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SÜRE

Bu modül, yüzeye cam mozaik ve araç gereç bakımı yapma ile
ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24 (+40/24 Uygulama tekrarı olmalıdır.)

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Yüzeye cam mozaik yapmak ve araç gereç bakımını kuralına
uygun olarak yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında yüzeye cam mozaik kaplama ve
araç gereç bakımını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Uygun yüzeye kuralına göre cam mozaik kaplama
yapabileceksiniz.
2. Araç gereç bakımını kuralına uygun yapabileceksiniz.
Ortam:
Atölye, sınıf, laboratuvar, kütüphane, internet ortamı, işletme,
ev vb. kendi kendine veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım:
Büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm kitaplığı, VCD veya
DVD çalar, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları,
internet bağlantısı, öğretim materyalleri vb.
Harç teknesi, mekanik karıştırıcı ve uçları, çırpaç (el ile çırpma
aracı), su kovası ve su ölçeği, süpürge, iskele, çelik mala, taraklı
mala, sıvacı küreği, plastik tokmak, mastar, şakul, su terazisi,
spatula, tornavida, takoz fırça, tel fırça, boya fırçası, süpürge,
iskarpela, testere, pense, kerpeten, törpü, rende, metre, su
hortumu, su fıçısı, çekiç, keser, tokmak, süpürge, tenekeci
makası, kürek, el arabası, falçata, anahtar takımı, yağdanlık,
makine yağları, mazot, bez, üstübü, iş kıyafeti, iş gözlüğü, toz
maskesi, çizme, baret, emniyet kemeri, eldiven, cam mozaik,
cam mozaik yapıştırıcısı, tel, çivi, vida, boya, tahta, su, çıta,
zımpara kâğıdı, kalem, ip, çeşitli saplar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yapıda maliyet ve estetik, en önemli unsurlardan ikisidir. Uzun ömürlü, güzel
görünümlü (estetik), yalıtım özelliği taşıyan, temizlenmeye ve bakıma ihtiyacı olmayan
kaplama çeşidi olmasından dolayı özellikle dış duvar kaplamacılığında son zamanlarda en
çok tercih edilen yapı malzemesi cam mozaiktir.
Bu modülle yüzeye cam mozaik kaplama ve araç gereç bakımı yapma ile ilgili
bilgileri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli donanımı kullanarak yüzeye cam mozaik kaplamayı kuralına uygun
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yüzeye cam mozaik kaplama hakkında araştırma ve gözlem yapınız.
Yüzeye cam mozaik kaplamak için gerekli olan araç ve malzemeleri araştırınız.
Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu
sınıfta tartışınız.

1. YÜZEYE CAM MOZAİK YAPIMI
1.1. Cam Mozaik
Dış ve iç mekânlarda mimari açıdan dekoratif süslemelerde kullanılan kaplama
çeşididir.

1.1.1. Tanımı
Cam mozaik, dış ve iç mekânlarda mimari açıdan zengin, güzel, zevkli görünüm
sağlamak amacı için kullanılan dekoratif ve fonksiyonel bir kaplama malzemesidir.
Her biri 10x10, 13x13, 20x20, 20x40 mm gibi değişik ölçülerde üretilen cam
mozaikler, fabrikasyon olarak 3. sınıf bir kâğıt tabakasının üzerine dizili olarak
yapıştırılmıştır. Kâğıda yapışan taraf, cam mozaiğin iyi yüzüdür. Kâğıt plakalar hâlindeki
cam mozaik, duvarda çimentolu sıva üzerine kâğıt kısmı dışarı gelecek şekilde yapıştırılır.
Kaplama işi bitince yüzeyden kâğıt ıslatılarak temizlenir.

1.1.2. Cam Mozaik Üretim Süreci
Cam mozaik tesisinin ham maddesi hurda cam ve cam boyasıdır. Toplanan hurda
camlar önce cam eleğine atılarak kaba pisliklerden arındırılır. Kaba pisliklerden ve yabancı
maddelerden arındırılan camlar, mevcut değirmene konularak yaklaşık 4,5 – 5 saat öğütülür.
Değirmenden çıkarılan cam unu, 0,50 meç cam unu eleğinde elenerek tane boyutu ayarlanır.
Öğütülen ve elenen cam unu miksere konularak belli bir oranda nemlendirilir. Eğer renkli
mamul yapılacaksa miksere özel cam boyası eklenir. Nemlendirme işlemi prese hazırlık
işlemidir. Nemlendirilen cam unu, pres silosuna doldurulur ve şekillendirilerek preslenir.
Preslenen cam unu, presin itme mekanizmasıyla doğrudan fırına girer. Fırın 20 m
uzunluğundadır. Bu mesafeyi preslenen cam tozu yaklaşık 19 dakikada alır ve cam tozu
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pişerek yarı mamul hâlini alır. Yarı mamul hâlindeki cam mozaik, içerisindeki az miktardaki
kırık ve farklı boyutlardaki ıskartalardan arındırılmak için mamul eleğine atılır ve dizgi
işlemine başlanır. Dizgi işleminde dizgi kalıplarına yerleşen yarı mamul, 31x31cm
ölçülerindeki kraft kâğıda veya fileye yapıştırılır ve kurutma kalıplarında kurutularak
kutulanmaya hazır hâle gelir. 1 m2 cam mozaik, 31x31 cm ebatlarında 10 adet plakadan
oluşur ve cam mozaiğin tane ebatlarına göre yaklaşık 8–11 kg ağırlığındadır. 1 kutu cam
mozaik 3 m2 olup 30 plakadan oluşur ve yaklaşık 24–33 kg ağırlığındadır. Aşağıdaki
resimde cam mozaiğin imalat süreci görülmektedir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Cam mozaiğin imalat aşamaları

1.1.3. Amacı
Cam mozaik kaplamasının çok çeşitli amaçları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:











Dekoratif bir malzemedir. Mimari açıdan güzel bir görünüm sağlar.
Çok zengin desen seçenekleri sayesinde müşteri memnuniyeti sağlar.
Binaların dış yüzeyini hoş ve zarif göstererek şehri güzelleştirir.
Fonksiyonel bir malzeme olması nedeniyle birçok mekânda rahatlıkla kullanılır.
Nem ve sudan etkilenmez.
Soğuk ve sıcağa karşı izolasyon sağlar.
Aşınmaz.
Uzun ömürlüdür.
Kolay temizlenir.
Boya gerektirmez.
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1.1.4. Cam Mozaiğin Kullanıldığı Yerler
Cam mozaik yapıların birçok yerinde kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:









Binalarda dış cephe kaplaması olarak kullanılır.
Kolon ve sütunların kaplanmasında kullanılır.
Zemin kaplaması olarak kullanılır.
Yüzme havuzlarında kaplama olarak kullanılır.
Banyo, hamam, sauna gibi mekânların kaplanmasında kullanılır.
Mutfakların kaplanmasında kullanılır.
Antre, hol, balkon gibi mekânların kaplanmasında kullanılır.
Müşterilerin istediği farklı mekânlarda dekoratif amaçlı kullanılır.

1.1.5. Cam Mozaik Çeşitleri ve Uygulama Örnekleri
Cam mozaik üreten firmaların oldukça farklı modelleri vardır. Aşağıdaki resimlerde
cam mozaiklerden bazı örnekler ve çeşitli mekânlara ait cam mozaik uygulamaları
görebilirsiniz (Resim 1.2.1, Resim 1.2.2, Resim 1.2.3, Resim 1.2.4, Resim 1.2.5, Resim
1.2.6, Resim 1.2.7, Resim 1.2.8, Resim 1.2.9, Resim 1.2.10, Resim 1.2.11, Resim 1.2.12,
Resim 1.2.13, Resim 1.2.14, Resim 1.2.15, Resim 1.2.16, Resim 1.2.17).
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Resim 1.2.1: Cam mozaik örnekleri
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Resim 1.2.2: Cam mozaik örnekleri
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Resim 1.2.3: Cam mozaik örnekleri
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Resim 1.2.4: Cam mozaik örnekleri
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Resim 1.2.5: Cam mozaik örnekleri

Resim 1.2.6: Cam mozaik uygulama örnekleri
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Resim 1.2.7: Cam mozaik desen örnekleri
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Resim 1.2.8: Cam mozaik desen örnekleri
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Resim 1.2.9: Cam mozaik desen örnekleri
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Resim 1.2.10: Cam mozaik desen örnekleri
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Resim 1.2.11: Cam mozaik desen örnekleri
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Resim 1.2.12: Cam mozaik uygulama örnekleri

Resim 1.2.13: Cam mozaik uygulama örnekleri
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Resim 1.2.14: Cam mozaik uygulama örnekleri
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Resim 1.2.15: Cam mozaik uygulama örnekleri
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Resim 1.2.16: Cam mozaik uygulama örnekleri

19

Resim 1.2.17: Cam mozaik uygulama örnekleri
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1.1.6. Yüzeye Cam Mozaik Yapmada Kullanılan Araç ve Gereçler
Bunlar; harç teknesi, mekanik karıştırıcı ve uçları, çırpaç (el ile çırpma aracı), el
arabası, su kovası ve su ölçeği, üstübü, sünger, süpürge, iskele, ip, su hortumu, su fıçısı,
kürek, çelik mala, taraklı mala, sıvacı küreği, plastik tokmak, mastar, şakul, su terazisi,
metre, takoz fırça,
maket bıçağı, cam mozaik, cam mozaik yapıştırıcısı, su, iş gözlüğü, iş kıyafeti, eldiven,
çizme, baret, emniyet kemeri, toz maskesidir.

1.2. Yüzeye Cam Mozaik Yapma Kuralları
 Cam mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçler hazırlanmalıdır.

Uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır.

Cam mozaik kaplaması çimento harcı ile yapılmış sıva üzerine yapılmalıdır.

Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzey yüksek ise iskele kurulmalıdır.

İskelede emniyet tedbirleri mutlaka alınmalıdır.

Harç teknesi harç karmak için hazırlanmalıdır. Harç teknesinin içinde harç
kalıntıları, kir, yağ vb. gibi maddeler olmamalı, harç teknesi iyice
temizlenmelidir.

Harç teknesine gerektiği kadar temiz su konulmalıdır. Su içilebilecek temizlikte
olmalıdır. Harç teknesine cam mozaik yapıştırıcısının ambalajı arkasındaki
uygulama talimatında verilen su oranı kadar su konulmalıdır.

Cam mozaik yapıştırıcı torbası maket bıçağı ile düzgünce açılmalı ve yapıştırıcı
su yüzeyini örtene kadar tekne içine sepelenmelidir.

Yapıştırıcının suyu emmesi için yaklaşık 1–3 dakika beklenmelidir.

Elle veya el mikseri yardımıyla yapıştırıcı istenilen kıvama kadar homojen
karıştırılmalıdır. Harcın olgunlaşması için 5–10 dakika beklenmelidir ve
uygulamaya başlamadan önce harç tekrar karıştırılmalıdır.

Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine yerleştirilecek mastar,
terazisinde olmalıdır.

Yapıştırma harcı yüzeye iyice sürülerek taraklı malayla taraklanmalıdır.

Cam mozaiğin arka yüzeyine yapıştırma harcı iyice sürülmelidir. Harcın cam
mozaiklerin arasındaki boşlukları tamamen doldurmasına özen gösterilmelidir.

Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine cam mozaik levha,
peşsiz ve çarpık olmayacak bir biçimde yapıştırılmalıdır. Uygulanan cam
mozaikte desenler varsa levhalar desen numaralarına göre yapıştırılmalıdır.

Cam mozaik levhalar, birbirine bitişik vaziyette, peşsiz ve çarpık olmayacak
biçimde yerleştirilmelidir. Cam mozaik levhalar, sıvacı küreği veya tahta bir
takoz yardımıyla iyice sıkıştırarak yüzeye tam yapışması sağlanmalıdır.

Cam mozaikler yüzeye yapıştırdıktan sonra iklim şartlarına göre 6–12 saat
kuruması beklenmelidir. Bu süre dolmadan yüzeydeki kâğıt sökülmemelidir.

Cam mozaik üzerindeki taşıyıcı kraft kâğıt, takoz fırça suya batırılarak
ıslatılmalı ve dikkatlice kaldırılmalıdır.

Cam mozaik yüzeyi kontrol edilmeli varsa açık kalan derzler yapıştırma harcı
veya fuga ile doldurulmalıdır.

Cam mozaik yüzey üstübü ya da bez ile silerek parlatılmalıdır.
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İş bitiminde araç ve gereçler toplanıp temizlenmelidir.
İşin yapıldığı yer temizlenmelidir.

1.3. Yüzeye Cam Mozaik Yapma İş Sırası ve Cam Mozaik Yapılması


Cam mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız
(Resim 1.3).

Resim 1.3: Çeşitli cam mozaik araç ve gereçleri



Harç teknesini harç karmak için hazırlayınız (Resim 1.4).

Resim 1.4: Harç teknesinin temizlenmesi
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Harç teknesine gerektiği kadar temiz su koyunuz (Cam mozaik yapıştırıcısının
ambalajı arkasındaki uygulama talimatında verilen su oranı kadar su koyunuz).
(Resim 1.5.1, Resim 1.5.2).

Resim 1.5.1: Harç teknesine kirli su değil
temiz su konulması



Resim 1.5.2: Harç teknesine temiz su konulması

Cam mozaik yapıştırıcısı torbasını, maket bıçağı ile düzgünce açınız ve su
yüzeyini örtene kadar, yapıştırıcıyı tekne içerisine sepeleyiniz (Resim 1.6.1,
Resim 1.6.2).

Resim 1.6.1: Yapıştırıcının torbasının maket bıçağı Resim 1.6.2: Yapıştırıcının tekne içine
ile düzgünce açılması
sepelenmesi
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Yapıştırıcının suyu emmesi için yaklaşık 1–3 dakika bekleyiniz (Resim 1.7).

Resim 1.7: Yapıştırıcının suyu emmesi



Elle veya el mikseri yardımıyla yapıştırıcıyı istenilen kıvama gelinceye kadar
homojen karıştırınız (Harcın olgunlaşması için 5–10 dakika bekleyiniz ve
uygulamaya başlamadan önce harcı tekrar karıştırınız.). (Resim 1.8.1, Resim
1.8.2, Resim 1.8.3, Resim 1.8.4).

Resim 1.8.1: Elle cam mozaik harcının
karıştırılması

Resim 1.8.2: El mikseriyle cam mozaik harcının
karıştırılması
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Resim 1.8.3: Harcın istenilen kıvamına getirilmesi



Resim 1.8.4: Kullanıma hazır cam mozaik
harcı

Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine mastarı terazisinde
yerleştiriniz (Resim 1.9.1, Resim 1.9.2).

Resim 1.9.1: Mastarın yerleştirilmesi

Resim 1.9.2: Mastarın teraziye getirilmesi
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Yapıştırma harcını yüzeye yayınız ve taraklı malayla taraklayınız (Resim 1.10).

Resim 1.10: Cam mozaik yapıştırma harcının yüzeye uygulanması



Cam mozaiğin arka yüzeyine yapıştırma harcını sürünüz (Harcın cam
mozaiklerin arasındaki boşlukları tamamen doldurmasına özen gösteriniz).

Resim 1.11: Yapıştırma harcının cam mozaiğe sürülmesi
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Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine cam mozaik levhayı
peşsiz ve çarpık olmayacak bir biçimde yapıştırınız (Uygulanan cam mozaikte
desenler varsa levhaları desen numaralarına göre yapıştırmayı unutmayınız.).

Resim 1.12: Yüzeyin alt köşelerine cam mozaik levhaların yerleştirilmesi



Cam mozaik levhaları birbirine bitişik vaziyette, peşsiz ve çarpık olmayacak
biçimde yüzeye yapıştırınız (Cam mozaik levhaların, sıvacı küreği veya tahta
bir takoz yardımıyla, iyice sıkıştırarak yüzeye tam yapışmasını sağlayınız).
(Resim 1.13.1, Resim 1.13.2, Resim 1.13.3).

Resim 1.13.1: Yüzeyin alt köşesinden başlayarak cam mozaik levhaların yerleştirilmesi

Resim 1.13.2: Yüzeyin alt köşesinden başlayarak cam mozaik levhaların yerleştirilmesi
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Resim 1.13.3: Yüzeyin cam mozaik levhalarla kaplanması



Cam mozaik üzerindeki taşıyıcı kraft kâğıdı ıslatılarak kaldırınız. Yüzeyi
kontrol ediniz varsa açık kalan derzleri harçla doldurunuz ve yüzeyini üstübü ya
da bez ile silerek parlatınız (Cam mozaikleri yüzeye yapıştırdıktan sonra iklim
şartlarına göre 6–12 saat bekleyiniz ve taşıyıcı kraft kâğıdı bu süre dolduktan
sonra sökünüz.).

Resim 1.14.1: Cam mozaik üzerindeki kâğıdın
ıslatılması

Resim 1.14.2: Cam mozaik üzerindeki kâğıdın
kaldırılması
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Resim 1.14.3: Cam mozaik üzerindeki kâğıdın
kaldırılması



Resim 1.14.4: Silinmiş, parlatılmış cam
mozaik yüzey

İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 1.15).

Resim 1.15: Cam mozaik araç ve gereçlerinin toplanıp temizlenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


90 x 210 cm boyutlarında duvara cam mozaik uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Cam mozaik kaplaması yapmak için
gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Harç teknesini harç karmak için
hazırlayınız.
 Harç teknesine gerektiği kadar temiz su
koyunuz.
 Cam mozaik yapıştırıcı torbasını,
maket bıçağı ile düzgünce açarak
yapıştırıcıyı su yüzeyini örtene kadar
tekne içine sepeleyiniz.
 Yapıştırıcının suyu emmesi için
yaklaşık 1–3 dakika bekleyiniz.
 Elle veya el mikseri yardımıyla
yapıştırıcıyı
istenilen
kıvama
gelinceye kadar homojen karıştırınız.
 Mastarı, cam mozaik kaplaması
yapılacak yüzeyin alt köşelerine
terazisinde yerleştiriniz.
 Yapıştırma harcını yüzeye yayarak
taraklı malayla taraklayınız.
 Cam
mozaiğin
arka
yüzeyine
yapıştırma harcını sürünüz.
 Cam mozaik kaplaması yapılacak
yüzeyin alt köşelerine cam mozaik
levhayı, peşsiz ve çarpık olmayacak bir
biçimde yapıştırınız.
 Cam mozaik levhaları, birbirine bitişik
vaziyette, doğrultusunda peşsiz ve
çarpık olmayacak biçimde yüzeye
yapıştırınız.
 Cam mozaik üzerindeki taşıyıcı kraft
kâğıdı ıslatılarak kaldırınız.

 Yüzeyi kontrol ederek varsa açık kalan
derzleri harçla doldurunuz.
 Mozaik yüzeyini üstübü ya da bez ile
silerek parlatınız.
 İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp
temizleyiniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Kişisel koruyucu donanımlarınızı giyiniz.
 Araç gereçleri ve temizlik malzemelerini
hazırlayınız.
 Çalışma tezgâhını hazırlayınız.
 İşe başlamadan önce masanızın temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Harç suyunun temiz olmasına dikkat
ediniz.
 Harcın homojen kıvamda olmasına dikkat
ediniz.
 Harcı dinlendirmeyi unutmayınız.
 Mastarın terazisinde kurulmasına özen
gösteriniz.
 Yapıştırma harcının yüzeye dengeli
dağılmasına dikkat ediniz.
 Cam mozaik levhayı, peşsiz ve çarpık
olmayacak bir biçimde yapıştırmaya özen
gösteriniz.
 Döşeme işlemi bitmiş yüzeyi ıslatarak
kağıtlarını sökünüz.
 Derzleri sünger veya üstübü ile homojen
şekilde temizleyerek parlatınız.
 Araç gereçleri temizlemeyi unutmayınız.
 Çalışma alanını temizleyiniz.
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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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Cam mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçleri
hazırladınız mı?
Harç teknesini harç karmak için hazırladınız mı?
Harç teknesine gerektiği kadar temiz su koydunuz mu?
Cam mozaik yapıştırıcısı torbasını, maket bıçağı ile düzgünce
açarak su yüzeyini örtene kadar yapıştırıcıyı tekne içine
sepelediniz mi?
Yapıştırıcının suyu emmesi için yaklaşık 1–3 dakika beklediniz
mi?
Elle veya el mikseri yardımıyla yapıştırıcıyı istenilen kıvama
kadar homojen karıştırdınız mı?
Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine,
mastarı terazisinde yerleştirdiniz mi?
Yapıştırma harcını yüzeye yayarak taraklı malayla tarakladınız
mı?
Cam mozaiğin arka yüzeyine yapıştırma harcını sürdünüz mü?
Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine cam
mozaik levhayı peşsiz ve çarpık olmayacak bir biçimde
yapıştırdınız mı?
Cam mozaik levhaları, birbirine bitişik vaziyette, peşsiz ve
çarpık olmayacak biçimde yüzeye yapıştırdınız mı?
Cam mozaik üzerindeki taşıyıcı kraft kâğıdı ıslatarak kaldırdınız
mı? Yüzeyi kontrol ederek varsa açık kalan derzleri harçla
doldurdunuz mu? Yüzeyini üstübü ya da bez ile silerek
parlattınız mı?
İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizlediniz mi?

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye cam mozaik yapma araçlarından biri değildir?
A) Tornavida
B) Taraklı mala
C) Çelik mala
D) Sıvacı küreği

2.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye cam mozaik yapma araçlarından biridir?
A) Törpü
B) Rulo
C)Takoz fırça
D) Spatula

3.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye cam mozaik yapma malzemelerinden (gereçlerinden)
biri değildir?
A) Cam mozaik yapıştırıcısı
B) Su
C) Cam mozaik
D) Kireç

4.

İklim şartlarına göre cam mozaik kaplaması yapıldıktan kaç saat sonra yüzeydeki
kağıtlar sökülmelidir?
A) 1-3
B) 3-5
C) 6-12
D) 24

5.

Aşağıdakilerden hangisi yüzeye cam mozaik yapma işlemlerinden biri değildir?
A) Cam mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız.
B) Kireç harcı hazırlayınız.
C) Yapıştırma harcını yüzeye yayınız ve taraklı malayla taraklayınız.
D) Cam mozaiğin arka yüzeyine yapıştırma harcını sürünüz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli donanımı kullanarak araç gereç bakım ve onarımını kuralına uygun
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Araç, gereç bakım ve onarımını yapmak için gerekli olan araç ve malzemeler
hakkında araştırma yapınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu
sınıfta tartışınız.

2. ARAÇ GEREÇ BAKIM VE ONARIMI
2.1. Araç Gereç Bakım ve Onarımı
Araç gereçlerin her an emniyetli olarak çalışmasını sağlama işlemleridir.

2.1.1. Tanımı
Araç gereçlerin her an emniyetli olarak çalışması, kullanıma hazır hâle getirilmesi ve
uygun şekilde muhafaza edilmesi için yapılan çalışmalara bakım ve onarım denir.

2.1.2. Çeşitleri
Araç ve gereçlerin cinsine göre bakım ve onarım farklılık gösterir.
Genel olarak bakım ve onarım dört gruba ayrılır:





Günlük bakım
Haftalık bakım
Aylık bakım
Yıllık bakım

2.1.3. Önemi
Araç gereçlerin her an emniyetli olarak çalışır ve kullanıma hazır hâlde olması son
derece önemlidir. Yapılacak işin kaliteli, hızlı, emniyetli yapılmasını ve çalışanın rahat,
huzurlu, zevkli iş yapmasını sağlar. Aynı zamanda israfı önleyerek milli servetin heba
olmamasını sağlar.
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2.1.4. Araç Gereç Bakımı ve Onarımı Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler
Bunlar; spatula, tornavida, takoz fırça, tel fırça, boya fırçası, süpürge, iskarpela,
testere, pense, kerpeten, törpü, rende, metre, su hortumu, su fıçısı, çekiç, keser, tokmak,
süpürge, tenekeci makası, kürek, el arabası, falçata, anahtar takımı, yağdanlık, makine
yağları, mazot, bez, üstübü, iş kıyafeti, iş gözlüğü, toz maskesi, eldiven, tel, çivi, vida, boya,
tahta, su, çıta, zımpara kâğıdı, kalem, ip, çeşitli saplardır.

2.2. Araç Gereç Bakım ve Onarımı Yapma Kuralları

















Araç gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç ve gereçler
hazırlanmalıdır.
Araç gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için kullanılan aletler temiz
olmalıdır.
Bakım ve onarım yapılacak tüm araçlar temizlenmelidir (Toz, toprak, harç vb.
artıklardan temizlenmelidir.).
Arızalı araçlar ayrılmalıdır.
Onarılabilecek arızalı araçlar onarılmalıdır.
Onarılamayacak durumdaki araçlar tamirciye götürülmeli veya hurdaya
ayrılmalıdır.
Araçların yağlanması gereken yerleri yağlanmalıdır.
Korozyona (paslanma) karşı üstübü veya bez parçası mazota batırılarak
araçların metal kısımları mazotlanmalıdır.
Periyodik bakım yapılması gereken araçların periyodik bakımları yapılmalıdır
(günlük, haftalık, aylık, yıllık bakım).
Artan gereçler toplanıp temizlenmelidir.
Bazı gereçler uzun süre açık havada kaldıklarında özelliklerini kaybeder. Bu tür
gereçler ambalajlarına konulup bağlanarak hava ile temasları kesilmelidir.
Kullanılacak durumda olmayan gereçler ayrılmalıdır.
Bakımı, onarımı ve temizliği yapılmış araçlar ve gereçler gelişigüzel
atılmamalıdır. Uygun yerde muhafaza edilmelidir (Araç ve gerecin cinsine göre
güneş, su, rutubet vb. maruz kalmayacağı kapalı yerde muhafaza edilmelidir.).
Gereçler kurallara uygun olarak istiflenmelidir.
İş bitiminde temizlik, bakım ve onarım yapmak için kullanılan araç ve gereçler
toplanıp temizlenmelidir.
İş bittikten sonra çalışma alanı temizlenmelidir.
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2.3. Araç Gereç Bakım ve Onarımının Yapılması


Araç gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç ve gereçleri
hazırlayınız (Resim 2.1).

Resim 2.1: Araç bakım ve onarım araç gereçlerinden bazıları



Bakım ve onarımını yapacağınız tüm araçları toz, toprak, harç vb. artıklardan
temizleyiniz (Resim 2.2).

Resim 2.2: Araçların temizlenmesi



Arızalı araçları ayırınız (Resim 2.3).

Resim 2.3: Bazı arızalı araçlar
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Onarabileceğiniz arızalı araçları onarınız (Resim 2.4).

Resim 2.4: Arızalı araçların onarılması



Onaramadığınız araçları tamirciye götürünüz veya tamir edilmesini sağlayınız
(Resim 2.5).

Resim 2.6: Mevcut imkânlar ile onarılamayan araçların tamirciye götürülmesi



Araçların yağlanması gereken yerlerini yağlayınız (Resim 2.7).

Resim 2.7: Araçların yağlanması
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Araçların metal kısımlarını mazotlayınız (Resim 2.8).

Resim 2.8: Araçların mazotlanması



Periyodik bakım yapılması gereken araçların periyodik bakımlarını (günlük,
haftalık, aylık, yıllık bakım) yapınız (Resim 2.9).

Resim 2.9: Araçların periyodik bakımlarının yapılması
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Artan gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 2.10).

Resim 2.10: Artan gereçlerin toplanması
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Kullanılacak durumda olmayan gereçleri ayırınız (Resim 2.11).

Resim 2.11: Kullanılacak durumda olmayan gereçlerden bazı örnekler



İstif edilecek gereçleri, kurallara uygun olarak istif ediniz. Bakım, onarım ve
temizliğini yaptığınız araç ve gereçleri gelişigüzel atmayınız. Araç ve gerecin
cinsine göre güneş, su, rutubet vb. maruz kalmayacağı kapalı yerde muhafaza
ediniz (Resim 2.12.1, Resim 2.12.2, Resim 2.12.3).

Resim 2.12.1: Araçların konulduğu
takımhane

Resim 2.12.2: Araçların konulduğu çelik
dolaplar
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Resim 2.12.3: Kapalı alanda istif edilmiş gereçlerden örnekler

 İş bitiminde temizlik, bakım ve onarım yapmak için kullandığınız araç ve
gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 2.13).

Resim 2.13: Araç bakım ve onarım araç gereçlerinin toplanıp temizlenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Birinci öğrenme faaliyetinde kullandığınız araç gereçlerin bakım onarım ve
temizliğini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Araç, gereçlerin bakım ve onarımını
yapmak için gerekli araç ve gereçleri
hazırlayınız.
 Bakım ve onarımını yapacağınız tüm
araçları temizleyiniz.
 Arızalı araçları ayırınız.
 Onarabileceğiniz
arızalı
araçları
onarınız.
 Onaramadığınız araçları tamirciye
götürüp tamir edilmesini sağlayınız.
 Araçların yağlanması gereken yerlerini
yağlayınız.
 Araçların
metal
kısımlarını
mazotlayınız.
 Periyodik bakım yapılması gereken
araçların periyodik bakımlarını yapınız.
 Artan gereçleri toplayıp temizleyiniz.
 Kullanılacak
durumda
olmayan
gereçleri ayırınız.
 İstif edilecek gereçleri kurallara uygun
olarak istifleyiniz.
 İş bitiminde temizlik, bakım ve onarım
yapmak için kullandığınız araç ve
gereçleri toplayıp temizleyiniz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Kişisel koruyucu donanımlarınızı giyiniz.
 Araç
gereçlerini
ve
temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Onarımını yapacağınız araçları onarınız.
 Onarımını
yapamadığınız
araçların
tamirlerini yaptırınız.
 Araç ve makinelerin yağlanmasını ve
mazotlanmasını dikkatlice yapınız.
 Araç ve makinelerin periyodik bakım,
onarım tablolarının düzenli tutulmasını
sağlayınız.
 İş bitiminden sonra artan malzemelerin
toplanmasına dikkat ediniz.
 Kullanılmayacak durumdaki gereçleri
kuralarına uygun olarak istif ediniz.
 Araç gereçleri temizlemeyi unutmayınız.
 Çalışma alanını temizleyiniz.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Değerlendirme Ölçütleri
Araç gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç
ve gereçleri hazırladınız mı?
Bakım ve onarımını yapacağınız tüm araçları temizlediniz mi?
Arızalı araçları ayırdınız mı?
Onarabileceğiniz arızalı araçları onardınız mı?
Onaramadığınız araçları tamirciye götürüp tamir edilmesini
sağladınız mı?
Araçların yağlanması gereken yerlerini yağladınız mı?
Araçların metal kısımlarını mazotladınız mı?
Periyodik bakım yapılması gereken araçların periyodik
bakımlarını yaptınız mı?
Artan gereçleri toplayıp temizlediniz mi?
Kullanılacak durumda olmayan gereçleri ayırdınız mı?
İstif edilecek gereçleri, kurallara uygun olarak istif ettiniz mi?
İş bitiminde temizlik, bakım ve onarım yapmak için
kullandığınız araç ve gereçleri toplayıp temizlediniz mi?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi araç gereç bakım ve onarımı yapma araçlarından biri
değildir?
A) Boya fırçası
B) Çekiç
C) Spatula
D) Çırpaç

2.

Aşağıdakilerden hangisi araç gereç bakım ve onarımı yapma araçlarından biridir?
A) Su
B) Çekiç
C) Kireç
D) Çimento

3.

Aşağıdakilerden hangisi araç gereç bakım ve onarımı yapma gereçlerinden biri
değildir?
A) Keser
B) Makine yağları
C) Çivi
D) Vida

4.

Aşağıdakilerden hangisi araç gereç bakım ve onarımı yapma gereçlerinden biridir?
A) Tornavida
B) Kireç
C) Mazot
D) Tel fırça

5.

Aşağıdakilerden hangisi araç gereç bakım ve onarımı yapma işlemlerinden biri
değildir?
A) Onarabileceğiniz arızalı araçları onarınız.
B) Araçların metal kısımlarını mazotlayınız.
C) İstif edilecek gereçleri, kurallara uygun olarak istif ediniz.
D) Artan gereçleri karıştırarak harç hazırlayınız.
DEĞERLENDİRME

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


İnşaat hâlindeki bir binanın dış cephesine cam mozaik uygulaması ve araç gereç
bakım ve onarımı yapılacaktır. Müşterinin istediği desende cam mozaik
kaplamasını ve araçların gereçlerin bakım ve onarımını yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
1. Cam mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçleri
hazırladınız mı?
2. Harç teknesini harç karmak için hazırladınız mı?
3. Harç teknesine gerektiği kadar temiz su koydunuz mu?
4. Cam mozaik yapıştırıcı torbasını maket bıçağı ile düzgünce açarak
su yüzeyini örtene kadar yapıştırıcıyı tekne içerisine sepelediniz
mi?
5. Yapıştırıcının suyu emmesi için yaklaşık 1–3 dakika beklediniz
mi?
6. Elle veya el mikseri yardımıyla yapıştırıcıyı istenilen kıvama
kadar homojen karıştırdınız mı?
7. Mastarı, cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine
terazisinde yerleştirdiniz mi?
8. Yapıştırma harcını yüzeye yayarak taraklı malayla tarakladınız
mı?
9. Cam mozaiğin arka yüzeyine yapıştırma harcını sürdünüz mü?
10. Cam mozaik kaplaması yapılacak yüzeyin alt köşelerine, cam
mozaik levhayı, peşsiz ve çarpık olmayacak bir biçimde
yapıştırdınız mı?
11. Cam mozaik levhâları, bir birine bitişik vaziyette, peşsiz ve çarpık
olmayacak biçimde yüzeye yapıştırdınız mı?
12. Cam mozaik üzerindeki taşıyıcı kraft kâğıdı ıslatılarak kaldırdınız
mı? Yüzeyi kontrol ederek varsa açık kalan derzleri harçla
doldurdunuz mu? Yüzeyini üstübü ya da bez ile silerek parlattınız
mı?
13. İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizlediniz mi?
14. Araç gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç ve
gereçleri hazırladınız mı?
15. Bakım ve onarımını yapacağınız tüm araçları temizlediniz mi?
16. Arızalı araçları ayırdınız mı?
17. Onarabileceğiniz arızalı araçları onardınız mı?
18. Onaramadığınız araçları tamirciye götürüp tamir edilmesini
sağladınız mı?
19. Araçların yağlanması gereken yerlerini yağladınız mı?
20. Araçların metal kısımlarını mazotladınız mı?
21. Periyodik bakım yapılması gereken araçların periyodik
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Hayır

22.
23.
24.
25.

bakımlarını yaptınız mı?
Artan gereçleri toplayıp temizlediniz mi?
Kullanılacak durumda olmayan gereçleri ayırdınız mı?
İstif edilecek gereçleri, kurallara uygun olarak istif ettiniz mi?
İş bitiminde temizlik, bakım ve onarım yapmak için kullandığınız
araç ve gereçleri toplayıp temizlediniz mi?

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
D
C
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5

D
B
A
C
D
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