme duvarların alçı levha kesimi ile aynıdır. Alçı levhalar
hazırlanırken tavandan 1 cm kısa kesilmesi unutulmamalıdır (bk. 2.4.1.7. Alçı Levhaların
Kesimi, Şekil 2.16, Şekil 2.17).

2.4.2.5. Yapıştırma Alçısı ile Alçı Levha Üzerine Öbekleme Yapılması

Şekil 2.31: Alçı levhanın üzerine yapıştırma alçısı öbeklenmesi

Yapıştırma harcı alçı levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde boyu
doğrultusunda 40’ar cm arayla alçı levhanın arkasına uygulanır (Şekil 2.31).
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Şekil 2.32: Mineralli alçı levha üzerine yapıştırma alçısı sürülmesi

Yapıştırma alçısı mineral yünlü bir alçı levha üzerine yapılacaksa yapılmadan önce 30
cm arayla şeritler hâlinde yapıştırma alçısı sürülebilir (Şekil 2.32).

Şekil 2.33: Mineralli alçı levha üzerine apıştırma alçısı öbeklenmesi

Daha sonra yapıştırma harcı ile panel eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde
boyu doğrultusunda 30’ar cm arayla panel arkasına uygulanır (Şekil 2.33).

Şekil 2.34: Duvara yapıştırma alçısı öbekleme
Yapıştırma harcının alçı levha üzerine öbeklenip duvara yapıştırılmasında iş gücü

sorunu varsa yapıştırma alçısı, alçı levhanın yerleştirileceği duvar üzerine öbeklenerek
yerleştirme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 2.34).
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2.4.2.6. Alçı Levhaların Yerleştirilmesi

Şekil 2.35: Alçı levhaların yerleştirilmesi

Alçı levhalar duvara yerleştirilirken dikkat edilecek hususlar vardır. Bunlar:
 Duvara yerleştirilecek alçı levhaların altı levha parçalarıyla beslenmelidir.
 Alçı levhalar tavanla arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 Alçı levhalar döşemede ve tavanda bulunan boyalı çırpı ipi izine göre

yerleştirilmelidir (Şekil 2.35).

Şekil 2.36: Alçı levhanın mastar kontrolü

 Alçı levhalar mastar kullanılarak duvara bastırılır.
 Alçı levhaların duvara bastırılma işlemi sırasında boyalı çırpı ipi ile çizilen ize

göre konumu ve terazisi kontrol edilmelidir (Şekil 2.36).

2.4.2.7. Ses Yalıtım Bandının Yerleştirilmesi
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Şekil 2.37: Ses yalıtım bandının yapıştırılması

Yapıştırma alçı ile giydirme duvar yapımında gerektiği durumlarda alçı levhaların ve
kompozit alçı levhaların alt kısımda döşeme ile arasına ses yalıtım bandı yapıştırılır (Şekil
2.37).

2.4.2.8. Üst Üste Gelen Alçı Levhaların Yerleştirilmesi

Şekil 2.38: Alçı levhaların üst üste yerleşmesi

Alçı levhaların üst üste yerleştirilmesi gerekirse uygulama aşağıdaki gibi yapılır.

 Tavan yüksekliğinin levha boyundan fazla olması durumunda, alçı levhalar
birleşme noktalarında bir takviyeye yerleştirilir.

 Takviye tahta, çivi ya da vidayla duvara tutturulur.
 Alçı levhalar takviye tahtasına borazan vida ile sabitlenir (Şekil 2.38).

2.4.2.10. Köşe Birleşim Detayı

Şekil 2.39: Köşe birleşim detayı
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Yapıştırma alçısı ile giydirme duvar yapımında, duvar köşe birleşimleri Şekil 2.39’da
görüldüğü gibi olmalıdır.

Bunları unutmayınız:

 Yapıştırma alçısı ile karıştıracağınız suyun temizliğine ve sıcaklığına dikkat
ediniz.

 Yapıştırma alçısını karıştıracağınız kap ve aletlerin temizliğine önem veriniz.
 Yukarıdaki uyarıların göz önüne alınmaması durumunda yapıştırma alçısının

kullanma süresi kısalır.
 Köşelerde köşe profili ya da köşe bandı kullanınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Alçı levha ile giydirme duvar uygulaması yapınız.

Verilenler:
Duvar uzunluğu: 2.00 metre
Duvar yüksekliği: 2.10 metre

İstenenler:
 Araç gereç hazırlığını yapınız.
 Projeden ölçüleri alınız, duvara uygulayınız.
 Alçı levha ile giydirme duvar malzeme hazırlığı yapınız.
 Alçı levha ile giydirme duvar yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yüzey teşhisi yapınız.
 Kot ve ölçü alınız.
 Konstrüksiyonun montajını yapınız.
 Alçı levhaların montajını yapınız.
 Derzlere file çekiniz.

 Uygulaması yapılacak olan alçı levha ile
giydirme duvarın nasıl bir duvara monte
edileceğini tespit ediniz. Duvarın tuğla,
gazbeton, betonarme ya da ahşap bir duvar
mı olduğunu, duvar yüzeyinde girinti ve
çıkıntıların olup olmadığını tespit ediniz.

 Uygulaması yapılacak olan alçı levha
giydirme duvarın yüksekliğine dikkat
edilmeli, kotun taşınmasına özen
gösterilmelidir.

 Konstrüksiyonun montajını yaparken
önceden hazırlayacağız montaj planlarına ve
alçı levha ile giydirme duvar yapımı iş
sırasına uyunuz.

 Alçı levhaların montajında duvarda pencere
veya kapı olup olmadığına dikkat ediniz.

 Duvar düzlemi birleşmelerinde köşe
birleşim noktalarına dikkat ediniz.

 Alçı levhaların montajından sonra levha
birleşimlerindeki derzlere fleksi özelliği
olan fugayı fileli olarak çekiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Alçı levha çeşidini seçtiniz mi?
2. Alçı levha ile duvar giydirme uygulama çeşidini seçtiniz mi?
3. Malzeme analizini yaptınız mı?
4. Duvarın kotunun hesabını ve düzgünlüğünün kontrolünü yaptınız

mı?
5. Profilleri hazırladınız mı?
6. U profillerini sabitlediniz mi?
7. Agrafları sabitlediniz mi?
8. C profillerini sabitlediniz mi?
9. Yapılacaksa tesisat ve yalıtımı döşediniz mi?
10. Alçı levhaları ölçüsüne uygun kestiniz mi?
11. Alçı levhaları yerine yerleştirip vidaladınız mı?
12. Köşe birleşim detayına dikkat ettiniz mi?
13. Derz bandını çektiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi giydirme duvar çeşitlerinden biridir?
A) Çelik döşemeye uygulanan B) Ahşap döşemeye uygulanan
C) Metal iskeletli giydirme duvar D) Betonarme döşemeye uygulanan

2. Aşağıdakilerden hangisi metal iskeletli giydirme duvar uygulamasında tek alçı levha
ile uygulamada agraflar arası sınır değerdir?
A) 150 cm B) 140 cm C) 130 cm D) 125 cm

3. Aşağıdakilerden metal iskeletli giydirme duvarda C profilinin aks aralığıdır?
A) 60 cmB) 70 cm C) 80 cm D) 90 cm

4. Aşağıdakilerden hangisi metal iskeletli giydirme duvarda U profili vidala aralığıdır?
A) 40 cmB) 80cm C) 60 cm D) 50 cm

5. Metal iskeletli giydirme duvarda alçı levhalar vidalanırken vida aralığı en fazla ne
kadar olmalıdır?
A) 35 cmB) 30 cm C) 40 cm D) 50 cm

6. Alçı ile yapıştırma giydirme duvarda kullanılan yardımcı malzemeler nelerdir?
A) Yapıştırma alçısı – Derz bandı B) Derz bandı - Agraf
C) Yapıştırma alçısı – U profil D) C profil - Agraf

7. Alçı ile yapıştırma giydirme duvarda alçı levha üzerine alçı öbeklenmesi kaç sıra
yapılır?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

8. Alçı ile yapıştırma giydirme duvarda kullanılan yapıştırma alçısının kullanım süresi
yaklaşık ne kadardır?
A) 15 dakika B) 25 dakika C) 35 dakika D) 45 dakika

9. Metal iskeletli ve alçı ile yapıştırma giydirme duvarda alçı levhalar tavandan ne kadar
kısa kesilir?
A) 2 cm B) 3 cm C) 1 cm D) 5 cm

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında alçı levha ile
yer döşeme sistemlerini kuralına uygun yapabileceksiniz.

 Günlük hayatınızda gittiğiniz yerlerde döşemeleri inceleyiniz. Özelliklerini not

alınız.

 Alçı levha ile yer döşemesi hakkında bilgi edinmeye çalışınız.

3. ALÇI LEVHA İLE YER DÖŞEME YAPMA

3.1. Alçı Levha Yer Döşeme
Döşemeleri estetik hâle getirmek için alçı levha ile yapılan işlemlerdir.

3.1.1. Tanımı

Yapıda mevcut bulunan tesviye betonun atılmış veya bims ile tesviye edilmiş
döşemenin üzerine veya asma katlarda alçı levha ile yapılan yer döşemesine denir (Şekil 3.1,
3.2, 3.3).

Şekil 3.1:Alçı levha yer döşemesi, bims üzerine

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 3.2: Alçı levha yer döşemesi, tesviye betonu üzerine

Şekil 3.3: Asma kat alçı levha yer döşemesi

3.1.2. Çeşitleri

Çeşitleri uygulandığı döşemenin üzerine direkt uygulanmasına veya asma tavana
metal taşıyıcı iskelet yapılmasına göre değişir. Bunlar:

 Döşeme uygulanan alçı yer döşemesi: Hazır tesviye betonun üzerine
uygulandığında uygulanması kolaydır ve zamandan tasarruf edilir. Bims üzerine
uygulandığı zaman bims malzemesinin tesviyesinin düzgün olması ve bimsin
iyi sıkıştırılması gerekir.

 Asma kat yer döşemesi: İnşa aşamasında veya daha sonradan asma kat
yapılması gereken yerlerde ses ve ısı izolasyonu yüksek olduğu için tercih
edilir. Taşıyıcı metal iskelete monte edilir.

3.1.3. Kullanıldığı Yerler

Alçı levha yer döşemeleri hafif olduğu, darbeye ve yüke dayanıklı olduğu, tesviyesi
bims ile yapıldığında özellikle çok yüksek ısı ve ses yalıtımı sağladığı için birçok alanda
kullanılmaktadır. Bunlar aşağıda verilmiştir.
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3.1.3.1. Döşemeye Uygulanan Alçı Levha Yer Döşemesi

Yapının her türlüsünde kullanılır. Bunlardan bir kısmı:

 Konutlar
 Ofis ve yönetim binaları
 İş ve alışveriş merkezleri
 Oteller, moteller, pansiyonlar
 Hastaneler
 Sinema ve tiyatro salonları, gösteri merkezleri
 Konservatuvarlar ve kayıt stüdyoları
 Ses ve ısı yalıtımı istenen ortamlar
 Onarım ve yenileme yapılan binalar

3.1.3.2. Asma Katlarda Uygulanan Alçı Levha Yer Döşemesi

Kullanım alanı çok fazla değildir. Günümüzde genellikle dükkân ve alışveriş
merkezlerinin asma katlarında kullanılır. Asma katlarda uygulanan alçı levha yer
döşemelerinin, yapının taşıyıcı sistemine bağlı olarak uygulanması kolaylaşır. Kullanıldığı
yerlerden bir kaçı:

 Konutlar
 Ofis ve yönetim binaları
 İş ve alışveriş merkezleri
 Konservatuvarlar ve kayıt stüdyoları
 Ses ve ısı yalıtımı istenen ortamlar
 Onarım ve yenileme yapılan binalar

Bunların dışında ahşap ve çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli binalarda montaj
kolaylığı sağladığı için tercih edilir.

3.2. Alçı Levha ile Yer Döşeme Yapma Kuralları

Alçı levha ile yer döşeme yapma kuralları öncelikle yer döşeme yapacağımız yere
hangi çeşit alçı levha kullanacağımızın tespitidir. Asma kata alçı levha ile yer döşemesi
yapacaksak değişik özelliklerde alçı levha seçimi yapabiliriz. Metal iskeletin alt kısmında
kalan asma tavan görünümünde olacak yere, normal asma tavanda kullanılan alçı levha, üst
kısmında kalacak kısmına ise yer döşemesi alçı levhası seçimi yapabiliriz. Piyasada üç çeşit
yer döşeme alçı levhası bulunmaktadır. Bunlar:

 Tek kat alçı levha: Piyasada D kalınlığı 18 mm olarak üretilmektedir.
Uygulama esnasında yere çift kat şaşırtmalı olarak döşenir (Şekil 3.4).
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Şekil 3.4: Tek katlı alçı levha

 Çift katlı alçı levha: Piyasada D kalınlıkları değişken çift katlı alçı levhalar
bulunmaktadır. Bunun nedeni ise iki ayrı D kalınlıktaki alçı levhanın
fabrikalarda birleştirilmesi sonucu oluşmasıdır. Örneğin 10 mm kalınlığındaki
bir alçı levha ile 15 mm kalınlığındaki bir alçı levhanın birleştirilmesi sonucu
25 mm kalınlığında bir yer döşeme alçı levhası elde ederiz (Şekil 3.5).

Şekil 3.5: Çift katlı alçı levha

 Çift katlı kompozit alçı levha: Özellikleri çift katlı alçı levha ile aynıdır. Ek
olarak fabrikalarda alçı levhanın altına birleştirilmiş olarak sese ve ısıya karşı
yalıtım sağlayan malzeme birleşik olarak imal edilir. 10 mm kalınlığında taş
yünü, kaşe taş yünü (kaşe: keçe şeklinde sıkıştırılmış) yalıtım malzemesi olarak
ilave edilir. En çok alttan ısıtmalı yerlerde tercih edilir. D yüksekliği artmış olur
(Şekil 3.6).

Şekil 3.6: Çift katlı kompozit alçı levha

Alçı levha seçimini yaptıktan sonra uygulama yapacağımız yerin ana şemasını
çizmemiz gerekir. Montaj esnasında kılavuzluk yapacak olan bir çizimdir. Bu çizimle
malzeme sarfiyatını en aza indirebiliriz.

Yapılacak olan asma tavanda ne kadar yardımcı malzeme kullanacağımızı bilmemiz
gerekir.
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DÖŞEMEYE UYGULANAN ALÇI LEVHA YER DÖŞEMESİ YARDIMCI
MALZEMELER

Borazan vida
Alçı levhayı tali profillere
sabitlemek için kullanılır.

Bims Döşeme üzerine serilir.

Alçı levha
yapıştırıcısı

Alçı levhaların kenarlarından
birbirine yapıştırılması için
kullanılır.

Derz bandı
Alçı levhalar arasında kalan
derzler için kullanılır.

Derz dolgu alçısı Derz dolguları için kullanılır.

Verdiğimiz yardımcı malzemeler asma kata yapılan alçı levha yer döşemesi
uygulaması sırasında kullanılmaktadır.

ASMA KATA UYGULANAN ALÇI LEVHA YER DÖŞEMESİ YARDIMCI
MALZEMELER

DU profili
Kirişlere sabitlenen galvanizli sac
profil

TC profili L= 3 m
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Dübel-vida
DU profilleri kirişlere sabitlemek
için kullanılır.

Borazan vida
Alçı levhayı tali profillere
sabitlemek için kullanılır.

Alçı levha
yapıştırıcısı

Alçı levhaların kenarlarından
birbirine yapıştırılması için
kullanılır.

Derz bandı
Alçı levhalar arasında kalan
derzler için kullanılır.

Derz dolgu alçısı Derz dolguları için kullanılır.

Verdiğimiz yardımcı malzemeler döşeme üzerine yapılan alçı levha yer döşemesinde
kullanılmaktadır.

3.3. Alçı Levha ile Yer Döşemesi Yapmada İş Sırası

Alçı levha ile yer döşemesi yapmada belirli bir iş sırasına uymak zorundayız. Alçı
levha ile yer döşemesi yapımı birbirini takip eden iş sıralarından oluşmaktadır. Alçı levha
yer döşemesinin değişik uygulama şekilleri olduğu için iş sıraları da değişiklik
göstermektedir.

3.3.1. Alçı Levha ile Tesviye Betonu Atılmış Döşeme Üzerine Yer Döşemesi
Yapımı İş Sırası

Tesviye betonu atılmış döşeme üzerine yer döşemesi yapımı ikiye ayrılmaktadır:

 Tesviye betonunun üzerine direkt uygulanması
 Isı - ses izolasyonunun yüksek olması istenen döşemelerde tesviye betonun

üzerine bims serilmesi ve üzerine alçı levha yer döşemesi yapılması

3.3.1.1. Tesviye Betonu Üzerine Yer Döşemesi Yapımı İş Sırası

Tesviye betonu atılmış döşemenin üzerine direkt uygulama yapılır. İş sırası şöyledir:

 Zemin kotunun belirlenmesi
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 Zemin üstünün tesviyesi
 Zemine yapı folyosu serilmesi
 Alçı levha yer döşemelerinin yerleştirilmesi
 İkinci kat alçı levha yer döşemesinin yerleştirilmesi
 Köşelere silikon sıkılması
 Zemin kaplaması için ara yapı elemanının sürülmesi

3.3.1.2. Tesviye Betonu Üzerine Bims Serilerek Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Tesviye betonu atılmış döşemenin üzerine bims serilerek uygulama yapılır. İş sırası
şöyledir:

 Zemin kotunun belirlenmesi
 Zemin üstünün tesviyesi ve zemine bims serilmesi
 Bims tesviyesi
 Alçı levha yer döşemelerinin yerleştirilmesi
 İkinci kat alçı levha yer döşemesinin yerleştirilmesi
 Köşelere silikon sıkılması
 Zemin kaplaması için ara yapı elemanının sürülmesi

3.3.2. Asma Kata Uygulanan Yer Döşemesi Yapma İş Sırası

Asma kata uygulanan yer döşemesi yapma iş sırası aşağıdaki gibidir.

 Asma kat kotunun belirlenmesi
 Ahşap kirişlerin yerleştirilmesi
 Asma kat tavan montajı
 DU profillerin ahşap kirişlere montajı
 Ses yalıtım bantlarının agraflara yerleştirilmesi
 Alçı levhaların konstrüksiyon üzerine montajı
 Ses yalıtım bantlarının kiriş üst kısmına yapıştırılması

3.4. Alçı Levha ile Yer Döşemesi Yapılması

Alçı levha ile yer döşemesi yapımında uyulması gereken en önemli kural alçı levha ile
yer döşemesi yapma iş sırasıdır. Uygulamaya başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri
kontrol eder ve el aletlerini hazırlarız. Çalışıp çalışmadıklarını kontrol ederiz.

3.4.1. Alçı Levha ile Tesviye Betonu Atılmış Yer Döşemesi Yapılması

Alçı levha ile tesviye betonu atılmış yer döşemesi uygulaması iki çeşittir.
Uygulamaları birbirine benzese de farklı yapılır.

3.4.1.1. Tesviye Betonu Üzerine Direkt Yer Döşemesi Yapılması

Tesviyesi düzgün yapılmış döşemenin üzerine yapılır. İşlem sırasına uyulmalıdır.
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 Zemin Kotunun Belirlenmesi

Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve
alandan su terazisi ile ölçü almak çok zor ise nivo aleti kurularak zemin kotu ölçülür. Su
terazisi ile ölçü alınabilecek yerlerde su terazisi ile kot belirlenir. Kot belirlenirken duvar
üzerinde yerden yaklaşık olarak 1 m yüksekliğe bir işaret konur ve bu işaret su terazisi veya
nivo ile bütün duvar köşelerine taşınır. Daha sonra metre yardımı ile aşağıya doğru taşınır.
Ve zemin kotu belirlenir.

 Zemin Üstünün Tesviyesi

Zemin kotu kontrol edilip belirlendikten sonra döşeme üzerine tesviye yapılmamış ise
zemin tesviye betonu ile tesviye edilir. Tesviye yapılmış ve düzgün değilse zemin yeniden
tesviye edilir. Tesviye yapılırken önceden bilinmesi gereken zeminde eğim olup olmadığıdır.
Zeminde eğim varsa eğimin ne kadar olacağı ve hangi yöne olacağının bilinmesi gerekir.

 Zemine Yapı Folyosu Serilmesi

Tesviye betonu atılmış ve düzgünlüğü kontrol edilmiş döşemenin üzerine alçı levhalar
yerleştirilmeden önce döşemenin bütün yüzeyine yapı folyosu serilir. Yapı folyosu, tesviye
malzemesi ile alçı levha arasında bir birleştiricidir ve malzemelerin değişik özellikte
olmasından dolayı ayrı ayrı çalışarak olabilecek malzeme deformasyonlarını ortadan kaldırır
(Şekil 3.7). İsteniyorsa döşeme kenarlarına yalıtım şeridi çekilir (Şekil 3.8).

Şekil 3.7: Yapı folyosu serilmesi Şekil 3.8: Yalıtım şeridi yapılması
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 Alçı Levha Yer Döşemesinin Yerleştirilmesi

Şekil 3.9: Tek katlı alçı levhanın vidalanması

Alçı levha yer döşemesinin yerleştirilmesi kullanılan alçı levhanın çeşidine göre
değişir. Tek katlı alçı levha kullanılıyor ise alçı levhalara kapının bulunduğu yerden
başlanarak aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenir. Daha sonra yere vidalanır (Şekil
3.9).

Şekil 3.10: Çift katlı alçı levha yerleştirilmesi

Çift katlı alçı levha döşenecek ise alçı levhalar yine kapı tarafından aralarında boşluk
kalmayacak şekilde alçı levhaların köşelerinde bulunan kısımlara alçı levha yapıştırıcısı
sürülür ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilir (Şekil 3.10).
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3.4.1.1.5. İkinci Kat Alçı Levha Yer Döşemesinin Yerleştirilmesi

Şekil 3.11: İkinci kat alçı levha döşenmesi

Birinci kat döşendikten sonra alçı levhalar ikinci katta şaşırtmalı olarak döşenir. İlk
sıraya döşenen alçı levhaların derzinden en az 25 cm şaşırtmalı olarak derz oluşturulmalıdır.
Kesişen derzler ve alında derz olmalıdır. Daha sonra vida ile alçı levhalar yere vidalanır
(Şekil 3.11).

 Köşelere Silikon Sıkılması

Şekil 3.12: Duvar köşelerine silikon sıkılması

Tek kat veya iki kat alçı levha döşendikten sonra derz araları derz dolgu malzemesiyle
doldurulur. Duvar ile alçı levhalar arasında kalan derz boşlukları silikon ile doldurulur.
Silikon malzemesinin esnek olması ve su geçirmezlik gibi özellikleri sonradan meydana
gelecek çatlamaları önler ve alçı levha altlarının nemlenmesini önler (Şekil 3.12).
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 Zemin Kaplaması İçin Ara Yapı Elemanının Sürülmesi

Şekil 3.13: Ara yapı elemanı uygulaması

Zemin kaplaması için alçı levhanın üzerine ara yapı elamanı yaklaşık olarak 3 mm
kalınlığında sürülür. Alçı levha ile üzerine kaplanacak olan seramik, mermer vb.
malzemelerin ayrı ayrı çalışmalarının, sonradan oluşacak olan çatlakların ve problemlerin
önlenmesi için uygulanır (Şekil 3.13).

3.4.1.2. Tesviye Betonu Üzerine Bims Serilerek Yer Döşemesi Yapılması

Tesviye betonu atılmış döşemenin üzerine düzgün bir şekilde bimsin serilip
sıkıştırıldıktan sonra üzerine alçı levhanın döşenmesi ile yapılır. Yüksek derecede ısı ve ses
yalıtımı sağlar.

 Zemin Kotunun Belirlenmesi

Şekil 3.14: Zemin kotunun belirlenmesi

Zemin kotu belirlenmesi iki çeşittir. Yer döşemesi yapılacak olan alan çok geniş ve su
terazisi ile ölçü almak çok zor ise nivo aleti kurularak zemin kotu ölçülür. Su terazisi ile ölçü
alınabilecek yerlerde su terazisi ile kot belirlenir. Kot belirlenirken duvar üzerinde yerden
yaklaşık olarak 1 m yüksekliğe bir işaret konur ve bu işaret su terazisi veya nivo ile bütün
duvar köşelerine taşınır. Daha sonra metre yardımı ile aşağıya doğru taşınır ve zemin kotu
belirlenir (Şekil 3.14).
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 Zemin Üstü Tesviyesi ve Zemine Bims Serilmesi

Şekil 3.15: Mastarların konulması

Zemin kotu kontrol edilip belirlendikten sonra, döşeme üzerine tesviye yapılmamış ise
direkt döşemenin üzerine, zemin üzerine tesviye yapılmış ise tesviye betonunun üzerine bims
serilir. Duvar üzerine belirlenen bims üst seviye kotlarına uygun olarak yerleştirilen
mastarlar üçgen ayaklı ayarlarla teraziye alınır ve su terazisiyle kontrol edilir. İki mastar
arası mesafe en fazla 240 cm olmalıdır (Şekil 3.15).

Şekil 3.16: Bims serilmesi

Teraziye alınan mastarların arasına bims düzgün bir şekilde mastarların üzerinden 1
ila 2 cm yüksek olacak şekilde serilir. Bims mastarlardan çok yüksek serilmemelidir.
Mastarla düzeltme yapılırken mastar üzerinden taşmalar olacağından yeniden mastar çekmek
gerekir (Şekil 3.16).
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Şekil 3.17: Bims tesviyesi

Bims serildikten sonra mastarla düzeltme işlemi yapılır. Bu işlem sırasında, üçgen
ayar ayaklarının aralarındaki mesafenin 150 cm’den fazla olmaması gerekir. Eğer 150
cm’den fazla olursa ayar mastarları eğilebilir ve tesviye düzgün olmaz. Daha sonra bims
sıkıştırılır (Şekil 3.17).

 Alçı Levha Yer Döşemesinin Yerleştirilmesi

Şekil 3.18: Bims üzerine alçı levha yerleştirilmesi

Alçı levha yer döşemesi yerleştirilmesine, direkt tesviye betonunun üzerine
yerleştirildiği gibi kapı tarafından başlanır. Alçı levha döşemesi yapılırken ayağımızın altına;
yükü yayan, bims üzerinde iz bırakmayacak kadar geniş, alçı levha parçası veya ahşap
levhalar konulmalıdır (Şekil 3.18).

 Zemine ikinci kat alçı levha serilmesi için tesviye betonu üzerine alçı levha
yerleştirilmesi konusunda “ikinci kat alçı levha yerleştirilmesi” ile aynıdır.
Bunun için 3.4.1.1.5. numaralı konuya bakınız (Şekil 3.11).

 Duvar köşelerine silikon sıkılması tesviye betonu üzerine yapılan alçı levha
silikon sıkılması ile aynıdır. Bunun için 3.4.1.1.6 numaralı konuya bakınız
(Şekil 3.12).
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 Zemin kaplaması için ara elemanı sürülmesi konusu tesviye betonu üzerine yer
döşemesi yerleştirilmesi ile aynıdır. Bunun için 3.4.1.1.7 numaralı konuya
bakınız (Şekil 3.13).

3.4.2. Asma Kata Uygulanan Yer Döşemesi Yapılması

Asma kata yer döşemelerinin uygulaması asma tavan ile alçı levha yapımı ile
benzerlik göstermektedir. Asma kata uygulanan alçı levha yer döşemesinde taşıyıcı sistemin
hem altına hem üstüne alçı levha uygulaması yapılmaktadır. Ses ve ısıya karşı yüksek
derecede yalıtım sağlar (Şekil 3.19).

Şekil 3.19: Asma kat alçı levha uygulaması perspektif kesit

3.4.2.1. Asma Kat Kotunun Belirlenmesi

Asma kat kotu belirlenirken yapılacak olan asma kat döşemesinin yüksekliği asma
katta istenen temiz kat yüksekliğinin dışında tutulmalıdır. İstenen yükseklik döşemeden veya
tavandan ölçülerek duvara işaretlenir. İşaretler boyalı çırpı ipi yardımı ile duvarın dört
tarafına taşınır. Çırpı ipi ile duvarın dört tarafına kot taşınmazsa montaj sırasında asma kat
döşemesi ve alt tavanında göze hoş gelmeyen bozukluklar oluşabilir.

3.4.2.2. Ahşap Kirişlerin Yerleştirilmesi

Ahşap kirişler belirli bir düzen dâhilinde yerleştirilmelidir. Ahşap kirişlerin aks
aralıkları 40 – 50 cm veya en fazla 60 cm olmalıdır. Asma katta taşıtılacak yük fazla ise
belirli noktalara ek ahşap kirişler atılabilir. Ahşap kirişler, döşeme üzeri kotunda kesilmiş,
dübel ve vida ile duvara montajı yapılmış ahşap kolonların üzerine, vida ve agraflarla monte
edilir. Ahşap kirişlerin üzerine monte edilecek olan elastik profil veya TC profil yerleştirilir.
TC profiller ahşap üzerine agraflar ile bağlanır.
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3.4.2.3. Asma Kat Tavanının Montajı

Şekil 3.20: Asma kat tavanı alçı levha yerleştirilmesi

Yapılacak olan asma katta yer döşemesinden önce tavan döşemesinin montajı yapılır.
Bunun nedeni döşeme içine yerleştirilecek yalıtım malzemelerinin rahatça yerleştirilmesidir.
Alçı levhalar asma kat tavanına yerleştirilirken tek kat alçı levha kullanılacaksa vida aralığı
20 cm olmalıdır. Çift kat alçı levha kullanılacaksa ilk kata 60 cm, ikinci kata alçı levha
montajında 20 cm ara ile vida atılmalıdır (Şekil 3.20).

Şekil 3.21: Silikon sıkılması

Alçı levhalar yerleştirilirken uzun kenarları yere paralel olacak şekilde
yerleştirilmelidir. Alçı levha montajı tavanda bittikten sonra yalıtım malzemesi döşenmeli ve
ahşap kirişler ile yalıtım malzemesi arasında kalan boşluklar silikon ile doldurulmalıdır
(Şekil 3.21).

3.4.2.4. DU Profillerinin Ahşap Kirişlere Montajı

DU profilleri yalıtım işi bitirildikten sonra ahşap kirişlere agraflar yardımıyla
yerleştirilir. DU profillerinin ahşap kirişler üzerine montajı yapılırken atılan vida aralıkları
40 cm olmalıdır. Daha fazla olan aralıklarda DU profillerinde içe doğru sarkmalar meydana
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gelebilmektedir. Bu sarkmalar daha sonra döşemede göze hoş gelmeyen göçmeler meydana
getirebilir.

3.4.2.5. Ses Yalıtım Bantlarının Agraflara Yerleştirilmesi

DU profilleri ahşap kirişler üzerine yerleştirildikten sonra yer döşemelerinin üzerine
monte edilen agrafların üzerine döşeme üzerinde gezildiğinde kulağa hoş gelmeyen seslerin
çıkmaması için piyasada şerit hâlinde bulunan ses yalıtım bantları boydan boya yapıştırılır.

3.4.2.6. Alçı Levhaların Konstrüksiyon Üzerine Montajı

Şekil 3.22: Alçı levhaların yerleştirilmesi

Yer döşemesinde kullanılan alçı levhalar uygulaması yapılacak olan asma tavanda
kullanılan ahşap kiriş aralıklarına göre kesilerek DU profillerin üzerine yerleştirilir.
Yerleştirme esnasında 60 cm ara ile DU profillerine vidalanır (Şekil 3.22).

3.4.2.7. Ses Yalıtım Bantlarının Kiriş Üst Kısımlarına Yerleştirilmesi

Şekil 3.23: Ahşap kiriş üzerine ses yalıtım bandı yapıştırılması

Alçı levhaların yerleştirilmesi bittikten sonra döşeme üzerine döşenecek olan kaplama
malzemesinin oluşabilecek kulağa hoş gelmeyen seslerini kesmek için ahşap kirişlerin
üzerine ses yalıtım bandı boydan boya yapıştırılır (Şekil 3.23).
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Alçı levha ile yer döşeme uygulaması yapınız.

Verilenler:
Taban döşeme boyutları: 2.00 x 2.00 metre

İstenenler:
 Araç gereç hazırlığını yapınız.
 Projeden ölçüleri alınız, tabana uygulayınız.
 Alçı levha ile yer döşeme için malzeme hazırlığı yapınız.
 Alçı levha ile yer döşeme kaplaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Yüzey teşhisi yapınız.
 Kot ve ölçü alınız.
 Konstrüksiyonun montajını

yapınız.
 Alçı levhaların montajını

yapınız.

 Uygulaması yapılacak olan alçı levha yer döşemesinin
nasıl bir döşemeye montaj yapılacağını tespit ediniz.
Döşeme (betonarme mi, ahşap mı, çelik mi)
özelliğinin bilinmesi gerekir. Döşemede değişken
yükseklikler var mı? Tespitini yapınız.

 Uygulaması yapılacak olan alçı levha yer döşemesinin
ne olduğunu (tesviye betonu veya bims) belirleyiniz.

 Kullanılacak olan alçı levhanın normal veya yalıtımlı
olduğunu tespit ediniz. Buna göre yer döşemesi kotu
belirleyiniz.

 Yer döşemesi yapılırken duvarlarda boyalı çırpı ipi ile
alınan kotu düzgün taşıyınız.

 Konstrüksiyonun montajını yaparken önceden
hazırlayacağız montaj planlarına ve alçı levha ile asma
kat yer döşemesi yapımı iş sırasına uyunuz.

 Alçı levhaların montajı yapılırken alçı levhanın, tek
katlı veya çift katlı olup olmadığına dikkat
edilmelidir. Çift katlı ise alçı levha yapıştırıcısının
düzgün sürülüp sürülmediğine ve alçı levhalar
yerleştirilirken aralarında boşluk kalıp kalmadığına
dikkat edilmelidir. Yer döşemesi yapılırken profiller
arasına yerleştirilecek olan alçı levhaların kesimi
hassasiyetle yapılmalıdır. Duvar düzlemi
birleşmelerinde köşe birleşim noktalarına dikkat
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Alçı levha yer döşemelerinin yapılacağı zemini belirlediniz

mi?
2. Zemin kotunu belirlediniz mi?

3. Zemin üstünün tesviyesini yaptınız mı?

4. Zemine yapı folyosu serdiniz mi?

5. Alçı levha yer döşemelerini yerleştirdiniz mi?

6. İkinci kat alçı levha yer döşemesini yerleştirdiniz mi?

7. Köşelere silikon sıktınız mı?

8. Zemin kaplaması için ara yapı elemanını sürdünüz mü?

9. Bims serilecek döşemeler için zemin üstü tesviyesinden sonra
zemine bims serdiniz mi?

10. Döşeme yapılırken bims üzerinde iz kalmaması için geniş alçı
levha parçası veya ahşap levhalar koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.



73

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi alçı levha ile yer döşemesi çeşitlerindendir?
A) Tuğla üzerine yer döşemesi yapma B) Briket üzerine yer döşemesi yapma
C) Asma kat yer döşemesi yapma D) Fayans üzerine yer döşemesi yapma

2. Aşağıdakilerden hangisi piyasada bulunan yer döşemesi alçı levha çeşitlerinden
değildir?
A) Üç katlı alçı levha B) Tek katlı alçı levha
C) Çift katlı alçı levha D) Çift katlı kompozit alçı levha

3. Aşağıdakilerden hangisi alçı levha üreticilerinin imal ettiği piyasada bulunan tek katlı
alçı levha “D” kalınlığı ölçüsüdür?
A) 14 mm B) 18 mm C) 22 mm D) 26 mm

4. Aşağıdakilerden hangisi piyasada bululan çift katlı yer döşeme alçı levhasının köşe
kaydırma mesafesidir?
A) 150 mm B) 100 mm C) 200 mm D) 50 mm

5. Döşeme üzerine alçı levha yapma şekli kaça ayrılır?
A) 2’ye B) 3’e C) 4’e D) 5’e

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda hazırlanan performans testine göre, kendinizin veya arkadaşınızın hazırladığı

alçı levha ile asma tavan - alçı levha ile duvar giydirme - alçı levha ile yer döşeme
işlemlerini teknik bilgi ve beceri yönünden değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Alçı levha ile asma tavan yaptınız mı?
2. Yüzey teşhisini yaptınız mı?

3. Asma tavan kotunu belirlediniz mi?

4. U profillerinin ve askı çubuklarının konumunu belirleyip
montajını yaptınız mı?

5. Askı çubuklarının konumunu belirlerken tesisat sistemlerini
dikkate aldınız mı?

6. Tali profillerin montajını yaptınız mı?

7. Ana ve tali profillerin ekleme parçalarını kuralına uygun
yaptınız mı?

8. Kesilecek alçı levhalarının ölçüsünü yerinde aldınız mı?

9. Alçı levhaların montajını yaptınız mı?

10. Vida aralıklarını yaklaşık olarak 30 cm bıraktınız mı?

11. Alçı levha ile duvar giydirme yaptınız mı?

12. Alçı levha çeşidini seçtiniz mi?

13. Alçı levha ile duvar giydirme uygulama çeşidini seçtiniz mi?

14. Malzeme analizini yaptınız mı?

15. Duvarın kotunun hesabını ve düzgünlüğünün kontrolü
yaptınız mı?

16. Profilleri hazırladınız mı?

17. U profillerini sabitlediniz mi?

18. Agrafları sabitlediniz mi?

19. C profillerini sabitlediniz mi?

20. Yapılacaksa tesisat ve yalıtımı döşediniz mi?

21. Alçı levhaların ölçüsüne uygun kesimini yaptınız mı?

22. Alçı levhaları yerine yerleştirip vidaladınız mı?

23. Köşe birleşim detayına dikkat ettiniz mi?

24. Derz bandını çektiniz mi?

25. Alçı levha ile yer döşeme işlemi yaptınız mı?

26. Alçı levha yer döşemelerinin yapılacağı zemini belirlediniz
mi?

27. Zemin kotunu belirlediniz mi?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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28. Zemin üstünün tesviyesini yaptınız mı?

29. Zemine yapı folyosu serdiniz mi?

30. Alçı levha yer döşemelerini yerleştirdiniz mi?

31. İkinci kat alçı levha yer döşemesini yerleştirdiniz mi?

32. Köşelere silikon sıktınız mı?

33. Zemin kaplaması için ara yapı elemanının sürdünüz mü?

34. Bims serilecek döşemeler için zemin üstü tesviyesinden sonra
zemine bims serdiniz mi?

35. Döşeme yapılırken bims üzerinde iz kalmaması için geniş alçı
levha parçası veya ahşap levhalar koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi alçı levha ile kaplama yapma çeşitlerinden değildir?
A) Bölme duvar yapma B) Asma tavan yapma
C) Giydirme duvar yapma C) Yer döşemesi yapma

2. Aşağıdakilerden hangisi asma tavan çeşitlerinden değildir?
A) Alçı döşemeye uygulanan B) Ahşap döşemeye uygulanan
C) Çelik döşemeye uygulanan D) Betonarme döşemeye uygulanan

3. Asma tavan yapımı iş sırasında ilk sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tali profillerin konumu B) Ana profillerin konumu
C) Asma tavan kotunun belirlenmesi D) Alçı levhaların kesilmesi

4. İlk tali profil yerleştirilirken duvara olan mesafesi ne olmalıdır?
A) 20 cm B) 15 cm C) 10 cm D) 5 cm

5. Aşağıdakilerden hangisi alçı levha ile yer döşemesi çeşitlerindendir?
A) Fayans üzerine yer döşemesi yapma
B) Döşeme üzerine yer döşemesi yapma
C) Briket üzerine yer döşemesi yapma
D) Tuğla üzerine yer döşemesi yapma

6. Aşağıdakilerden hangisi alçı levha üreticilerinin imal ettiği piyasada bulunan tek katlı
alçı levha “D” kalınlığı ölçüsüdür?
A) 12 mm B) 14 mm C) 16 mm D) 18 mm

7. Aşağıdakilerden hangisi piyasada bululan çift katlı yer döşeme alçı levhasının köşe
kaydırma mesafesidir?
A) 50 mm B) 100 mm C) 150 mm D) 200 mm

8. Aşağıdakilerden hangisi giydirme duvar çeşitlerinden biridir?
A) Çelik döşemeye uygulanan
B) Betonarme döşemeye uygulanan
C) Alçı ile yapıştırılarak uygulanan
D) Ahşap döşemeye uygulanan

9. Aşağıdakilerden hangisi metal iskeletli giydirme duvarda U profili vidalama
aralığıdır?

A) 20 cmB) 40cm C) 60 cm D) 80 cm

10. Alçı ile yapıştırma giydirme duvarda kullanılan yapıştırma alçısının kullanım süresi
yaklaşık ne kadardır?

A) 45 dakika B) 40 dakika C) 35 dakika D) 30 dakika
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DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 A

4 D

5 A

6 C

7 A

8 C

9 A

10 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİNCEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 A

4 C

5 B

6 A

7 D

8 D

9 C

CEVAP ANAHTARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 B

4 D

5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 A

3 C

4 C

5 B

6 D

7 A

8 C

9 C

10 A
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