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İnşaat Teknolojisi
Yapı Yüzey Kaplama
Kaba Sıva
Bu modül; sıva yapılacak yüzeyi hazırlama, mastarlık(anoana) yapma ve kaba sıva yapma konularının işlendiği
öğrenme materyalidir.
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Kaba sıva yapmak
Genel Amaç
Bu modülde gerekli ortam sağlandığında,sıva yapılacak
yüzeyi hazırlamayı, mastarlık(ano-ana) yapmayı ve kaba
sıvayı kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Kaba sıva harcını doğru ve kuralına uygun
hazırlayabileceksiniz
2. Sıva yapılacak yüzeyi doğru ve kuralına uygun
hazırlayabileceksiniz.
3. Mastarlıkları (ano) doğru ve kuralına uygun
yapabileceksiniz.
4. El ile kaba sıvayı doğru ve kuralına uygun
yapabileceksiniz.
5. Makine ile kaba sıvayı doğru ve kuralına uygun
yapabileceksiniz.

olarak
olarak
olarak
olarak
olarak

Ortam: Atölye, sınıf, ,laboratuvar, kütüphane, internet
ortamı (bilgi teknolojileri ortamı), işletme, ev, vb. kendi
kendine veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım:Sınıfta büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm
kitaplığı, VCD veya DVD çalar, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı, öğretim
materyalleri vb.
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Kürek, el arabası, elek ve destek çıtası, metre, çelik
mala, sıvacı küreği, su terazisi, mastar, mastarlık çıtası, şakul
ip, çivi, testere, keser, çekiç, murç-keski, kanca, gelberi,
perdah malası, su fırçası, süpürge, köşe devir malası, tel
fırça, süpürge, üstübü, merdiven, iskele, harç teknesi, kum
ölçeği, su hortumu, su fıçısı, su kovası, su ölçeği, iş kıyafeti,
yağmurluk, eldiven, çizme, baret, emniyet kemeri, toz
maskesi, iş gözlüğü, betonyer, kum, çimento, kireç, alçı, sıva
teli (rabitz), özel üretilmiş bağlayıcılar, su, özel katkılar.
Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra
verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve
uygulamalarınızı değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve
uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağı, rekabetçi pazar
taleplerini karşılayacak, vasıflı, uyumlu ve motivasyonu yüksek bireylerin yetişmesi,
ülkemizin kalkınması için önemlidir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde olan Türkiye’de,
gençlerin gelecekte ülkemiz dışında da çalışacak şekilde yetişmesi önem taşımaktadır. Bu
nedenle, her sektörde birden fazla dalda uzmanlaşmış nitelikli insan gücü gereksinimi, ön
plana çıkmaktadır. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan, iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş
bulma şansları daha fazla olmaktadır.
Günümüzde sıvacılık mesleği, yapı sektöründeki mesleklerin en önemlilerinden
biridir. Çünkü sıvaların çeşitli yapım amaçları vardır. Bu amaçlar; bina içinde ve dışında
pürüzsüz yüzeyler elde etmek, binayı ve onu teşkil eden yapı elemanlarını dış tesirlere karşı
koruyarak yapıya güzel bir görünüş temin etmektir.
Ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi sıva sektöründe de işin ehli olmayan, gerekli
teknik bilgi ve beceriden yoksun, sadece maddi imkânları iyi olduğu için bu işi yapan,
kalitenin ve usta işçiliğin önünü kesen sektör çalışanları bulunmaktadır. Bu durum aynı
zamanda bilinçsiz ve kalitesiz üretime neden olduğundan, ülke ekonomisine ve çevremize
büyük zararlar verebilmektedir.
Bu modül ile gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olunacak ülke ekonomisine ve
sıvacılık sektöründe ihtiyaç duyulan eğitimli, gerekli alt yapıya sahip ara eleman açığı
kapanacak, bilinçsiz üretimin ve kalitesiz işçiliğin de önüne geçilecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, kaba sıva harcını kuralına
uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kaba sıva harcı hangi malzemelerden oluşmaktadır. Bu malzemeler arasında
sıvaya özellik katan ek katkı malzemeleri var mı? Araştırıp rapor hazırlayınız.
Sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız.

1.KABA SIVA HARCI HAZIRLAMA
Kaba sıva; bina yapım esnasında, duvarlar yapıldıktan sonra duvarların dış etkilerden,
( yağmur, don, güneş gibi) korunması, binanın ömrünü uzatması gibi unsurların yanında sıva
ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyin elde edilmesi için gerekli olan bir uygulamadır.
Kaba sıva harçları istenilen amaca göre farklı malzemelerle yapılabilir.
Bunlar;

Kireçli kaba sıva harcı

Takviyeli kaba sıva harcı

Çimentolu kaba sıva harcı

Perlitli kaba sıva harcı

Perlitlialçı kaba sıva harcı

1.1. Araçlar
Sıva harcının hazırlanması ve sıvanın yapılması esnasında kullanılan malzemelerdir.
Kaba sıva harcı hazırlanırken;kürek, el arabası, çelik mala, su fırçası,gelberi, süpürge,
harç teknesi, kum ölçeği, su hortumu, su kovası ve su ölçeği, iş kıyafeti, çizme, baret, toz
maskesi, iş gözlüğü, sıva makinesi, betoniyer (harç-beton yapma aracı) vb. araçlar kullanılır.
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1.1.1. Tanımı
Sıvanın; standartlara uygun ve kolay yapılmasını sağlayan araçlara sıva harcı yapma
araçları denir. İşlem sırasına göre, gerekli yerlerde, iş güvenliği dikkate alınarak
kullanılmalıdır.

1.1.2. Çeşitleri
El veya makine ile sıva yapımında harç hazırlığı için farklı araçlar kullanılmaktadır.
El ile sıva yapımında kullanılan harç tamamen kendi imkânlarımızla hazırlanırken,
makine ile sıva yapımında kullanılan harç ise, uygun oranlarda hazırlanan kireç, çimento,
kum ve su, sıva makinesini harç haznesine konulur ve makine tarafından karıştırılarak hazır
hale getirilir. El ile sıva yapımında betoniyer (harç-beton yapma aracı) kullanılabilir.

Resim 1.1: Sıva makinesi harç yapımı

Perdahlı sıva makineleri sadece perdahlı sıva yaptığı için harç makine tarafından
hazırlanmamakta, betoniyer veya el ile hazırlanması gerekmektedir.
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Resim 1.2: Hazırlanan harç perdahlı sıva makinesinin haznesine kürekle konulması

1.1.3. Görevleri
Sıva harcının hazırlanmasında ve sıva yapımında kullanılacak araçlar ve kullanım
alanları aşağıda tabloda verilmiştir.
Su terazisi (su düzeci):Yataylık
ve dikeylik kontrolü için kullanılır.

Kürek: Kum elemek, harç
yapmak, doldurmak, boşaltmak, vb.
işlerin yapımında kullanılan araçtır.

El arabası: Her çeşit
taşımakta kullanılan araçtır.

yük
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Elek ve destek çıtası: Kum
elemek amacı ile kullanılan araçtır.

Çelik mala: Çelik gövde ve ahşap
saptan oluşan, harcı sıvanacak yüzeye
atmak, harcı alıştırmak, harcı düzeltmek,
vb. işlerin yapımında kullanılan araçtır .

Sıvacı küreği: Ahşap veya sert
plastik malzemeden yapılan, gövde ve
saptan oluşan, üzerine harç koymak, sıva
harcını yüzeye çekmek, vb. işlerin
yapımında kullanılan araçtır.

İp: sıvanacak yüzeyin sıva
kalınlığını görmek ve buna göre dolgu
veya kazıma-kırma yapmak, mastarlık
çıtalarını aynı doğrultuda yerleştirmek,
vb. işlerin yapımında yardımcı bir araçtır
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Mastar: Ahşap veya hafif metal
malzemeden yapılan, düzgün olan, çeşitli
uzunlukta imal edilen, sıva yapılacak
yüzeyin düzgünlüğünü kontrol etmek,
yüzeye atılan sıva harcını düzeltmek, vb.
işlerin yapımında kullanılan araçtır.

Şakül(çekül): Sıvanacak yüzeyin
düşeyliğini kontrol etmek, mastarlık
çıtalarını
yerleştirmek,
dış
köşe
mastarlarını yerleştirmek, vb. işlerin
yapımında kullanılan araçtır.

Keser: Çelik baş kısım ve ahşap
saptan oluşan, çivi çakmak, çivi sökmek,
ahşap malzemeleri yontmak, vb. işlerin
yapımında kullanılan bir araçtır.

Kanca:
Metal
malzemeden
üretilen, çeşitli büyüklüklerde yapılan,
mastarları tutturmak için kullanılan bir
araçtır.

Mastarlık(ana) çıtası: Genellikle
ahşap malzemeden yapılan, kalınlığı 0,51 cm, genişliği 2-4 cm, uzunluğu 10-15
cmmastarlık yapımında kılavuz olarak
kullanılan bir yardımcı araçtır.
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Gelberi: Çelik baş kısım ve ahşap
veya metal saptan oluşan, kireç harcı
yapımı sırasında kireç kaymağını su ile
iyice karıştırmak için kullanılan bir
araçtır.

Köşe devir malası: Çelik gövde
ve ahşap saptan oluşan, sıvada iç köşeleri
yapmak için kullanılan bir araçtır

İskele:
Ahşap
ve
metal
malzemeden imal edilen, sabit, hareketli,
mekanik(motor yardımıyla çalışan), vb.
çok çeşitli şekilleri sıva yapımı esnasında
elin yetişemediği yüksek yerlere ulaşmak
için kullanılan araçtır.

Harç teknesi: Ahşap, sert plastik
ve metal malzemeden üretilen, harç
koymak için kullanılan araçtır .
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Kum ölçeği: Ahşap veya hafif
metal malzemeden yapılan, gövde ve
tutma yerinden oluşan, çeşitli hacimlerde
üretilen, kum miktarını ölçmek için
kullanılan araçtır.

Su hortumu: Plastik malzemeden
imal edilen, çeşitli çap ve uzunlukta
üretilen, suyu istenilen yere ulaştırmak
için kullanılan araçtır .

Su kovası ve su ölçeği: Teneke
veya sert plastik malzemeden imal
edilen, çeşitli çap ve boyda üretilen, suyu
istenilen yere taşımak ve ölçmek için
kullanılan araçtır.

İş kıyafeti: Tekstil malzemeden
imal edilen, çeşitli beden ölçülerinde
üretilen, inşaat alanında giyilen giysidir .

Eldiven: Tekstil, deri, plastik veya
bu ürünlerin birleşiminden imal edilen,
çeşitli model ve büyüklükte üretilen,
inşaat alanında çalışma esnasında elleri
koruyan giysidir.
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Çizme: Dışı plastik, içi tekstil
veya sadece plastik malzemeden imal
edilen, çeşitli ayak ölçülerinde üretilen,
inşaat alanında çalışma esnasında
ayakları koruyan bir giysidir .

Baret: Hafif metal veya sert
plastik malzemeden imal edilen, gövde
ve başı tutan kısımdan oluşan, çeşitli
ölçülerinde üretilen, inşaat alanında
çalışma esnasında başı koruyan giysidir.

Emniyet kemeri: Tekstil veya
plastik malzemeden imal edilen, gövde,
emniyet halatı ve kancadan oluşan, çok
çeşitli şekillerde üretilen, inşaat alanında
çalışma esnasında can güvenliğini
sağlamak için kullanılan araçtır.

Toz maskesi: Tekstil, elyaf,
plastik veya daha farklı malzemelerden
imal edilen, çeşitli model ve büyüklükte
üretilen, toz tutucu gövde ve bağlama
kollarından oluşan, inşaat alanında
çalışma esnasında ağzı, burnu ve gözü;
toz, duman, vb. etkilerden koruyan
giysidir .
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İş gözlüğü: Cam ve çerçeveden
oluşan, plastik, hafif metal ve cam
malzemeden imal edilen, çeşitli model ve
büyüklükte üretilen, inşaat alanında
çalışma esnasında gözü; harç, toz,
duman, vb. etkilerden koruyan giysidir.
Sıva
makinesi:
Metal
malzemeden imal edilen, taşıyıcı gövde,
motor, harç hazırlama haznesi, harç
pompalama ünitesi, hortum, kumanda
kolları ve tekerlekten oluşan, piyasada
çok farklı çeşitlerde ve büyüklüklerde
bulunan; normal sıva, alçı sıva, vb. harcı
hazırlamak,
sıvanacak
yüzeye
püskürtmek için kullanılan araçtır .
Betoniyer (harç-beton yapma
aracı): Metal malzemeden imal edilen,
taşıyıcı gövde, motor, hareketli kova,
kumanda kolları ve tekerlekten oluşan,
piyasada çok farklı çeşitlerde ve
büyüklüklerde bulunan; harç, beton, vb.
yapmak için kullanılan araçtır.

1.1.4. Kullanım Kuralları
Sıva yapımında kullanılacak araçlar ve kullanım yerleri yukarıda tabloda verilmiştir.
Harç yapımı sırasında uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:







Kullanılacak bağlayıcıların tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Harç çeşitlerine uygun olarak (Kireçli kaba sıva harcı, takviyeli kaba sıva harcı,
çimentolu kaba sıva harcı, perlitli kaba sıva harcı, perlitli alçı kaba sıva harcı)
malzeme oranlarına dikkat edilmelidir.
Harç hazırlama işine başlamadan önce iş kıyafeti giyilmelidir.
Kullanılacak kumun dane büyüklüğüne dikkat edilmelidir.
Oluşabilecek tozlara karşı (kireç, çimento vb.) toz maskesi takılmalıdır.
İskele üzerinde çalışılacaksa güvenlik önlemleri (emniyet kemeri vb.)
alınmalıdır.
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1.2. Gereçler
Kaba sıva harcında kum, çimento, kireç, su ve amaca göre perlit veya özel katkı
malzemeleri kullanılabilir.Perlitli kaba sıva harcı, uygulandığı yüzeylere ısı ve sese karşı
yalıtım sağlamaktadır.

1.2.1. Tanımı
Harcı meydana getiren elemanlara harç malzemeleri (gereçler) denir.

1.2.2. Çeşitleri
Kaba sıva harcı içerisinde genellikle kum, çimento, kireç ve su kullanılmaktadır. Bu
malzemelerin haricinde perlit, özel üretilmiş katkı malzemeleri (priz geciktirici, aderans
artırıcı, su sızdırmazlık maddesi vb.) katılabilir.
Gereçler ve özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:


Kum: Doğada bulunan, kum ocaklarından çıkarılan, 4.76 mm’ lik kare delikli
veya7 mm çaplı yuvarlak delikli elekten geçen taş parçalarına kum denir. İyi bir
kum, parmaklar arasında olduğu zaman ses çıkarmalı; avuç sıkıldığında top
halinde kalmamalıdır (kum içinde kil varsa top halinde kalır). Ayrıca içinde
kilden bir tabaka kalmamalıdır. Üzeri cilalı gibi parlak olmamalıdır. En kaliteli
kum dere kumudur Tane iriliğine göre kaba sıva kumu 0-7 mm aralığında
olmalıdır.

Resim 1.3: Kum
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Bağlayıcılar: Harç malzemelerini (gereçlerini) birbirine bağlayan,
işlenebilirliğini, yüzeye yapışmasını sağlayan malzemelere bağlayıcılar denir.
Doğadan alınır, işlenir ve piyasaya sunulur.




Çimento: Sıva harçlarında genellikle kompozit çimento, kalsiyum
alüminatlı çimento veya beyaz kalkerli çimento çeşitleri kullanılabilir.
Çimento dozajı yapılacak harç çeşidine göre değişmektedir.Örnek:
Takviyeli kaba sıva harcı için 150-250 kg çimento gerekmektedir.
Kireç: Kirecin ham maddesi, kalker taşı, dolomit taşı gibi kütlelerdir.
Kireç piyasada 25 kg’lık paketlerde satışa sunulduğu gibi, söndürülmemiş
olarakta bulunmaktadır. 25 kg’lık paketlerde satışa sunulan kireçler
doğrudan harcın içerisine dökülerek kullanılabilir. Söndürülmemiş
kireçlerin söndürüldükten sonra kireç hamuru şeklinde kullanılması
gerekmektedir.

Resim 1.4: Paketlenmiş çimento ve kireç

Resim 1.5: Söndürülmemiş kireç



Kıtık(keten): Ahşap, kamış ve bağdadi yüzeylere sıva yapımında, harcın
yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için kıtık adı verilen keten lifler
kullanılır. Kıtık, harcın içine doğranır ve iyice karıştırılarak ahşap yüzeye
uygulanır.
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Özel üretilmiş bağlayıcılar: Özel durumlar için üretilmiş,
yapıştırma, vb. amaçlı bağlayıcılardır.

yalıtım,

Su: Beton ve harç yapılmasında, kireç söndürülmesinde, kum çakıl vb. yapı
gereçlerinin sulamasında kullanılacak su temiz berrak olmalı, içerisinde betona
ve harca zarar verebilecek organik ve atık maddeler, çamur, yağ , lağımkanalizasyon suyu, alkali ve asitler bulunmamalıdır.
Özel katkılar: İzolasyon sağlamak, erken ve yüksek dayanıma ulaşmak, harcın
sertleşme süresini geciktirmek veya erken sertleşmesini sağlamak, sıcak-soğuk
havalarda harç yapmak ve diğer özel amaçlar için harcın içine eklenen kimyasal
maddelere özel katkılar denir. Örnek olarak aderans artırıcı katkılar, su
sızdırmazlık maddesi ve priz geciktirici katkılar vb.

1.2.3. Kullanıldığı Yerler
Harç çeşitlerine göre kullanılan gereçlerde değişmektedir.









Kireçli kaba sıva harcı: Kireç , kum ve su kullanılmaktadır. Kireçle yapılan
harç, çimento bulunmadan önce en çok kullanılan harçlardan biridir. Halen
günümüzde rahatlıkla kullanılabilecek bir bağlayıcıdır. Çimento harcına nazaran
daha uzun sürede sertleşen ve bağlayıcılığı olan bir malzemedir. Çok sert
olmadığı için ses ve ısı geçirgenliği çimentodan daha azdır.
Takviyeli kaba sıva harcı: Kum, çimento, kireç ve su kullanılarak yapılan harç
çeşididir. Kirecin yanında çimentonun bulunması ile birlikte çok sert olmayan,
çokta yumuşak olmayan bir sıva elde edilir. Çimento ile yapılan harç, bir saat
içinde karıştırılıp yerine yerleştirilmesi gerekir. İçine kireç konulduğunda
çimentonun priz süresi iki saate kadar çıkar. Bu nedenle takviyeli harçta ustalar
daha rahat zamanda harcı tüketmelerinden dolayı kolaylık sağlar.
Çimentolu kaba sıva harcı: Kum, çimento ve suyun karışımıyla elde edilir.
Prizi hızlı olduğundan dolayı bir saat içinde işlenmesi gerekir.
Perlitli kaba sıva harcı: Perlit, çimento ve suyun karışımıyla yapılır. Hafif bir
malzeme olan perlit, bina yükünü azaltır. Sıvası ısı ve ses yalıtımı için önemli
bir malzemedir. Doğal bir malzeme olan perlit, hafifliği ve yalıtım özelliği ile
inşaatlarda vazgeçilmez bir malzeme olmuştur. Teraslarda ısı yalıtımında
strafordan daha iyi sonuç verir. En az 7cm kalınlığında şap yapılarak ısı
yalıtımında büyük başarı göstermiştir.
Perlitli alçı kaba sıva harcı: Perlitli alçı sıva günümüzde çok kullanılan bir iç
sıva malzemesidir. Her ne kadar . perlit olduğu ifade edilse de, yukarıda
belirttiğimiz perlit sıva ile alakası bulunmamaktadır. Yukarıda ifade edilen
perlitli sıva kadar yalıtım özelliği yoktur. Rijitlik sebebiyle ısı geçirgenliği de
oldukça fazladır
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1.3. Araç-Gereçlerin Hazırlanması


Kaba sıva yapımındaki araç ve gereçleri temin ediniz.

Resim 1.6:Çeşitli sıva araçları



Araçları kontrol ediniz. Arızalı araçları onarınız, bakımını yapınız.

Resim 1.7: Arızalı sıva aracı




Harç yapılacak zemini temizleyiniz.
Kumu 5 mm’lik elekten eleyiniz.

Resim 1.8: Kumun elenmesi






Söndürülmüş kireç kullanılacaksa harç yapımı öncesi sulu kıvama getirerek
hazırlayınız.
Kumu ölçek ile hazırlayınız.
Kireç miktarını kum oranına göre hesaplayarak hazırlayınız.
Çimento miktarını yapılacak harç miktarına göre hesaplayınız.
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Resim 1.9:Çeşitli sıva gereçleri



Malzemeleri kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünü
kullanmayınız.

Resim 1.10: Gereçlerin imalat tarihi

1.4. Kaba Sıva Harcı Hazırlanması


Harç çeşitleri ve oranları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.


Kireçli kaba sıva harcı

0-5 mm’lik kum ile sönmüş kirecin ve suyun karışımından elde edilen harçtır. Kireç
zamanla dayanım kazındığından kireç harcı yumuşak iyi bir sıva yapımını sağlar. Harç
karışımı, 3 birim kum, 1 birim kireç ve yeteri kadar su katılarak yapılmalıdır.
Kireçle yapılan harç, çimento bulunmadan önce en çok kullanılan harçlardan biridir.
Halen günümüzde rahatlıkla kullanılabilecek bir bağlayıcıdır. Normal yığma duvarların
harcında kaba ve ince sıva harçlarında su kireci kullanılabilir. Su kireci, su ile reaksiyona
girip dayanım kazanmaktadır. Normal kireç ise havada zamanla devinim kazanan ve
sertleşen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kireç harcı, çimento harcı gibi bir günde
sertleşmeyip, daha uzun zamanda sertleşen ve bağlayıcılığı olan bir malzemedir. Çok sert
olmadığı için ses ve ısı geçirgenliği çimentodan daha azdır
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Takviyeli kaba sıva harcı

0-5mm’lik kum ile sönmüş kireç, çimento ve suyun karışımından elde edilen harçtır.
Kirecin yanında çimentonun bulunması ile birlikte çok sert olmayan, çokta yumuşak
olmayan bir sıva elde edilir. Karışım 1m3 harç için 1m3 kum; 150-250 dm3 kireç, 150-250
kg çimento, 200-250 l su ile karıştırılarak yapılır.
Yukarıda belirtilen oranlarda karıştırılan çimento ve kireç kısmen daha sert bir sıva
oluşturur. Yapılan harçta, kireç priz süresini uzattığı için daha çok yapılabilir. Sadece
çimento ile yapılan harç, bir saat içinde karıştırılıp yerine yerleştirilmesi gerekir. İçine kireç
konulduğunda çimentonun priz süresi iki saate kadar çıkar. Bu nedenle takviyeli harçta
ustalar daha rahat zamanda harcı tüketmelerinden dolayı kolaylık sağlar.


Çimentolu kaba sıva harcı

0-5mm’lik kum, çimento ve suyun karışımından elde edilen harçtır. Harçta sadece
çimentonun bulunması ile birlikte çok sert bir sıva elde edilir. Harç karışımı;1m3 harç için
1m3 kum, 250-300 kg çimento, 200-250 l su ile karıştırılarak yapılır
Yukarıda belirtilen oranlarda karışım yapılan harç, bir saat içinde karıştırılıp yerine
serilmelidir. Aksi halde harç yerinde priz yapmaya başlar ki bunu su ile tekrar karıştırıp priz
bozulmaya çalışılır. Böyle bir durumda kimyasal reaksiyona müdahale yapıldığından düzgün
ve aynı oranda bir priz sağlanamayacak, sıva bitiminde büyük çatlaklar oluşabilecektir.


Perlitli kaba sıva harcı

Perlit doğada bulunan bir kaya cinsidir. Ocaklardan elde edilen kütle kayalar önce
kırılır. Sonra öğütülür. Öğütülmüş kum haline gelen malzeme 1200° C fırınlarda patlatılarak
kendi hacminin elli katı kadar hacmi büyür. Hafif bir malzemedir. Görünüşte beyaz strafora
benzer. Bu malzeme genellikle 250 dm3’lük çuvallar halinde satılır. Bununla kaba sıva
yapmak için önce bu çuval için en az iki teneke kadar yani 40 l su konur. Bir gün
bekletilerek perlitin içine emmesi sağlanır. Perlit, yumuşak küçük baloncuklar halindedir ve
içine suyun dolması ile içi su dolu baloncuklar oluşur. Bir gün sonra suya doymuş perlite
çimento ilave edilerek karıştırılır. 1m3 perlit için 3-4 torba çimento yeterlidir. Çimento
karıştırılırken susuz gibi görülen harca su katılmamalı. Çizme giyerek harç ezilmeli. Ezerken
içi su dolu baloncuklar haline gelmiş perlit tanelerinin patlatılarak suyun harca katılması
sağlanmalıdır. İyice çiğnenen perlit harcı sıva için hazır hale gelir. Hafif bir malzeme olan
perlit, bina yükünü azaltır. Sıvası ısı ve ses yalıtımı için önemli bir malzemedir.
Doğal bir malzeme olan perlit, hafifliği ve yalıtım özelliği ile inşaatlarda kullanılan bir
malzeme haline gelmiştir. Teraslarda ısı yalıtımında strafordan daha iyi sonuç verir. En az
7cm kalınlığında şap yapılarak kullanıldığında ısı yalıtımında büyük başarı göstermiştir.
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Kaba sıva için bu tür perlit kullanılmalı. Ayrıca piyasada içine ponza taşı kumu
karıştırılmış perlitler sıva perliti olarak satılsa da o tercih edilmemeli. Mutlaka saf,
patlatılmış beyaz perlit kullanılmalıdır.


Perlitli alçı kaba sıva harcı

Perlitli alçı sıva günümüzde çok kullanılan bir iç sıva malzemesidir. Her ne kadar
içinde perlit olduğu ifade edilse de, yukarıda belirttiğimiz perlitin sıva ile alakası
bulunmamaktadır. Alçı sıvanın içine belli oranda perlit katılarak kısmen ısı ve ses yalıtımına
etki edeceği düşünülse de perlitli kaba sıva harcı kadar fayda sağlamamaktadır.


Kaba sıva harcının (kireç harcı ve takviyeli harç) hazırlanması



Harç yapılacak yeri temizleyiniz.
Yapılacak sıvanın cinsine göre kumu eleyiniz.

Resim 1.11: Kum



Elenmiş kumu, ölçerek alınız.

Resim 1.12: Kum ölçeği



Kumu el arabası ile taşıyınız.
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Resim 1.13: Kumun el arabası ile taşınması



Kireci ölçerek alınız.

Resim 1.14: Söndürülmüş torba kireç



Kumun ortasını açınız.

Resim 1.15: Kumun ortasının açılması



Açılan çukura, ölçerek aldığınız kireci dökünüz (Resim 1.19).
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Resim 1.16: Çukura kirecin dökülmesi



Ölçerek aldığınız suyu, çukura dökünüz.

Resim 1.17: Suyun çukura dökülmesi



Su ile kireci, iyice karıştırınız.

Resim 1.18: Kireç ile suyun karıştırılması



Su içerisinde eriyen kireci, kürek yardımıyla, kum ile homojen olarak
karıştırınız .
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Resim 1.19: Kum ile kirecin karıştırılması

Resim 1.20: Kum ile kirecin karıştırılması




Hazırlanan kireç harcını, 3-5 gün dinlendiriniz(Bu işlemler sonunda kireç
harcı hazırlanmıştır).
Dinlendirilmiş kireç harcından, ihtiyacınız kadar alınız.

Resim 1.21: Kireç harcının alınması



Ortasını açtığınız kireç harcının üzerine, ölçerek aldığınız çimentoyu,
serperek dökünüz.
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Resim 1.22: Çimentonun kireç harcına serpilmesi



Ölçerek aldığınız suyu, çukura dökünüz.

Resim 1.23: Suyun çukura dökülmesi



İstenilen kıvama kadar homojen olarak karıştırınız.

Resim 1.24: Harcın karıştırılması




İş bitiminde, harç yapılan yeri temizleyiniz.
Son olarak, kullanılan araçları temizleyip yerlerine koyunuz.
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Resim 1.25: Araçların temizlenmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama: 4m2’lik alana yetecek şekilde kaba sıva harcı (takviyeli harç) hazırlayınız
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tüm araç ve gereçleri temin ediniz.
 Araçları kontrol ederek, arızalı araçları
onarıp, bakımını yapınız.
 Onaramadığınız
araçları
tamirciye
götürünüz.
 Malzemelerin son kullanma tarihini
kontrol ediniz
 Kumu uygun elekle eleyiniz.
 Elenen kumu harç yapılacak yere uygun
araçla taşıyınız.
 Elenmiş kumu ölçerek alınız.
 Kireci ölçerek alınız.
 Suyu ölçerek alınız.
 Kumun ortasını açınız.
 Açılan çukura, ölçerek aldığınız kireci
dökünüz.
 Ölçerek aldığınız suyu, çukura dökünüz.
 Su ile kireci, iyice karıştırınız.
 Su içerisinde eriyen kireci, kürek
yardımıyla, kum ile homojen olarak
karıştırınız.
 Dinlendirilmiş kireç harcından, ihtiyacınız
kadar alınız.
 Ortasını açtığınız kireç harcının üzerine,
ölçerek aldığınız çimentoyu, serperek
dökünüz.
 Ölçerek aldığınız suyu, çukura dökünüz.
 İstenilen kıvama kadar, homojen olarak
karıştırınız.
 Kireç
harcını
yaparak 3-5
gün
dinlendiriniz.
 Yapacağınız işe uygun tüm malzemeleri
kullanıma hazır hale getirdiğinizden emin
olunuz.

 Kireç, kum ve su ölçeklerine uyunuz.
 Malzemelerin son kullanma tarihini
kontrol etmeyi unutmayınız.
 Kumu
5mm’lik
elekle
elemeyi
unutmayınız.
 İstenilen kıvama kadar, homojen olarak
karıştırınız.
 Kireç harcını yaparak 3-5 gün
dinlendiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Yapacağınız sıva türüne göre tüm araçları temin ettiniz mi?

2.

Araçları kontrol ederek, arızalı araçları onarıp, bakımını yaptınız
mı?

3.

Onaramadığınız araçları tamirciye götürdünüz mü?

4.

Yapacağınız işe uygun tüm araçları kullanıma hazır hale
getirdiğinizden emin oldunuz mu?

5.

Yapacağınız sıva türüne göre tüm malzemeleri temin ettiniz mi?

6.

Malzemelerin son kullanma tarihini kontrol ettiniz mi?

7.

Yapacağınız sıva türüne göre kumu seçerek uygun elekle elediniz
mi?

8.

Elenen kumu harç yapılacak yere uygun araçla taşıdınız mı?

9.

Elenmiş kumu ölçerek aldınız mı?

10.

Kireci ölçerek aldınız mı?

11.

Suyu ölçerek aldınız mı?

12.

Kumun ortasını açtınız mı?

13.

Açılan çukura, ölçerek aldığınız kireci döktünüz mü?

14.

Ölçerek aldığınız suyu, çukura döktünüz mü?

15.

Su ile kireci, iyice karıştırdınız mı?

16.

Su içerisinde eriyen kireci, kürek yardımıyla, kum ile homojen
olarak karıştırdınız mı?

17.

Dinlendirilmiş kireç harcından, ihtiyacınız kadar aldınız mı?

18.

Ortasını açtığınız kireç harcının üzerine, ölçerek aldığınız
çimentoyu, serperek döktünüz mü?
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Evet Hayır

19.

Ölçerek aldığınız suyu, çukura döktünüz mü?

20.

İstenilen kıvama kadar, homojen olarak karıştırdınız mı?

21.

Kireç harcını yaparak 3-5 gün dinlendirdiniz mi?

22.

Yapacağınız işe uygun tüm malzemeleri kullanıma hazır hale
getirdiğinizden emin oldunuz 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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

3.

4.

5.

Sadece kireç, kum ve suyun kullanıldığı harç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kireçli kaba sıva harcı

B) Takviyeli kaba sıva harcı

C) Çimentolu kaba sıva harcı

D) Perlitli kaba sıva harcı

Aşağıdaki sıva çeşitlerinden hangisi ısı ve sese karşı kısmen yalıtım sağlamaktadır?
A) Kireçli kaba sıva harcı

B) Takviyeli kaba sıva harcı

C) Çimentolu kaba sıva harcı

D) Perlitli kaba sıva harcı

Aşağıdakilerden hangisi kaba sıva yapma araçlarından değildir?
A) Çelik mala

B) Kum ölçeği

C) Kireç

D) Betoniyer

Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı malzemelerden değildir?
A) Çimento

B) Su

C) Kireç

D) Kıtık (keten)

Perlitli kaba sıva harcında aşağıdaki malzemelerden hangileri bulunmaktadır?
A) Perlit, çimento ve su

B) Kum, perlit, çimento ve su

C) Kireç ve perlit

D) Kıtık (keten), kireç, kum

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
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Gerekli donanımı kullanarak sıva yapılacak yüzeyi hazırlamayı kuralına uygun
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde gördüğünüz inşaatları inceleyiniz. Sıva yapılacak yüzeyi hazırlama
hakkında araştırma ve gözlem yapınız.



Sıva yapılacak yüzeyi hazırlamanın önemi konusunda araştırma yaparak, bilgi
toplayınız.



Sıva yapılacak yüzeyin hazırlanışı hakkında inşaatlara gidip bilgi toplayınız ve
gözlem yapınız.



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

2. SIVA YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA
2.1. Sıva Yapılacak Yüzey
Sıvadan gaye, doğa koşullarına karşı dayanıklığına güvenilemeyen gereç ve yapıyı
korumak; su ya da rutubet geçişine engel olmak ve de düzgün yapılamamış imalat
yüzeylerini düzeltmek olduğundan, sıvaya özen gösterilmelidir.

2.1.1. Tanımı
Çeşitli malzemelerden (gereçler) imal edilen, yapıyı meydana getiren ve sıva
yapılması gereken yüzeylerin tümüne sıva yapılacak yüzey denir.
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2.1.2. Çeşitleri
Yapıda sıva yapılacak yüzeyler çok çeşitlidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak
yapı malzemeleri hızla gelişmekte ve çoğalmaktadır. Doğal olarak sıva yapılacak yüzeyler
de çeşitlenmektedir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Betonarme yapı elemanları
yüzeyleri, kerpiç,ahşap, kamış hasır, taş, tuğla, briket, gaz beton, özel üretilmiş bloklar, vb.
malzeme ile yapılan duvar yüzeyleri,yalıtım malzemesi ile kaplanmış yüzeylerdir.

2.2. Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama Kuralları
Sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır. Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt
hizaları saptanıp işaretlenir, yüzeydeki çıkıntı ve bulaşıklar kazınıp temizlenir, duvar dipleri
betonsa süpürülür, topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyice ıslatılır. (Bir zorunluluk
yoksa, kirlenmemeleri için camlar sıvadan önce takılmamalıdır).
Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse, taşçı tarağı ile dişlenir; Yoğun
beton, yoğun tuğla vb. pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere – aderans sağlamak için- önce sika
latex, ecosal vb. katılmış çimento şerbeti ya da yüksek dozlu çimento harcı serpme vurulur.
(Serpme, su kaybından ufalanmaması- ölmemesi- için sertleşinceye kadar ıslak tutulmalıdır).

2.3. Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlamada İş Sırası
Öncelikle sıva yapılacak yüzeyde yağ, is, kir, boya, toz vb. varsa mutlaka
temizlenmelidir. Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemin temizlenmelidir.
Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğü, köşelere çivi çakıp çapraz ip çekilerek kontrol
edilmelidir.Derin çukur ve kırıklar varsa onarımı yapılmalıdır.Yüzeyin cinsine göre
gerekiyorsa sıva teli (rabitz), sıva filesi vb. monte edilmelidir.

2.4. Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması


Araç ve gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız (Resim 2.1, Resim 2.2, Resim 2.3
ve Resim 2.4).

Resim 2.2: Araçlar

Resim 2.1: Araçlar
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Resim 2.4: Malzemeler (sönmüş kireç)

Resim 2.3: Malzemeler (alçı ve çimento)



Sıva yapılacak yüzeyde yağ, is, kir, boya, toz vb. varsa temizleyiniz (Resim 2.5
ve Resim 2.6).

Resim 2.5: Yüzeyin tel fırça ile temizlenmesi

Resim 2.6: Yüzeyin süpürge ile temizlenmesi

 Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri dökünüz (Resim 2.7 ve Resim 2.8).

Resim 2.8: Kaba pürüzlerin çekiç ve murç ile
dökülmesi

Resim 2.7: Kaba Pürüzlerin keserle
dökülmesi



Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini temizleyiniz (Resim 2.9 ve Resim 2.10).
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Resim 2.10: Toplanan pisliğin çalışma
alanından uzaklaştırılması

Resim 2.9: Zeminin süpürülmesi



Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğünü, köşelere çivi çakıp çapraz ip çekerek kontrol
ediniz (Şekil 2.11, Resim 2.12, Resim 2.13, Resim 2.14 ve Resim 2.15).

Şekil 2.11: Yüzeyin düzgünlüğünün ölçülmesi

Resim 2.12: Yüzeyin düzgünlüğü için
çivilerin çakılması

Resim 2.13: Yatay ve düşey iplerin çekilmesi
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Resim 2.14: Yüzeyin düzgünlüğü için çapraz
iplerin çekilmesi



Resim 2.15: Yüzeyin düzgünlüğünün
ölçülmesi

Çimento harcı hazırlayınız (10. Sınıf Temel İnşaat Teknolojisi Dersi, Düz
Yüzeye Sıva Modülüne bakınız) (Resim 2.16, Resim 2.17, Resim 2.18 ve
Resim 2.19).

Resim 2.16: Çimento harcının kuru olarak
karıştırılması

Resim 2.17: Çimento harcının su ilave
edilerek hazırlanması

Resim 2.18: Çimento harcının karıştırılması

Resim 2.19: Çimento harcının hazırlanması



Yüzeyi ıslatınız (Resim 2.20 ve 2.21).
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Resim 2.20: Tuğla yüzeyin ıslatılması

Resim 2.21: Beton yüzeyin ıslatılması

 Derin çukur ve kırıkları onarınız (Resim 2.22 ve Resim 2.23).

Resim 2.22: Sıvanacak yüzeydeki derin
kırıklar



Resim 2.23: Sıvanacak yüzeydeki tesisat
kırıklarının sıvanması

Yüzeyin cinsine göre gerekiyorsa sıva teli (rabitz) monte ediniz (Şekil 2.24,
Şekil 2.25 ve Resim 2.26).
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Resim 2.24: Sıva teli

Resim 2.25: Yüzeye sıva teli uygulaması

Resim 2.26: İp, ano ve farklı yüzey birleşimlerine sıva teli uygulaması



Sıva altı serpme yapınız (10. Sınıf Temel İnşaat Teknolojisi Dersi, Düz Yüzeye
Sıva Modülüne Bakınız) (Şekil 2.27, Resim 2.28, Resim 2.29, Resim 2.30 ).

34

Resim 2.27: Sıva altı serpme yapılması

Resim 2.28: Sıva altı serpme uygulaması

Resim 2.30: Tuğla yüzeye sıva altı serpme
yapılmış hali

Resim 2.29: Tuğla yüzeye sıva altı serpme
yapılması



İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 2.31, Resim 2.32,
Resim 2.33 ve Resim 2.34).

Resim 2.31: Araçların temizlenmesi

Resim 2.32: Araçların toplanması
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Resim 2.33: Gereçlerin toplanması

Resim 2.34: Gereçlerin toplanmış hali

İskelede çalışırken mutlaka emniyet tedbirlerini alma, almayanları uyarma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama: 4m2’lik kaba sıva yapılacak bir alanı sıva yapımı için hazırlayınız.













İşlem Basamakları
Araç gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız
Sıva yapılacak yüzeydeki yağ, is, kir,
boya, toz vb. varsa temizleyiniz
Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri
dökünüz.
Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini
temizleyiniz.
Sıvanacak
yüzeyin
düzgünlüğünü,
köşelere çivi çakıp çapraz ip çekerek
kontrol ediniz.
Takviyeli harcı hazırlayınız.
Yüzeyi ıslatınız.
Derin çukur ve kırıkları onarınız.
Yüzeyin cinsine göre gerekiyorsa sıva teli
(rabitz) monte ediniz.
Sıva altı serpme yapınız.
İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp
temizleyiniz.
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Öneriler

 İş elbiselerinizi giyiniz.
 Yüzey temizliği sırasında oluşacak
olumsuz durumlara karşı iş gözlüğünüzü
takınız
 Duvar yüzey düzgünlüğünü kontrol
ediniz.
 Çalışacağınız
zemini
mutlaka
temizleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Araç gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?

2.

Sıva yapılacak yüzeydeki yağ, is, kir, boya, toz vb. varsa
temizlediniz mi?

3.

Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri döktünüz mü?

4.

Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini temizlediniz mi?

5.

Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğünü, köşelere çivi çakıp çapraz ip
çekerek kontrol ettiniz mi?

6.

Takviyeli harcı hazırladınız mı?

7.

Yüzeyi ıslattınız mı?

8.

Derin çukur ve kırıkları onardınız mı?

9.

Yüzeyin cinsine göre gerekiyorsa sıva teli(rabitz) monte ettiniz mi?

10.

Sıva altı serpme yaptınız mı?

11.

İş bitiminde 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.

2.

Aşağıdakilerden hangisi sıva yapılacak yüzeyi hazırlama araçlarından biri değildir?
A)
Mala
B)
Rulo
C)
Çivi
D)
İp
Aşağıdakilerden hangisi sıva yapılacak yüzeyi hazırlama araçlarından biridir?
A)
Rende
B)
Spatula
C)
Çekiç
D)
Rulo

3.

Aşağıdakilerden hangisi sıva yapılacak yüzeyi hazırlama malzemelerinden biri
değildir?
A)
Tel fırça
B)
Çimento
C)
Kum
D)
Su

4.

Aşağıdakilerden hangisi sıva yapılacak yüzeyi hazırlama malzemelerinden biridir?
A)
Tuğla
B)
Briket
C)
Şaplama
D)
Kireç

5.

Aşağıdakilerden hangisi sıva yapılacak yüzeyi hazırlama işlemlerinden biri değildir?
A)
Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri dökünüz.
B)
Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini temizleyiniz.
C)
Dikmelerin altına konulacak yastıkları hazırlayıp yerleştiriniz.
D)
Sıva altı serpme yapınız.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ
Gerekli donanımı kullanarak mastarlık (ano-ana) yapmayı kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde gördüğünüz inşaatları inceleyiniz. Mastarlık(ano-ana) hakkında
araştırma ve gözlem yapınız.



Mastarlık (ano-ana) yapmanın önemi konusunda araştırma yaparak bilgi
toplayınız.



Mastarlık (ano-ana) yapımı hakkında inşaatlara gidip bilgi toplayınız ve gözlem
yapınız.



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

3. MASTARLIK (ANO) YAPMA
Duvar yapıldıktan sonra kaba sıva yapımı için gerekli olan bir uygulamadır.
Duvardaki işçilik hatalarını gidermek ve düzgün yüzeyli bir sıva yapımı için mastarlıklar
mutlaka yapılmalıdır.

3.1. Mastarlık (Ano)
Düzgün bir mastarlama yüzeyinin oluşması için mastarlıkların yapımında 10-15 cm
uzunluğunda ano çıtası kullanılmalıdır. Anolar mastar boyunu geçmeyecek şekilde 2-2,5 m
arayla atılırsa daha iyi olur.


Mastarlık yapımını kısaca özetleyecek olursak

Sıvanacak duvarların üst köşelerine mastarlık çıtaları harç ile yerleştirilir. Duvarın alt
köşesine, üstteki çıtaların şakülünde iki çıta daha yerleştirilir.Duvarlarda dik, tavanlarda
herhangi bir doğrultudaki mastarlık çıtalar arasına, çıta uzunluğu kadar genişlikte kaba sıva
harcı vurularak çıta üst seviyesine kadar doldurulur.Çıtalar arasına mastar çekilir. Boşluklar
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tekrar harçla doldurularak düzeltilir. Mastarlıklar kurulduktan sonra aralarına plastik
kıvamda kaba sıva harcı, duvarlarda aşağıdan başlanarak yukarı doğru, tavanlarda ise
herhangi bir doğrultudan başlanır.

Şekil 3.1: Duvarda sıva anolarının yapılması

3.1.1. Tanımı
Yüzeye yapılacak sıvayı; şakulünde ve düzgün yapabilmek, sıva kalınlığını kontrol
altına alabilmek, mastar çekmeyi kolaylaştırmak amacıyla yapılan kılavuzlara
mastarlık(ana-ano) denir.

3.1.2. Amacı







Sıvayı şakulünde yapmak
Sıvayı düzgün yapmak
Sıva kalınlığını kontrol altına almak
Mastarın çekileceği kılavuz yüzeyi oluşturmak
Sıva yapmayı kolaylaştırmak
Sıva hatalarını en aza indirmek

3.2. Mastarlık (Ano) Yapma Kuralları




Mastarlık (ano-ana) harcının yapımında kullanılacak, kaba kum veya kırma taş,
temiz olmalı ve elenmelidir.
Mastarlık (ano-ana) yapımında kullanılacak kum, 7 mm çaplı yuvarlak delikli
elekte elenmiş dişli kum olmalıdır.
Bağlayıcılardan biri olan kireç, söndürülmemiş taş halinde ise kireç kuyusunda
söndürülmeli ve orada en az üç hafta bekletilmelidir.
41













Bağlayıcılardan; çimento, alçı veya torba kireç; rutubetten korunmuş, zaman
aşımı ve depolama hatasından dolayı birleştirme özelliğini kaybetmemiş
olmalıdır.
Mastarlık (ano-ana) harcı yapımında kullanılan malzemelerin (gereçler)
oranları, sıvanın cinsine ve yapılacağı yere göre değişir. Bir binada yapılacak
aynı cins sıva için bu oran sabit olmalıdır.
Mastarlık (ano-ana) yapılacak yüzeylere çalışanların boyu yetişmeyecek ise
iskele kurulmalıdır.
İskele üzerinde kolaylıkla ve güvenle çalışılabilecek şekilde ve sağlamlıkta
olmalıdır.
Mastarlık (ano-ana) yapılacak yüzey temizlenmiş ve mevsimine göre ıslatılmış
olmalıdır. Sıvanacak yüzeyde kalan toz ve kirler, harcın yüzeye yapışmasına
engel olur ve sıva, kuruduktan sonra kavlar.
Mastarlık (ano-ana) yapılacak yüzey, mastarlık yapılmadan önce, mutlaka akıcı
kıvamdaki harç ile sıva altı serpme yapılmalıdır.
Mastarlık (ano-ana) yapılacak harç, ince tabakalar halinde yüzeye vurulmalıdır.
Harç, mastarlık kalınlığı kadar bir defada yüzeye vurulursa, düzgün yüzey elde
etmek güçleşir, sıva zamanla çatlar ve kavlar.
Çimento ve takviyeli harç ile yapılan mastarlıklar (ano-ana), sıcak havalarda
prizini normal şartlarda yapabilmesi için ıslatılmalıdır. Soğuk havalarda ise
mastarlık yapılmamalıdır. Mutlaka yapılacaksa, donmaya karşı tedbir
alınmalıdır.
Mastarlıklar (ano-ana), bina içinde normal olarak 15 mm ve dış cephede 20 mm
kalınlığında olmalıdır.
Mastarlıklar (ano-ana) yapılmadan önce, kapı ve pencere kasaları takılmış
olmalıdır.

3.3. Mastarlık (Ano) Yapmada İşlem Sırası
Mastarlıklar yapılırken aşağıdaki işlem sırası dikkate alınmalıdır.

Harç hazırlanır.

Yüzeyin düzgünlüğü, köşelere çivi çakıp, çapraz ip gererek kontrol edilir.

Mastarlık yapılacak yerler tespit edilir.

Yer tespitinden sonra mastarlık yapılacak yerler ıslatılır.

Harç tekneye alınarak plastik kıvamda olacak şekilde alıştırılır.

Yeteri kadar harç sıva küreği üzerine alınır.

Üstten 20-25 cm kadar aşağıya ve iki baş köşeye gelecek şekilde, yüzeyinde
düzgünlüğünü dikkate alarak üst çıtalar, harç ile yerleştirilir.

Alttan 20-25 cm kadar yukarıya ve iki baş köşeye gelecek şekilde, üstteki
çıtalardan şaküle bakarak, iki alt çıta harç ile yerleştirilir.

Sulu kıvamda hazırlanan harç serpme şeklinde, çıta genişliğinde düşey olarak,
bir tabaka sıva atılır.
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Plastik kıvamda hazırlanan harçla, birinci tabaka üzerine ikinci tabaka sıva
atılır.
Mastarı, düşey doğrultuda ve çıtalar üzerinde, aşağı yukarı hareket ettirerek,
fazla harç sıyrılıp alınır.
Mastara göre çukurda kalan yerler doldurulur.
Sıvanacak yüzeyin büyüklüğüne veya ihtiyaca göre ara mastarlıklar yerleştirilir.
Mastarlıklar tamamlandıktan sonra, yapılan işin düzgünlüğü ve kurallarına
uygunluğu kontrol edilir.

3.4. Mastarlık (Ano) Yapılması




Araç gereçleri(malzemeleri) hazırlayınız.
Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı hazırlayınız.
Sıvanacak yüzeyi ıslatınız (Resim 3.1).

Resim 3.1: Yüzeyin ıslatılması



Harcı plastik kıvama kadar alıştırınız (Resim 3.2).
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Resim 3.2: Plastik kıvamdaki harç



Kullanacağınız kadar harcı sıvacı küreğine alınız (Resim 3.3 ve Resim 3.4).

Resim 3.3: Harcın sıvacı küreğine alınması



Resim 3.4: Harcın sıvacı küreğine alınması

Sıvanacak yüzeyin üst iki baş köşesine mastarlık çıtalarını harçla tutturunuz
(Şekil 3.2, Resim 3.5ve Resim 3.6).

Şekil 3.2: Üst iki baş köşeye mastarlık çıtalarının yerleştirilmesi
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Resim 3.5: Üst iki baş köşeye mastarlık
çıtalarının yerleştirilmesi

Resim 3.6: Üst iki baş köşeye mastarlık
çıtalarının yerleştirilmesi

Resim 3.7: Üst iki baş köşeye mastarrlık çıtalarının yerleştirilmesi



Sıvanacak yüzeyin alt iki köşesine koyacağınız çıtaları, üst iki köşedeki çıtalara
göre şakul yardımı ile getirerek yerleştiriniz (şakul ile alt çıtalar arasındaki
mesafe en fazla 1 mm olmalıdır) (Şekil 3.3, Şekil 3.4, Resim 3.8, Resim 3.9 ve
Resim 3.10).

45

Şekil 3.3: Alt çıtaların şakul
yardımıyla yerleştirilmesi

Şekil 3.4: Alt çıtaların şakul yardımıyla yerleştirilmesi

Resim 3.8: Alt çıtaların şakul yardımıyla
yerleştirilmesi

Resim 3.9: Alt çıtaların şakul yardımıyla
yerleştirilmesi

Resim 3.10: Alt çıtaların şakul yardımıyla yerleştirilmesi
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Üst iki baştaki çıtalar arasına yeni çıtalar koymak gerekiyorsa, üst iki çıtaya ip
çekerek uygun yerlere yeni çıtalar yerleştiriniz (iki çıta arasındaki mesafe en
fazla 1,5 - 2 m olmalıdır) (Resim 3.11 ve Resim 3.12).

Resim 3.11: Ara çıtaların yerleştirilmesi



Resim 3.12: Ara çıtaların yerleştirilmesi

Aynı işlemleri alt çıtalar arasına da uygulayınız (alt tarafa yerleştirilen çıtalar
üste yerleştirilen çıtalarla aynı hizada olmalıdır) (Şekil 3.13).

Resim 3.13: Ara çıtaların yerleştirilmesi



Sıvanacak yüzeyin üst ve alt tarafına yerleştirilen çıtalar arasına gerekiyorsa,
düşey istikamette ip çekerek ara çıtalar yerleştiriniz (iki çıta arasındaki mesafe
en fazla 1,5 - 2 m olmalıdır) (Resim 3.14, Resim 3.15 ve Resim 3.16).

47

Resim 3.14: Ara çıtaların yerleştirilmesi

Resim 3.15: Ara çıtaların yerleştirilmesi

Resim 3.16: Yerleştirilmiş ara çıtalar (ip çekilerek ara çıtalar yerleştirilir)



Alt alta sıralanmış çıtalar arasına çıta genişliği kadar, akıcı kıvamda bir tabaka
serpme atınız (Resim 3.17, Resim 3.18, Resim 3.19, Resim 3.20 ve Resim
3.21).

Resim 3.17: Akıcı kıvamdaki harç

Resim 3.18: Akıcı kıvamdaki harç
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Resim 3.19: Birinci tabaka serpme atılması

Resim 3.20: Birinci tabaka serpme atılması

Resim 3.21: Birinci tabaka serpmenin atılmış hali



Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz (Resim 3.22).

Şekil 3.22: Harcın çekmesinin beklenmesi



Bu defa plastik kıvamdaki haçla, ikinci tabakayı atınız (Resim 3.23, Resim
3.24, Resim 3.25 ve Resim 3.26).
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Resim 3.23: Plastik kıvamdaki harç

Resim 3.24: Plastik kıvamdaki harç

Resim 3.25: İkinci tabaka harcın atılması

Resim 3.26: İkinci tabaka harcın atılması



Alt alta gelen çıtalara, mastarı temas ettirip bu teması kaybetmeden mastarı
yukarı-aşağı hareket ettirerek ikinci tabaka harcın fazlalıklarını alınız (Resim
3.27).

Resim 3.27: Harcın mastarla düzeltilmesi



Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak, ikinci tabaka boşluklarını
doldurunuz (Resim 3.28, Resim 3.29).
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Resim 3.28: Akıcı kıvamdaki harç



Resim 3.29: Akıcı kıvamdaki harç

Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ediniz (Diğer mastarlıkları da aynı yöntemle
tamamlayınız) (Resim 3.30, Resim 3.31, Resim 3.32,Resim 3.33 ).

Resim 3.30: Harcın mastarla düzeltilmesi

Resim 3.31: Harcın mastarla düzeltilmesi

Resim 3.32: Harcın mastarla düzeltilmesi

Resim 3.33: Mastarlıklar



Dökülen harçları toplayınız (dökülen harçları, zaman kaybetmeden toplayınız
ve hazırlanmış olan harçla karıştırarak tekrar kullanınız) (Resim 3.34, Resim
3.35, Resim 3.36 ve Resim 3.37).
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Resim 3.34: Dökülen harçların toplanması

Resim 3.35: Dökülen harçların tekneye
doldurulması

Resim 3.36: Dökülen harcın diğer harçla
tekrar alıştırılması

Resim 3.37: Dökülen harcın diğer harçla
tekrar alıştırılması



İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz (Resim 3.38, Resim 3.39,
Resim 3.40 ve Resim 3.41).

Resim 3.38: Araçların temizlenmesi

Resim 3.39: Araçların toplanması
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Resim 3.40: Gereçlerin toplanması

Resim 3.41: Gereçlerin toplanmış hali
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama: 4m2’lik kaba sıva yapılacak bir alana mastarlık yapınız.



















İşlem Basamakları
Araç ve gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız.
Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya
çimento harcı hazırlayınız.
Sıvanacak yüzeyi ıslatınız.
Harcı plastik kıvama kadar alıştırınız.
Kullanacağınız kadar harcı sıvacı küreğine alınız
Sıvanacak yüzeyin üst iki baş köşesine mastarlık
çıtalarını harçla tutturunuz.
Sıvanacak yüzeyin alt iki köşesine koyacağınız
çıtaları, üst iki köşedeki çıtalara göre şakul yardımı
ile getirerek yerleştiriniz.
Üst iki baştaki çıtalar arasına yeni çıtalar koymak
gerekiyorsa, üst iki çıtaya ip çekerek uygun yerlere
yeni çıtalar yerleştiriniz.
Aynı işlemleri alt çıtalar arasına da uygulayınız.
Sıvanacak yüzeyin üst ve alt tarafına yerleştirilen
çıtalar arasına gerekiyorsa düşey istikamette ip
çekerek ara çıtalar yerleştiriniz.
Alt alta sıralanmış çıtalar arasına çıta genişliği
kadar, akıcı kıvamda bir tabaka serpme atınız.
Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz.
Bu defa plastik kıvamdaki haçla, ikinci tabakayı
atınız.
Alt alta gelen çıtalara, mastarı temas ettirip bu
teması kaybetmeden mastarı yukarı aşağı hareket
ettirerek ikinci tabaka harcın fazlalıklarını alınız.
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak
ikinci tabaka boşluklarını doldurunuz.
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ediniz. (Diğer
mastarlıkları da aynı yöntemle tamamlayınız.)
Dökülen harçları toplayınız.
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Öneriler

 İş elbisenizi giyiniz.
 İş gözlüğünü takınız.
 Çalışacağınız
zemini
temizleyiniz.
 Yüzeyin
düzgünlüğünü,
köşelerden çivi çakıp, çapraz ip
gererek kontrol ediniz.
 Çıtaların konulacağı yerleri
tespit ediniz.
 Mastarlık yapılacak yüzeyi
ıslatmayı unutmayınız.
 Alt köşedeki çıtaların şakülünde
olmasına dikkat ediniz.
 Mastarlıkların arası en fazla 2,5
m olmalıdır.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Araç ve gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?

2.

Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı
hazırladınız mı?

3.

Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?

4.

Harcı plastik kıvama kadar alıştırdınız mı?

5.

Kullanacağınız kadar harcı sıvacı küreğine aldınız mı?

6.

Sıvanacak yüzeyin üst iki baş köşesine mastarlık çıtalarını harçla
tutturdunuz mu?
Sıvanacak yüzeyin alt iki köşesine koyacağınız çıtaları, üst iki
köşedeki çıtalara göre şakul yardımı ile getirerek yerleştirdiniz mi?
Üst iki baştaki çıtalar arasına yeni çıtalar koymak gerekiyorsa, üst
iki çıtaya ip çekerek uygun yerlere yeni çıtalar yerleştirdiniz mi?

7.
8.
9.

Aynı işlemleri alt çıtalar arasına da uyguladınız mı?

10.

Sıvanacak yüzeyin üst ve alt tarafına yerleştirilen çıtalar arasına
gerekiyorsa düşey istikamette ip çekerek ara çıtalar yerleştirdiniz
mi?
Alt alta sıralanmış çıtalar arasına çıta genişliği kadar, akıcı kıvamda
bir tabaka serpme attınız mı?

11.
12.

Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?

13.

Bu defa plastik kıvamdaki haçla, ikinci tabakayı attınız mı?

14.

Alt alta gelen çıtalara, mastarı temas ettirip bu teması kaybetmeden
mastarı yukarı aşağı hareket ettirerek ikinci tabaka harcın
fazlalıklarını aldınız mı?
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak ikinci tabaka
boşluklarını doldurdunuz mu?
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? (Diğer mastarlıkları da
aynı yöntemle tamamladınız mı?)

15.
16.
17.

Dökülen harçları topladınız mı?
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Evet Hayır

18.

İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizlediniz 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi mastarlık yapma araçlarından biri değildir?
A) Mala
B) Sıvacı küreği
C) Pense
D) İp

 2- Aşağıdakilerden hangisi mastarlık yapma araçlarından biridir?
A) Tel
B) Şakul
C)Çekiç
D) Rulo
 3- İki mastarlık arasındaki mesafe en fazla ne kadar olmalıdır?
A) 2,5 m
B) 1 m
C) 0,5 m
D) 5 m
 4- Aşağıdakilerden hangisi mastarlık yapma işlemlerinden biri değildir?
A) Sıvanacak yüzeyin ıslatılması
B) Kullanılacak kadar harcın sıvacı küreğine alınması
C) 4 m’lik arayla mastarlıkların yapılması
D) Sıvanacak yüzeyin üst iki baş köşesine mastarlık çıtalarının harçla tutturulması
 5- Aşağıda verilenleri, mastarlık yapma iş sırasına göre sıralayınız.
A) Sıvayı şakulünde yapmak.
B) Sıva kalınlığını kontrol altına almak
C)Sıva yapmayı kolaylaştırmak
D)Duvara desen vermek
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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
AMAÇ
Gerekli donanımı
gerçekleştireceksiniz.

kullanarak,

kaba

sıva

yapmayı

kuralına

uygun

olarak

ARAŞTIRMA


Çevrenizde gördüğünüz inşaatları inceleyiniz. Kaba sıva hakkında araştırma ve
gözlem yapınız.



Kaba sıvanın önemi konusunda araştırma yaparak, bilgi toplayınız.



Kaba sıva yapımı hakkında inşaatlara gidip bilgi toplayınız ve gözlem yapınız.



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

4. EL İLE KABA SIVA YAPMA
Binaları meydana getiren taşıyıcı sistem elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin
kaplanmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sıva makineleri yeteri kadar
bulunmadığı için el ile sıva yapımı halen önemini korumaktadır. Ama işler makine ile sıva
yapımında olduğu kadar hızlı yürümemektedir.

4.1. Kaba Sıva
Sıvalar kullanıldığı yer ve harca konulan birleştirici çeşidine göre isim
almaktadır.Kaba sıva harcı yapımında 5 veya 7 mm’lik elekte elenmiş dişli kum kullanılır.
Kaba sıvalar bina içinde normal 20 mm ve dışında 25 mm kalınlığında yapılır.

4.1.1. Tanım
Düz sıvanın birinci tabakasını oluşturmak, ince sıvaya zemin hazırlamak,duvardaki
hataları örtmek, yapı elemanlarını dış etkilere karşı korumak, duvarın dayanımını artırmak,
su ya da rutubet geçişine engel olmak ve düzgün yüzey elde etmek için, duvarın kâgir
malzeme ile kaplanmasına kaba sıva denir.
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4.1.2. Amacı






Sıva yapılacak yüzeyin hatalarını gidererek, düzgün yüzey oluşturmak.
Ortak zemin oluşturarak, farklılıkları ortadan kaldırmak.
Sıva yapılacak yüzeyin mukavemetini artırmak.
Su ya da rutubet geçişine engel olmak.
İnce sıva yapmaya zemin oluşturmak.

4.2. El İle Kaba Sıva Yapma Kuralları














Kaba sıva harcının yapımında kullanılacak, kaba kum veya kırma taş, temiz
olmalı ve elenmelidir.
Kaba sıva yapımında kullanılacak kum, 5 veya 7 mm çaplı yuvarlak delikli
elekte elenmiş dişli kum olmalıdır.
Bağlayıcılardan biri olan kireç, söndürülmemiş taş halinde ise kireç kuyusunda
söndürülmeli ve orada en az üç hafta bekletilmelidir.
Bağlayıcılardan; çimento, alçı veya torba kireç; rutubetten korunmuş, zaman
aşımı ve depolama hatasından dolayı birleştirme özelliğini kaybetmemiş
olmalıdır.
Sıva harcı yapımında kullanılan malzemelerin(gereçler) oranları, sıvanın cinsine
ve yapılacağı yere göre değişir. Bir binada yapılacak aynı cins sıva için bu oran
sabit olmalıdır.
Sıvanacak yüzeylere çalışanların boyu yetişmeyecek ise iskele kurulmalıdır.
İskele, üzerinde kolaylıkla ve güvenle çalışılabilecek şekilde ve sağlamlıkta
olmalıdır.
Sıva yapılacak yüzey temizlenmiş ve mevsimine göre ıslatılmış olmalıdır.
Sıvanacak yüzeyde kalan toz ve kirler, harcın yüzeye yapışmasına engel olur ve
sıva, kuruduktan sonra kavlar.
Sıva aşağıdan yukarıya doğru vurulmalıdır.
Sıva yapılacak yüzey sıva yapılmadan önce, mutlaka akıcı kıvamdaki harç ile
sıva altı serpme yapılmalıdır.
Sıva harcı, ince tabakalar halinde sıvanacak yüzeye vurulmalıdır. Harç, sıva
kalınlığı kadar bir defada yüzeye vurulursa, düzgün yüzey elde etmek güçleşir,
sıva zamanla çatlar ve kavlar.
Çimento ve takviyeli harç ile yapılan sıvalar, sıcak havalarda prizini normal
şartlarda yapabilmesi için ıslatılmalıdır. Soğuk havalarda ise sıva
yapılmamalıdır. Mutlaka yapılacaksa, donmaya karşı tedbir alınmalıdır.
Kaba sıva kalınlığı yaklaşık olarak, bina içinde 15 mm -20 mm ve dış cephede
20 mm -25 mm kalınlığında olmalıdır.
Kaba sıva yapılmadan önce, kapı ve pencere kasaları takılmış olmalıdır.
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4.3. El İle Kaba Sıva Yapmada İşlem Sırası




















İş elbiseleri giyilir ve iş gözlüğü takılır. Gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Sıva yapılacak yüzey hazır hale getirilir (2. Faaliyette konu anlatılmıştır).
Mastarlıklar yapılır (3. Faaliyette konu anlatılmıştır).
Dökülen harçların geri kullanılabilmesi için zemin temizlenir.
Sıva yapılacak yüzey ıslatılır.
Harç tekneye alınarak sulu kıvamda alıştırılır.
Mastarlıklar arasına, serpme şeklinde bir tabaka sıva atılır.
Tekneye alınan harç bu kez plastik kıvamda alıştırılır.
Yaklaşık mastar kalınlığında ikinci tabaka sıva atılır.
NOT: Sıvaya yaklaşık 2 cm kalınlık verilerek, yüzeyin alt kısmından başlayıp
yukarıya doğru, düzenli şekilde atmaya dikkat edilmelidir.
Mastarı, mastarlıklar yüzeyinde yatay olarak iki tarafa hareket ettirilmek
suretiyle, fazla harç sıyrılarak alınır.
Tekneye alınan harç bu kez sulu kıvamda alıştırılır.
Serpme şeklinde üçüncü tabaka sıva atılır.
Üçüncü tabakanın fazlalıkları mastarla alınır.
Mastara göre çukurda kalan yerler doldurulur.
Tekrar mastar çekilerek fazlalıklar sıyrılır.
Çıtalar sökülür, yerleri harçla doldurulup düzeltilir.
Sıva yüzeyi takriben 45 derece eğimle, iki yönlü uygun aralıklarla, mala ile
çizilir.
Yapılan işin düzgünlüğü ve kurallara uygunluğu kontrol edilir.

4.4. El İle Kaba Sıva Yapılması
4.4.1. Düz Yüzeye Kaba Sıva Yapımı


Araç ve gereçleri (malzemeleri) hazırlayınız (Resim 4.1, Resim 4.2, Resim 4.3).

Resim 4.1: Araçlar
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Resim 4.2: Malzemeler (alçı ve çimento)



Resim 4.3: Malzemeler (sönmüş kireç)

Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı hazırlayınız
(Resim 4.4, Resim 4.5, Resim 4.6, Resim 4.7, Resim 4.8, Resim 4.9 ve Resim
4.10).

Resim 4.4: Takviyeli harç yapımı için kireç
katılması

Resim 4.5: Takviyeli harcın karıştırılması

Resim 4.6: Takviyeli harç için çimento
katılması

Resim 4.7: Takviyeli harcın hazırlanması
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Resim 4.8: Çimento harcının resim kuru
karıştırılması

Resim 4.9: Çimento harcına su ilave edilmesi

Resim 4.10: Çimento harcının karıştırılması

Resim 4.10: Çimento harcının hazırlanması



Sıvanacak yüzeyi ıslatınız (Resim 4.12).

Resim 4.12: Yüzeyin ıslatılması
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Mastarlıklar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme atınız (Resim
4.13, Resim 4.14, Resim 4.15 ve Resim 4.16).

Resim 4.13: Akıcı kıvamdaki harç

Resim 4.14: Akıcı kıvamdaki harç

Resim 4.15: Birinci tabaka serpme atılması

Resim 4.16: Birinci tabaka serpme atılması




Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz.
Plastik kıvamdaki harçla, mastarlık kalınlığı kadar ikinci tabaka sıvayı atınız
(Resim 4.17, Resim 4.18).
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Resim 4.17: Plastik kıvamdaki harç

Resim 4.18: Mastarlık kalınlığında ikinci tabaka serpme atılması



Anolara(mastarlık), mastarı yatay olarak temas ettirip bu teması kaybetmeden,
mastarı sağa-sola hareket ettirerek ikinci tabaka harcın fazlalıklarını alınız
(Şekil 4.1, ve Resim 4.19).

Şekil 4.1: Mastarı sağa-sola hareket ettirerek
ikinci tabaka harcın fazlalıkların alınması
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Resim 4.19: Mastarın sağa-sola hareket ettirilerek ikinci tabaka harcın düzeltilmesi



Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak, ikinci tabaka boşluklarını
doldurunuz (Resim 4.20, Resim 4.21).

Resim 4.20: Akıcı kıvamdaki harç

Resim 4.21: Üçüncü tabaka harcın atılması



Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ediniz. Diğer anaların (mastarlık) arasını da
aynı yöntemle tamamlayınız (Resim4.22).
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Resim 4.22: Harcın mastarla düzeltilmesi



Mastarlık çıtalarını çıkarınız (Resim 4.23 ).

Resim 4.23: Mastarlık çıtalarının çıkarılması



Mastarlık çıtalarının boş kalan yerlerini harçla doldurarak mastarla düzeltiniz
(Diğer çıta boşluklarını da aynı yöntemle doldurup düzeltiniz) (Resim4.24,
Resim 4.25 ve Resim 4.26).

Şekil 4.24:Çıta boşlukları
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Resim 4.25: Çıta boşluklarının doldurulması



Resim 4.26: Doldurulan çıta boşluklarının
mastarla düzeltilmesi

Bitmiş kaba sıva yüzeyine, gerekiyorsa 45 derecelik açı oluşturacak şekilde
çapraz çizgiler çiziniz (çizgileri derin çizerek sıva yüzeyini bozmayınız) (Resim
4.27).

Resim 4.27: Bitmiş kaba sıva yüzeyinin çizilmesi

4.4.2. Kolon, Pencere ve Kapı Merkezlerin Yapılması


Merkezleri(dış köşeleri) yapmak için, mastarları köşeye dayayıp, terazi veya
şakul yardımı ile düşey konuma getiriniz (şakul ile mastar arasındaki mesafe en
fazla 1 mm olmalıdır) (Resim 4.28, Resim 4.29 ve Resim 4.30).
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Resim 4.28: Merkeze
mastarların getirilmesi



Resim 4.29: Mastarların
düşeyliğinin sağlanması

Resim 4.30: Mastarların
düşeyliğinin sağlanması

Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturunuz (Şekil 4.2, Resim 4.31).

Şekil 4.2: Mastarların kolon, pencere

ve kapı merkezlerine kancalarla tutturulması
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Resim 4.31: Mastarların kancalarla tutturulması



Sıvanacak yüzeyi ıslatınız (Resim 4.32, Resim 4.33).

Resim 4.32: Yüzeyin ıslatılması
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Resim 4.33: Islatılmış yüzey



Mastarlar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme atınız (Resim 4.34,
Resim 4.35).

Resim 4.34: Akıcı kıvamdaki harç

Resim 4.35: Birinci tabaka serpme atılması



Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz (Resim 4.36).

Resim 4.36: Harcın çekmesinin beklenmesi



Plastik kıvamdaki harçla, mastarların arasına (merkez) ikinci tabaka sıvayı
atınız (Resim 4.37, Resim 4.38).
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Resim 4.37: Plastik kıvamdaki harç

Resim 4.38: İkinci tabaka harcın atılması



Kancalar ile tutturulan mastarlara, harcı düzeltmek amacıyla kullanılan mastarı,
yatay olarak temas ettirip bu teması kaybetmeden, mastarı sağa-sola hareket
ettirerek ikinci tabaka harcın fazlalıklarını alınız (Resim 4.39).
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Resim 4.39: Harcın mastarla düzeltilmesi



Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak, ikinci tabaka boşluklarını
doldurunuz (Resim 4.40).

Resim 4.40: Üçüncü tabaka harcın atılması



Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ediniz (Diğer merkezleri de(dış köşe) aynı
yöntemle sıvayınız ve sıva kendini tuttuktan sonra mastarları dikkatlice
çıkarınız) (Resim 4.41 ).
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Resim 4.41: Harcın mastarla düzeltilmesi



Dökülen harçları toplayınız (dökülen harçları, zaman kaybetmeden toplayınız
ve hazırlanmış olan harçla karıştırarak tekrar kullanınız) (Resim 4.42, Resim
4.43).

Resim 4.42: Dökülen harçların toplanması

Resim 4.43: Dökülen harcın diğer harçla tekrar alıştırılması



İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama 1.: 3. Faaliyette mastarlığını yaptığınız alana kaba sıva yapınız.
Uygulama 2.: Köşeleri mastar yardımı ile sıvayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Araç ve gereçleri(malzemeleri) hazırlayınız.
 Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya
çimento harcı hazırlayınız.
 Sıvanacak yüzeyi hazırlayınız.
 Mastarlıklar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir
tabaka serpme atınız.
 Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz.
 Plastik kıvamdaki harçla, mastarlık kalınlığı
kadar ikinci tabaka sıvayı atınız.
 Anolara (mastarlık), mastarı yatay olarak temas
ettirip bu teması kaybetmeden, mastarı sağa-sola
hareket
ettirerek
ikinci
tabaka
harcın
fazlalıklarını alınız.
 Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak,
ikinci tabaka boşluklarını doldurunuz.
 Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi?
Diğer anaların (mastarlık) arasını da aynı
yöntemle tamamlayınız.
 Mastarlık çıtalarını çıkarınız.
 Mastarlık çıtalarının boş kalan yerlerini harçla
doldurarak mastarla düzeltiniz.
 Bitmiş kaba sıva yüzeyine, gerekiyorsa 45
derecelik açı oluşturacak şekilde çapraz çizgiler
çiziniz.
 Merkezleri (dış köşeleri) yapmak için, mastarları
köşeye dayayıp, terazi veya şakul yardımı ile
düşey konuma getiriniz.
 Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturunuz.
 Sıvanacak yüzeyi ıslatınız.
 Mastarlar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir
tabaka serpme atınız.
 Harcın çekmesini bir süre bekleyiniz.
 Plastik kıvamdaki harçla, mastarların arasına
(merkez) ikinci tabaka sıvayı atınız.
 Kancalar ile tutturulan mastarlara, harcı
düzeltmek amacıyla kullanılan mastarı, yatay
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 İş elbisenizi giyiniz.
 İş gözlüğünü takınız.
 Çalışacağınız
zemini
temizleyiniz.
 Sıva yapılacak yüzeyi ıslatmayı
unutmayınız.
 Makineyi
çalıştırarak
harcı
kurumadan
su
püskürterek
makine parçalarının içinin iyice
yıkanmasını sağlayınız.
 Başlangıçtaki gibi parçalara
ayırtınız ve gözle kontrol ediniz
harç parçası kalmasın.
 Bu işlemler sırasında iş elbiseli,
eldivenli, dikkatli ve düzenli
olunuz.
 Yanınıza sıvacı malası, sıvacı
küreği, köşe malası, perdah
malası ve sünger ile su kovası
alınız.
 Kullanacağınız
mastar
gönyesinde ve çok düzgün
olmalıdır.
 Hava aşırı sıcak ve rüzgarlı ise
bu uygulamayı dışarıda kesinlikle
yapmayınız.
 Dökülen harçları toplayınız
 İş güvenliğinin önce geldiğini her
işlem öncesi unutmayınız.






olarak temas ettirip bu teması kaybetmeden,
mastarı sağa sola hareket ettirerek ikinci tabaka
harcın fazlalıklarını alınız.
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak
ikinci tabaka boşluklarını doldurunuz.
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ediniz. Diğer
merkezleri de (dış köşe) aynı yöntemle sıvayınız.
Dökülen harçları toplayınız.
İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
 Araç ve gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?


 Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı


hazırladınız mı?
 Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?


 Mastarlıklar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme attınız


mı?
 Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?


 Plastik kıvamdaki harçla, mastarlık kalınlığı kadar ikinci tabaka sıvayı


attınız mı?
 Anolara (mastarlık), mastarı yatay olarak temas ettirip bu teması


kaybetmeden, mastarı sağa-sola hareket ettirerek ikinci tabaka harcın
fazlalıklarını aldınız mı?
 Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak, ikinci tabaka


boşluklarını doldurdunuz mu?
 Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? Diğer anaların (mastarlık)


arasını da aynı yöntemle tamamladınız mı?
 Mastarlık çıtalarını çıkardınız mı?


 Mastarlık çıtalarının boş kalan yerlerini harçla doldurarak mastarla


düzelttiniz mi?
 Bitmiş kaba sıva yüzeyine, gerekiyorsa 45 derecelik açı oluşturacak


şekilde çapraz çizgiler çizdiniz mi?
 Merkezleri (dış köşeleri) yapmak için, mastarları köşeye dayayıp,


terazi veya şakul yardımı ile düşey konuma getirdiniz mi?
 Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturdunuz mu?


 Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?


 Mastarlar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme attınız mı?


 Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?


 Plastik kıvamdaki harçla, mastarların arasına (merkez) ikinci tabaka


sıvayı attınız mı?
 Kancalar ile tutturulan mastarlara, harcı düzeltmek amacıyla kullanılan


mastarı, yatay olarak temas ettirip bu teması kaybetmeden, mastarı
sağa sola hareket ettirerek ikinci tabaka harcın fazlalıklarını aldınız mı?
 Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak ikinci tabaka


boşluklarını doldurdunuz mu?
 Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? Diğer merkezleri de (dış


köşe) aynı yöntemle sıvadınız mı?
 Dökülen harçları topladınız mı?
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 İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizlediniz 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kaba sıva yapma araçlarından biri değildir?
A) Mala
B) Mastar
C) Sıvacı küreği
D) Tornavida

2.

Aşağıdakilerden hangisi kaba sıva yapma araçlarından biridir?
A) Kanca
B) Rende
C) Manivela
D) Rulo

3.

Aşağıdakilerden hangisi kaba sıva yapma malzemelerinden biri değildir?
A) Perdah Malası
B) Çimento
C) Kum
D) Su

4.

Aşağıdakilerden hangisi kaba sıva yapma kurallarından biri değildir?
A) Sıva, aşağıdan yukarıya doğru vurulmalıdır.
B)Sıva yapılacak yüzey, sıva yapılmadan önce, mutlaka akıcı kıvamdaki harç ile sıva
altı serpme yapılmalıdır.
C) Kaba sıva yapılmadan önce, kapı ve pencere kasaları takılmış olmalıdır.
D) Kaba sıva yapılmadan önce, camlar takılmış olmalıdır.

5.

Aşağıda verilenleri, kaba sıva yapma iş sırasına göre sıralayınız.
1- Mastarlık çıtalarını çıkarınız.
2- İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizleyiniz.
3- Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak ikinci tabaka boşluklarını
doldurunuz.
4- Mastarlıklar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme atınız.
A) 1-3-4-2
C) 3-4-2-1

B) 4-3-1-2
D) 3-1-4-2

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5
AMAÇ
Gerekli donanımı kullanarak, makine ile kaba sıva yapmayı kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Makine ile kaba sıvanın, el ile kaba sıva yapımına göre üstünlükleri nelerdir?



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

5. MAKİNE İLE KABA SIVA YAPMA
Günümüzde klasik sıva yapma tekniklerinden başka sıva makineleri ile sıva yapma
daha pratik ve kolay olmaktadır. Aşağıdaki resimlerde sıva makinesi resimleri
görülmektedir.

Resim 5.1: Sıva makinesi

Resim 5.2: Şantiye ortamında Sıva makinesi
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5.1. Makine İle Kaba Sıva
Sıva makineleri piyasada farklı özelliklerde bulunmaktadır. Sıva makineleri arasında
ki bu farklılıklar, motor ve devir gücü, harç basma debisi, kompresör performansı, toplam
ağırlığı yönünden farklılıklar içermektedir. Bir kısım sıva makineleri 30m yüksekliğe ve
50m mesafeye harç pompalarken bazıları 15m yükseklik 40m mesafeye harç
pompalamaktadır. Pompa tipine göre saatte 1 m³ - 2,5 m³ sıva uygulayabilen makineler
vardır.
Aşağıda görülen makine 700 kg ağırlığında (200kg ağırlığında makinelerde vardır)
olup saatte 2,5 m³ sıva pompalayabilmektedir (Resim 5.3).

Resim 5.3: Sıva makinesi

Resim 5.4: Sıva makinesi ile sıva yapımı

Bazı makineler ise haznesine konulan harçla sıva yapan ve sıvayı aynı zamanda
perdah çekerek düzelten çeşitleride bulunmaktadır(Resim 5.5).Aşağıdaki resimde görüldüğü
gibi sıvanacak yüzeyin düz olması gerekmektedir. Kolon, kiriş, kapı ve pencere
merkezlerinde sıva yapımı, bu makine ile zor olmaktadır. Hatta bazı yerlere
yapılamamaktadır.
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Resim 5.5: Perdahlı sıva yapan makine

5.1.1. Tanımı
Sıva için gerekli kuru malzemeleri (çimento, kireç, kum, su) hazneye koyduktan sonra
kullanacağı sıva harcını kullanıma hazırlayan ve hazırladığı harcı sıvanacak yüzeye
kompresör yardımıyla püskürtmek suretiyle sıva yapan makinelerdir.
Su oranı ayarlandığında homojen bir karışım elde eder. Haznesindeki harca su verir,
harcı karıştırır, kompresör ile gerekli basıncı oluşturarak çalışır. Basınç ile harcı homojen
olarak pompalar. Hortum ucundaki oynar baş ile uygulama yerinde kullanılır.

5.1.2. Amacı










Daha homojen bir sıva harcı elde etmek
Püskürterek yapıştırma yaptığından daha iyi yapışma elde etmek
İşçilikten en az % 50 tasarruf sağlamak
İnşaat alanında karıştırma ve taşıma gibi işlemleri ortadan kaldırma
Kullanılan malzemelerde fireyi ortadan kaldırmak
Çalışma alanı ve çevresini kirletmemek
Harca ilave yapılacak katkı maddelerinin daha homojen karıştırılmasını
sağlamak
Sıva yüzeyini bir bütün olarak bitirerek yüzey farklılıklarını ortadan kaldırma
Sağlam, ekonomik ve daha güzel bir sıva elde etmek

5.2. Makine İle Kaba Sıva Yapma Kuralları
Makine ile sıva yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

Makine sağlam bir zeminde olmalıdır.

Makinenin harç ile temas eden hortum içi, hazne ve diğer birimler su ile çok iyi
yıkanmalıdır.
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Makinenin çalışması için ortamda 400 Volt gerilim olmalıdır.
Kullanıcı harç haznesini söküp takabilmelidir. Aynı şekilde kompresörü,
mikseri, pompayı ve kumanda panelli kasayı iyi bilmelidir.
Makinenin elektrik, su ve hortum bağlantılarını yapabilmelidir.
İş aralarında ya da temizleme gerektirdiği durumlarda makinenin nasıl
temizleneceğini kullanıcı iyi bilmelidir.
Makineyi sıva yapan, makine başında duran ve ara yardımcı olmak üzere
(hortumu taşıyan) en az 3 kişi kullanır.
Makine hortum ucundaki kişinin bu modüle kadar her türlü sıva işlemlerini iyi
bilmesi gerekir.
Makinenin basınç durumlarına göre sıva püskürten kafanın ne kadar uzaktan
tutulacağını bilmesi gerekir.
Sıva yapan kişi püskürtmeyi yapandır. Sıva kalınlığı ve sıva kalınlığını
mastarlama, düzeltme, perdah çekme ve sünger çekme işlerini işlemini bu
kişinin bilmesi gerekir.

5.3. Makine İle Kaba Sıva Yapmada İşlem Sırası
Makine ile sıva yaparken aşağıdaki işlem sırasına dikkat edilmelidir:


















Makine kullanılacak yere taşınır.
Harç haznesi, mikser ve kompresör bağlantıları yapılır.
Harç ve su hortumu bağlanır.
Elektrik bağlantısı yapılır.
Sıva yüzeyi hazırlanır.
Yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır.
Yüzeyde çukur yada kırılmış tuğlalar varsa tamir edilir.
Mastar uzunluğunu geçmeyen aralıklarla anolar yerleştirilir.
Hazır sıva malzemesi hazneye dökülür.
Su oranı ayarlanır makinenin bu orana göre harcı hazırlaması sağlanır.
Mikser çalışırken kompresörde çalışır olmalıdır.
Kompresör basıncı çalışma yüksekliğine uygun ayarlanır.
Vana açılır ve homojen harç 35 mm çapındaki hortumdan hava basıncı ile
harekete geçer.
Sıva harcı anolar arasında 1-1,5 cm kalınlığında püskürtmek suretiyle yüzeye
uygulanır.
Aşağıdan yukarı her ano arası dolduğunda mastar çekilir.
Fazlalıklar mastar ile alınır, çukurlar mala kullanarak harç ile doldurulur.
İşlerin kesintisiz ilerlemesi için önden bir kişi sürekli ano hazırlar. Bir kişi
sürekli harcı püskürtür. Arkadan bir kiri sürekli mastar çekerek düzgün bir
yüzey bırakır. Diğer bir kişi anoları yerinden çıkartır ve yerlerini doldurur.
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5.4. Makine İle Kaba Sıva Yapılması


Makine ile kaba sıva yapılırken aşağıdaki işlem sırasına dikkat edilmelidir



Sıva makinesi uygulama alanına getirilerek kullanıma hazır hale getirilir.
Sıva yapılacak yüzey hazır hale getirilir.
o
Sıva yapılacak yüzeyde yağ, is, kir, boya, toz vb. varsa
temizleyiniz
o
Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri dökünüz
o
Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini temizleyiniz
o
Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğünü, köşelere çivi çakıp çapraz ip
çekerek kontrol ediniz.

Resim 5.5: İp çekilerek yüzey düzgünlüğü kontrol edilmesi



o
Derin çukur ve kırıkları onarınız.
Su ve elektrik tesisatından dolayı tamir edilecek yerleri sıvayınız

Resim 5.5: Tesisat yerlerinin sıvaya hazır hale getirilmesi



Sıva telini, kolon duvar ile kiriş duvar arasına sonradan ayrılmalar
olmaması için yapıştırınız.
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Resim 5.6: Yüzeye sıva teli uygulaması

Resim 5.7: Köşelere delikli veya telli köşe profili uygulaması





Mastarlıkları3. faaliyette anlatıldığı gibi yapınız.
Tavana kaba sıva yapılacaksa önce mastarlıklarını yapınız.
Makineyi harç yapımı için hazır hale getiriniz.
o
Makinenin su ve elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.

Resim 5.8.a:Gerekli bağlantıları yapınız

Resim 5.8.b:Gerekli bağlantıları yapınız
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Resim 5.8.c:Gerekli bağlantıları yapınız

Resim 5.8.d:Elektrik kablosunu takınız

Resim 5.8.e:Gerekli bağlantıları yapınız

Resim 5.8.f:Makineyi çalıştırınız

Resim 5.8: Sıva makinesinin hazırlanması




Makinenin haznesine kullanılacak kuru sıvasıva malzemelerini katınız.
Su oranı hazırlanmış makineyi çalıştırınız

Resim 5.9.b:Sıva makinesi harç haznesine
çimento ve kireç konulması

Resim 5.9.a:Sıva makinesi harç haznesine
kum konulması
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Resim 5.9.d:Sıva makinesi harç haznesine
konulan malzemeleri kendisi
karıştırmaktadır

Resim 5.9.c:Sıva makinesi harç haznesine su
konulması

Resim 5.9: Sıva makinesi harç yapımı



Sıva yapılacak yüzeyi ıslatınız

Resim 5.10: Sıva yapılacak yüzeyin ıslatılması



Harcı mastarlıklar arasına taşırmadan ve yığılmalar olmadan uygulayınız

86

Resim 5.11: Makine ile sıva yapımı (farklı uygulamalar)



Basınçla gelen harcı yüzeye uygulayınız.
o
Anolar arasına harcı püskürtünüz. Yatay olarak yaptığınız
püskürtme işleminde dönüşlerde harcın yığılmamasına dikkat
ediniz.

Resim 5.12: Yığılma olmamasına dikkat edilmeli




Tavanda ve duvarda anolar arası dolduğunda mastar çekiniz
Mastar sonucunda çukur olan yerlere tekrar sıva yapıp yüzeyi düzeltiniz.

Resim 5.13: Mastar çekiniz



İskele üstünde dar alanlarda emniyetli davranınız.
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Resim 5.14: İskele üzerinde sıva





Mastarlık çıtalarını çıkarınız ve yerinde oluşan boşlukları harç ile
doldurunuz.

Makineyi çalıştırarak harcı kurumadan su püskürterek makine
parçalarının içinin iyice yıkanmasını sağlayınız.

Makine ve sıva araçlarının gerekli temizliğini yapıp yerlerine kaldırınız.
Makine ile alçı sıva yapımı aşağıdaki işlem sırası şeklinde olmalıdır.

Resim 5.15: Sıva makinesi







Sıva makinesi uygulama alanına getirilerek kullanıma hazır hale getirilir.
Sıva yapılacak yüzey hazırlığını, 2. faaliyette anlatıldığı gibi yapınız.
Su ve elektrik tesisatından dolayı tamir edilecek yerleri sıvayınız.
Sıva telini, kolon duvar ile kiriş duvar arasına sonradan ayrılmalar
olmaması için yapıştırınız.
Mastarlıkları yapınız.
o
Mastarlıklar ; aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi terazisi ve
düzgünlüğü sağlanmış zeminden çatıya kadar uzanan çıtaların
alçılarla duvara monte ettirilmesi ile yapılmıştır (Resim 5.16).

88

Resim 5.16: Mastarlıkların yapılması








Tavana kaba sıva yapılacaksa önce mastarlıklarını yapınız.
Makineyi kullanıma hazır hale getiriniz.
o
Mikseri pano üstüne ve pompaya bağla, su bağlantı hortumunu
takınız.
o
Makinenin su ve elektrik bağlantılarını kontrol ediniz
Kullanılacak kuru sıva malzemeleri hazne üstündeki yırtıcı uçlara
koyunuz ve ikiye katlayarak malzemeyi hazne içine dökünüz
Su oranı hazırlanmış makineyi çalıştırınız
5 dakika sonra sıva harcı kullanıma hazırdır.

Resim 5.17: Alçının makine haznesine katılması





Sıva yapılacak yüzeyi ıslatınız.
Harcı mastarlıklar arasına taşırmadan ve yığılmalar olmadan uygulayınız.
Basınçla gelen harcı yüzeye uygulayınız
o
Anolar arasına harcı püskürtünüz. Yatay olarak yaptığınız
püskürtme işleminde dönüşlerde harcın yığılmamasına dikkat
ediniz.
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Resim 5.18.a: Mastarlıklar arasına makine ile sıva yapımı

Resim 5.18.b: Mastarlıklar arasına makine ile sıva yapımı



Ano araları dolduğunda mastar çekiniz.

Resim 5.19: Bir kişi sıva yapmakta, iki kişi mastar çekmektedir.
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Resim 5.20: Mastarlıklar arası mastar çekme işlemi



Mastar sonucunda çukur olan yerlere tekrar sıva yapıp yüzeyi
düzeltiniz.Bu işleme sıva yüzeyini bitirene kadar devam ediniz. Sıva
tamamlandığında sıva sonrası uygulama kuralları aynen geçerlidir.

Resim 5.21: Çukur kalan yerlere tekrar sıva yapılıp düzgünlüğünün sağlanması



Mastarlık çıtalarını çıkarınız ve yerinde oluşan boşlukları harç ile
doldurunuz

91

Resim 5.22: Mastarlık çıtalarından kalan boşluklara tekrar sıva yapılıp düzgünlüğünün
sağlanması

Resim 5.23: Alçı sıva yapılmış hali




Makineyi çalıştırarak harcı kurumadan su püskürterek makine
parçalarının içinin iyice yıkanmasını sağlayınız.
Makine ve sıva araçlarının gerekli temizliğini yapıp yerlerine kaldırınız
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Verilenler: 4m2’lik bir alan
Uygulama 1.: Mastarlık yapınız.
Uygulama 2.: Makine ile kaba sıva yapınız.


















İşlem Basamakları
Makine parçalarını ayır ve temiz
olduklarından emin olunuz.
Mikseri pano üstüne ve pompaya bağla,
su bağlantı hortumunu takınız.
Makinenin su ve elektrik bağlantılarını
kontrol ediniz.
Sıva yüzeyini sil, temizle ve gerekli
tamirler yapılacaksa yapınız.
Kolon
duvar
yada
kiriş
duvar
bağlantılarına file yapıştırınız.
Yüzeylere anoları yerleştiriniz. Anolar
yüzeyde 1-1,5 cm kalınlık oluşturacak
şekilde yerleştirilmelidir.
Kullanacağın kuru sıva malzemeleri
hazne üstündeki yırtıcı uçlara koy ve ikiye
katlayarak malzemeyi hazne içine
dökünüz.
Su oranı hazırlanmış makineyi çalıştırınız.
5 dakika sonra sıva harcı kullanıma
hazırdır.
Anolar arasına harcı püskürtünüz. Yatay
olarak yaptığınız püskürtme işleminde
dönüşlerde harcın yığılmamasına dikkat
ediniz.
Ano araları dolduğunda mastar çekiniz.
Buna rağmen oluşan çukurları doldurup
fazlalıkları mastarla alınız.
Bu işleme sıva yüzeyini bitirene kadar
devam ediniz. Sıva tamamlandığında sıva
sonrası uygulama kuralları aynen
geçerlidir.
Makinenin haznesine su aldırınız.
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Öneriler
Makineyi çalıştırarak harcı kurumadan
su püskürterek makine parçalarının
içinin iyice yıkanmasını sağlayınız.
Başlangıçtaki gibi parçalara ayırtınız ve
gözle kontrol ediniz harç parçası
kalmasın.
Bu işlemler sırasında iş elbiseli,
eldivenli, dikkatli ve düzenli olunuz.
Yanınıza sıvacı malası, sıvacı küreği,
köşe malası, perdah malası ve sünger ile
su kovası alınız.
Kullanacağınız mastar gönyesinde ve
çok düzgün olmalıdır.
Hava aşırı sıcak ve rüzgarlı ise bu
uygulamayı
dışarıda
kesinlikle
yapmayınız.
İş güvenliğinin önce geldiğini her işlem
öncesi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

Makine parçalarını ayırıp parçaların temiz olduklarından emin
oldunuz mu?
Mikseri pano üstüne ve pompaya bağlayıp, su bağlantı hortumunu
taktınız mı?

3.

Makinenin su ve elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?

4.

Gerekli tamirleri yaptınız mı?

5.

Kolon duvar yada kiriş duvar bağlantılarına file yapıştırdınız mı?

6.

Yüzeylere anoları yerleştirdiniz mi?. Anolar yüzeyde 1-1,5 cm
kalınlık oluşturacak şekilde yerleştirdiniz mi?
Kullanacağın kuru sıva malzemeleri hazne üstündeki yırtıcı uçlara
koyup ve ikiye katlayarak malzemeyi hazne içine döktünüz mü?

7.
8.

Su oranı hazırlanmış makineyi çalıştırdınız mı?

9.

5 dakika sonra sıva harcının kullanıma hazır olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Yatay olarak yaptığınız püskürtme işleminde dönüşlerde harcın
yığılmamasına dikkat ettiniz mi?
Ano araları dolduğunda mastar çektiniz mi?. Oluşan çukurları
doldurup fazlalıkları mastarla aldınız mı?

10.
11.

Evet Hayır

12.

Bu işleme sıva yüzeyini bitirene kadar devam ettiniz mi?

13.

Makinenin haznesine su aldırdınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

Makine ile sıva kalınlığı kaç cm olur?
A) 4 cm
C) 1 cm

B) 2 cm
D) 0.5 cm

Makineye suyu nasıl koymalıyız?
A) Çeşmeden
C)Su oranını ayarlayarak

B) Kuyudan
D)Sürekli 3 L

3.

Makine ile sıva hangi yüzeylere uygulanır?
A)Döşemeye
B)Çatıya
C)Duvar iç, dış ve tavan
D)Temel

4.

Anoların yerleri ne yapılır?
A)Boş bırakılır
C)Özel harç ile kapatılır

5.

B)Doldurulur
D)Macunlanır

Sıva harcı yüzeye sürüldükten sonraki ilk iş nedir?
A)Mastar
B)Perdah
C)Sünger
D)Sulama

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
Verilenler
Uygulama 1
Uygulama 2
Uygulama 3

: 6m2 ‘lik kaba sıva yapılacak alan
: Kaba sıva öncesi yüzey hazırlığını yapınız.
: 6m2 ‘lik alana yetecek miktarda mastarlık yapınız.
: Yüzeye el ile veya makine ile kaba sıva yapınız.

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Yüzey hazırlığı
1.

Araç gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?

2.

Sıva yapılacak yüzeydeki yağ, is, kir, boya, toz vb. varsa
temizlediniz mi?

3.

Sıvanacak yüzeydeki kaba pürüzleri döktünüz mü?

4.

Sıvanacak yüzeyin bulunduğu zemini temizlediniz mi?

5.

Sıvanacak yüzeyin düzgünlüğünü, köşelere çivi çakıp çapraz ip
çekerek kontrol ettiniz mi?

6.

Takviyeli harcı hazırladınız mı?

7.

Yüzeyi ıslattınız mı?

8.

Derin çukur ve kırıkları onardınız mı?

9.

Yüzeyin cinsine göre gerekiyorsa sıva teli(rabitz) monte ettiniz mi?

10.

Sıva altı serpme yaptınız mı?

11.

İş bitiminde araç ve gereçleri toplayıp temizlediniz mi?
Mastarlık yapımı

12.

Araç ve gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?

13.

Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı
hazırladınız mı?

14.

Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?
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Evet Hayır

15.

Harcı plastik kıvama kadar alıştırdınız mı?

16.

Kullanacağınız kadar harcı sıvacı küreğine aldınız mı?

17.

Sıvanacak yüzeyin üst iki baş köşesine mastarlık çıtalarını harçla
tutturdunuz mu?
Sıvanacak yüzeyin alt iki köşesine koyacağınız çıtaları, üst iki
köşedeki çıtalara göre şakul yardımı ile getirerek yerleştirdiniz mi?
Üst iki baştaki çıtalar arasına yeni çıtalar koymak gerekiyorsa, üst
iki çıtaya ip çekerek uygun yerlere yeni çıtalar yerleştirdiniz mi?

18.
19.
20.

Aynı işlemleri alt çıtalar arasına da uyguladınız mı?

21.

Sıvanacak yüzeyin üst ve alt tarafına yerleştirilen çıtalar arasına
gerekiyorsa düşey istikamette ip çekerek ara çıtalar yerleştirdiniz
mi?
Alt alta sıralanmış çıtalar arasına çıta genişliği kadar, akıcı kıvamda
bir tabaka serpme attınız mı?

22.
23.

Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?

24.

Bu defa plastik kıvamdaki haçla, ikinci tabakayı attınız mı?

25.

Alt alta gelen çıtalara, mastarı temas ettirip bu teması kaybetmeden
mastarı yukarı aşağı hareket ettirerek ikinci tabaka harcın
fazlalıklarını aldınız mı?
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak ikinci tabaka
boşluklarını doldurdunuz mu?
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? (Diğer mastarlıkları da
aynı yöntemle tamamladınız mı?)

26.
27.
28.

Dökülen harçları topladınız mı?

29.

İş bitiminde araç gereçleri toplayıp temizlediniz mi?
El ile kaba sıva yapımı

30.

Araç ve gereçleri(malzemeleri) hazırladınız mı?

31.

Sıvanacak yüzeyin cinsine göre takviyeli veya çimento harcı
hazırladınız mı?

32.

Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?

33.

Mastarlıklar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme
attınız mı?
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34.

Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?

35.

Plastik kıvamdaki harçla, mastarlık kalınlığı kadar ikinci tabaka
sıvayı attınız mı?
Anolara (mastarlık), mastarı yatay olarak temas ettirip bu teması
kaybetmeden, mastarı sağa-sola hareket ettirerek ikinci tabaka
harcın fazlalıklarını aldınız mı?
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak, ikinci tabaka
boşluklarını doldurdunuz mu?
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? Diğer anaların
(mastarlık) arasını da aynı yöntemle tamamladınız mı?

36.

37.
38.
39.

Mastarlık çıtalarını çıkardınız mı?

40.

Mastarlık çıtalarının boş kalan yerlerini harçla doldurarak mastarla
düzelttiniz mi?
Bitmiş kaba sıva yüzeyine, gerekiyorsa 45 derecelik açı oluşturacak
şekilde çapraz çizgiler çizdiniz mi?
Merkezleri (dış köşeleri) yapmak için, mastarları köşeye dayayıp,
terazi veya şakul yardımı ile düşey konuma getirdiniz mi?

41.
42.
43.

Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturdunuz mu?

44.

Sıvanacak yüzeyi ıslattınız mı?

45.

Mastarlar arasına akıcı kıvamdaki harçla bir tabaka serpme attınız
mı?

46.

Harcın çekmesini bir süre beklediniz mi?

47.

Plastik kıvamdaki harçla, mastarların arasına (merkez) ikinci tabaka
sıvayı attınız mı?
Kancalar ile tutturulan mastarlara, harcı düzeltmek amacıyla
kullanılan mastarı, yatay olarak temas ettirip bu teması
kaybetmeden, mastarı sağa sola hareket ettirerek ikinci tabaka
harcın fazlalıklarını aldınız mı?
Akıcı kıvamdaki harçla üçüncü tabakayı atarak ikinci tabaka
boşluklarını doldurdunuz mu?
Mastarla üçüncü tabakayı tesviye ettiniz mi? Diğer merkezleri de
(dış köşe) aynı yöntemle sıvadınız mı?

48.

49.
50.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı 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
D
C
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
A
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
A
D
B
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
C
B
A
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