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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL / MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Yüzey Analizleri 

MODÜLÜN TANIMI 
Tekniğine uygun yüzey analizi yapmanın kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Teknik Resim-Sanat Tarihi modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK 
Yapı elemanlarını yöntem ve tekniğine uygun olarak analiz 

etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, yapı elemanlarını yöntem ve 

tekniğine göre analiz edebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Yapı türleri ve yapı elemanlarına ait gerekli tespitleri, 

ilgili görsellerden ve yazılı kaynaklardan tarama 

yöntemiyle yapabileceksiniz. 

2. Yapı elemanlarının yüzeylerini analitik yöntem ve 

tekniklerle belgeleyerek sunum yapabileceksiniz. 

3. Fonksiyonel yüzey (mobilya tablaları, pano, şömine, 

havuz, seperatör, çevre ve bahçe ögeleri vb.) 

mekânlarda kullanım alanlarını algılayabileceksiniz. 

4. Dekoratif ürünlerin biçimsel ve yapısal özelliklerini 

değerlendirerek ilgili yüzeylere özgü, ilginç, eğlenceli 

tasarlama sürecini başlatabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Yeterli ortam sıcaklığı  
Donanım: Film, CD, projeksiyon, röprodüksiyon, basılı 

kaynak, internet, derslik ve kaynak kişi, tarihî eser, müze gibi 

bilgi ve gözlem kaynakları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yüzeyleri analiz edebilmek için yüzeylerin tarihçesini, malzeme çeşitliliği açısından 

gelişimini, malzeme özelliklerini öğreneceksiniz. 

 

Yüzey denilince aklımıza mimari yüzeyler ve doğada bulunan objelerin (doğal, yapay) 

yüzeyleri gelir. Mimari yüzeyler genellikle hareket hâlinde olmayan yüzeylerdir. Sabittir. 

Kullanım eşyaları, dekoratif ürünler vb. ise taşınabilir. 

 

Çağımızda, birçok kimyasallardan oluşan amacına uygun çok değişik yapı 

malzemeleri ve dekoratif ürünler üretilmektedir. 

 

Yüzey analizlerinde, malzeme ya da ürünlerin işlevsel, biçimsel, teknik ve dekoratif 

özelliklerini çok iyi öğrenmelisiniz. 

 

Az zamanda çok işler başarabilmek için zaman çok önemli faktördür. Dünya, sağlıklı 

ve kısa zamanda çok alanda az işçilikle uygulanabilen ürünlere yönelmektedir.   

 

Çağın baş döndürücü teknolojik gelişmelerini günü gününe takip etmelisiniz. Yeni 

bilgi ve malzemelerin, malzeme özelliklerinden ve sağladığı kolaylıklardan 

faydalanmalısınız. 

 

Bu modülde, son teknoloji malzemelerinin zaman ve uygulamada ne tür kolaylıklar 

sağladığını öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, yapı türleri ve yapı elamanlarını yöntem 

ve teknik kullanarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yüzey analizlerinde (son bir yılda) kullanıma sunulan çeşitli ürünlerin malzeme 

özelliklerini araştırarak dosya oluşturunuz. 

 

1. YAPI TÜRLERİ VE YAPI ELEMANLARI 
 

1.1. Sanat Tarihi Kavramları 
 

Sanatın tarih sürecindeki oluşumunu belli bir disiplin içinde inceleyen akademik 

sistemdir.  

 

Resim 1.1: İlk mağara resimleri 

Sanat tarihi, özellikle görsel sanatlar (resim, oymacılık, heykelcilik, mimarlık vb.) 

dediğimiz sanatların gelişim, benzerlik, farklılık ve etkileşimlerini inceler.  

 

1.2. Geleneksel Yapılarda  
 

1.2.1. Yapı Türleri 
 

Kerpiç, dolma, ahşap, kâgirdir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2.2. Yapı Malzemeleri 
 

Kerpiç, sıva, tuğla, taş, ahşap, kireç, boyadır. 

 

1.2.3. Yapım Sistemleri 
 

Yapım sistemleri aşağıdaki şekillerdedir. 
 

1.2.3.1. Kerpiç Evler  

 

Sıcağı, soğuğu olan; kerestesi bol olmayan yerlerde uygulanmıştır. Evlerin üst kısmı 

düz dam şeklinde olup kalınca bir toprak tabakası ile örtülmüştür. Bu tabaka soğuk ve 

sıcaklardan yapıyı izole eder. 

 

Kerpiç evlerin bu tarzda yapılmasının nedeni kışın sıcak, yazın serin olmalarıdır. Hatta 

çatılı ve kiremitli evlerde bile bu yöntem (bulgurlama) uygulanmıştır. 

 

Eskişehir ilimizin doğusundan itibaren bu tarz evlere sıklıkla rastlamak mümkündür. 

 

Resim 1.2: Kerpiç ev fotoğrafı 

1.2.3.2. Dolma Evler 

 

Kerestesi bol, deprem riski olan yerleşim birimlerinde uygulanmıştır. 

 

Ahşap bir iskelet hâlinde inşa edilerek boşluklar kerpiç veya tuğla malzeme ile 

doldurulur. Bu evler genellikle içeriden ve dışarıdan kireçli sıva ile sıvanır. Bazı yörelerde 

dışarıdan bir dış sıva yapılmayarak ahşap kısımlar koyu kahverengi boya ile boyanır. 

 

Bu evlerin çatı örtüsü kiremittir. Ankara Altındağ ilçesinde yüzlerce örneği mevcut 

olup 2007-2008 yılında birçoğu restore edilerek turizme açılmıştır. 
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Resim 1.3: Sıvalı dolma ev resmi, Ankara        Resim 1.4: Sıvasız dolma ev resmi, Ankara  

1.2.3.3. Ahşap Evler 

 

Ahşap evlerde dolma evlerdeki gibi kerpiç ve tuğla kullanılmaz. Ahşap iskeletin dış 

kısmına tahta kaplama, iç kısmına da bağdadi üzerine vurulan sıva uygulanır. Çatı kiremitle 

örtülür. 

 

Ahşabın bol olduğu yörelerde uygulanır. 

 

   

Resim 1.5: Ahşap ev   Resim 1.6: Ahşap ev 

1.2.3.4. Kâgir Yapılar 

 

Taştan, tuğladan veya taş+tuğladan yapılmaktadır. Taşı bol olan yörelerde özellikle 

Konya ve Kayseri illerinde çoklukla rastlanır. Üzerleri toprak veya düz damla örtülmüştür. 
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Resim 1.7: Taş yapı, Kayseri Resim 1.8: Taş yapı, Kayseri 

1.2.4. Üslup Özellikleri 
 

Kerpiç yapılar, ilkel yapı türü olduğundan dış görünümü en sade olan yapı tipleridir. 

 

Kerpiç, dolma, ahşap yapılarda genellikle ahşap çıkma malzeme kullanılmıştır. 

 

Ahşap yapıların uygun dış yüzeylerinde ve iç yüzeylerinde ahşap malzemeden 

dekoratif zenginlikler oluşturulmuştur. Oyma-kakma teknikleri uygulanmıştır. 

 

Yığma (kâgir) yapılarda kısa mesafeli çıkmalar taş malzeme kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Yapılar yörelere ve ekonomik koşullara göre biçimlendirildiğinden 

çıkma kullanılmayan ya da dekoratif çıkma malzemesi kullanılan yapılarda mevcuttur. Taş 

işlemeciliğin gelişmişliği ve sosyoekonomik durumlar direkt olarak yapı üsluplarını 

etkilemektedir. Daha çok kamusal ve dinî yığma yapılarda taş çıkmalar dekoratif ve taşıyıcı 

özellikli sütunlarla desteklenmiştir. 

 

Resim 1.9: Geleneksel evlerde iç mekân 
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Anadolu’daki konut plan tiplemelerinde sofa ön plandadır. Sofa yapıda mekân 

düzenleyici bir ögedir. Sofa iç dolaşımı sağlamakla birlikte toplanma alanıdır. 1950 öncesi 

Türk mimarisi özellikle kırsal alanlarda bu türde şekillenmiştir. Geleneksel Türk evleri kare 

ya da kareye çok yakın biçimlendirme tarzı ile oldukça kararlı geometrik özellikler 

göstermektedir.  

 

Sofalı konut tipleri bütün yapı türlerinde kullanılmıştır. Hatta modern mimaride bile 

eski alışkanlıklardan kaynaklanan uygulamalar çok az da olsa mevcuttur. 

 

Sofa tiplemeleri 

 

Sofalar; dış sofalı eyvanlı ve köşklü, iç sofalı, orta sofalı ve sofalı olmak üzere genelde 

dört tiptir. 

 

Resim 1.10: Dış sofalı eyvanlı ve köşklü plan tipi 

1.3. Günümüz Mimarlığına Ait Yapıların 
 

1.3.1. Plan Özellikleri 
 

Günümüz mimarisinde konut amaçlı yapılar; tek katlı (müstakil-bağımsız), çok katlı, 

dubleks, tripleks gibi tanımlanmaktadır. 

 

Girişte antre ya da hol dediğimiz mekân bulunmakta olup diğer mekânlara buradan 

geçerek ulaşılmaktadır. Antre mekânda ilk sirkülasyon (dolaşım) alanıdır. Geleneksel 

yapılardaki sofa gibi hem sirkülasyon amaçlı hem de oda olarak kullanılmaz. Kesinlikle 

oturma amaçlı değildir. Antrelerde genellikle konuta girdikten sonra elbise ve 

ayakkabılarımızı yerleştireceğimiz dolaplar olur. 

 

Antreler geçiş alanları olduğundan, gece ve gündüz yaşam alanlarımıza herhangi bir 

odaya girmeden rahatlıkla ulaşabiliriz. Modern yaşam tarzında insanlar daha bağımsız ve 

özgür olduklarından mimari planlamalar da buna göre geliştirilmiştir. Mimari tasarımı 

insanların kültür ve yaşam biçimleri şekillendirmektedir. Amaç, insanların yaşamını 

kolaylaştırmaktır. 
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İşinden gelen kişi, kimseyle muhatap olmadan direkt çalışma odasına veya yatak 

odasına ulaşabilir. Diğer mekânlardaki kişiler de kendi yaşam biçimlerine devam eder. 

 

Bütün odalara dağılım antreden olmaktadır. 

 

Plan tiplerini ise şöyle sıralayabiliriz: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Oda sayıları 5+1’i 

geçen konutlar oldukça azdır. Türkiye’de en çok 2+1ve 3+1 konut tipleri tercih edilmektedir. 

 

Toplu konutlarda, apartmanlarda genellikle tek tip kat planı uygulaması yapılmaktadır. 

En üst katlarda kat dubleksi ya da çatı aralı mesken uygulaması yapılmaktadır. 

 

En küçük daire planı stüdyo dairedir (1+1). Dubleks daireler, genellikle 5+1-8+1 

arasında değişmektedir. Oda sayısı arttıkça dairelerde WC, banyo, lavabo, mutfak türü 

kullanılan mekânların sayısında da orantılı olarak artış olmaktadır. 

 

Yeni imar yönetmeliğine göre kapalı açık garaj zorunludur. 

 

Resim 1.11: 3+1 olarak tasarlanmış üç boyutlu konut sunumu 

1.3.2. Cephe Özellikleri 
 

Günümüz mimarisinde cephelerin düz ve çıkıntılı olarak iki türü yaygındır. Son 

yıllarda eğrisel, burgulu ve helezonik cepheler de oluşmaktadır. Bu tür cephelerin çarpıcı ve 

dikkat çekici olma özellikleri vardır. 

 

Günümüz mimarisinde askerî yapılar, toplu konutlar (TOKİ), sosyal tesisler, 

hastaneler, eğitim kurumları vb. yapı türlerinde çıkma genellikle kullanılmamaktadır. 

 

Özellikle inşaat yapıcılarının ve özel şahısların yaptırdıkları konutlarda binanın statik 

durumuna göre 75 cm ile 150 cm arası çıkma kirişlerle cephelerde çıkma uygulaması 

yapılmaktadır. 

 

Çıkmanın da olumsuz sonuçları olabilmektedir. Çıkma uygulaması yapılan bölgede 

duvar ve sıvada çatlaklar oluşmaktadır (kirişin çalışmasından dolayı). Statik olarak her ne 
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kadar önemli risk oluşturmasa da görsel olarak çoğu yapıların çıkma olan katlarında ciddi 

çatlak, yarık ve hatta sıva dökülmelerine neden olmaktadır. 

 

Büyük Adapazarı depremi sonrası çıkmaların mimarideki yeri tekrar tartışmaya açılsa 

da günümüzde yapı denetimli çıkma cepheli bina uygulamaları hızla devam etmektedir. 

 

Estetik kaygı, fonksiyonellik, ısı yalıtımı vb. faktörlerden dolayı birçok cephe 

uygulamaları bulunmaktadır.  

 

20. yüzyılda dış cephe tasarımcılığı çok önem kazanmaktadır. Özellikle prestij 

yapılarda farklı olma ön plana çıkmaktadır. Çağın her türlü doğal, yapay ve kimyasal 

bileşenleri zorlanarak konfor ve estetik beklentileri karşılanmaya çalışılmaktadır. 

 

Ekonomilerdeki teknolojik gelişmeler çok farklı alternatif ürünleri tüketiciye 

sunmaktadır. Piyasada çok değişken kaplama türleri vardır. En yaygın olan türleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Resim 1.12: Doğal ısı yalıtımlı tüf taşı Ürgüp-taş görünümlü cephe kaplamaları 

 

Resim 1.13: Cam cephe  
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Resim 1.14: Ahşap cephe 

    

Resim 1.15: PVC giydirme   Resim 1.16: Metal giydirme 

 

Resim 1.17: Kompakt laminant 
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Resim 1.18: Siding cephe kaplama Resim 1.19: Tuğla kaplama 

1.3.3. Tiplendirilmeleri 
 

Yapılar aşağıdaki şekilde tiplere ayrılmıştır. 

 

1.3.3.1. Dinî Yapılar 

 

Günümüz mimarlığında dinî yapılar dendiğinde ilk akla gelen Ankara Kocatepe 

Camii’dir. 

 

Adana’da Sabancı’nın inşa ettirdiği dört minareli cami de etkileyicidir. 

 

Kocatepe Camii (1967-1987), 4500 metrekarelik alana inşa edilmiştir. Geleneksel 

mimari tarzında inşa edilmiştir. Camii’nin ana mekânı 4 fil ayağı üzerine oturan bir merkezî 

kubbe ile 4 yarım kubbeden oluşur. Camii’nin 4 minaresi olup her minare 88 m 

uzunluğundadır. Her minarede merdiven ve asansör mevcuttur. 

 

Camii iç-dış mekân hacim algılaması olarak Mimar Sinan’ın Edirne Selimiye, İstanbul 

Süleymaniye Camii’lerini çağrıştırmaktadır. İstanbul Sultanahmet Camii de aynı hacimsel 

etkiye sahiptir. 

 

Fonksiyonel olarak ilk cemaat, son cemaat, mahfil, revaklı dış avlu, müezzin mahfili, 

kürsü, mihrap, minber gibi birimleri sayabiliriz. 

 

Kocatepe Camii’nin bodrum katı ticari amaçla kullanılmakta olup derneğe ekonomik 

katkı sağlamaktadır. Günümüz mimarlığı camilerinde genellikle camiden bağımsız zemin-

bodrum katları oluşturulup ticari amaçlı kiraya verilmektedir. 

 

Kocatepe Camii’nin yüzeysel desenleri, bölücü seperatörleri, vitray süslemeleri 

gelenekseldir. 
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Resim 1.20: Kocatepe Camii, Ankara 

1.3.3.2. Sosyal Yapılar 

 

İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grup ve kurumların 

yer aldığı yapılardır. 
 

Sosyal yapılardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Okullar, kreşler, sağlık ocakları, köy 

konakları, parklar, açık-kapalı spor tesisleri, kültür merkezleri, rekreasyon (eğlen-dinlen) 

alanları, yüzme havuzları, sinemalar, hizmet binaları, kurumlara özel tatil köyleri, hastaneler, 

dinî yapılar, siyasi yapılar, dernek binaları alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, kültür 

merkezleri, halk eğitim merkezleri vb. 

 

Resim 1.21: Sosyal yapı fotoğraf 

1.3.3.3. Eğitim Yapıları 

 

Türkiye’de örgün ve yaygın eğitim kurumları mevcuttur. 
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Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okul 

öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

 

Yaygın eğitimin amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 

olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan ya 

da bu kademeden çıkmış yurttaşlara verilen eğitimdir. Yaygın eğitim kurum ve kurslarını 

kapsar. 

 

Yaygın eğitimde dershaneler önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Eğitim yapılarında; yönetim birimleri, derslikler, laboratuvarlar, kantin, spor tesisleri, 

kütüphane, lavabo, WC, konferans salonu, yemekhane, sıhhi tesisat kumanda merkezleri, 

bilgisayar laboratuvarları, uygulama atölyeleri, sığınak, güvenlik ve hizmetli odası  vb. 

birimler bulunmaktadır. 

 

Eğitim yapıları genellikle 3-5 kat olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin birçok bölgesinde 

tip (aynı özelliklerde) projeler uygulanmaktadır. 

Son yıllarda eğitim kurumlarının yapımında teknolojik yapı malzemeleri 

kullanılmaktadır. Yapım şartnamesinde izolasyon (ısı, su, ses), dayanıklılık gibi 

zorunluluklar yer almaktadır. 

 

Yapı denetim öncesi eğitim yapılarında birçok sorunlar çıkmaktadır (yıkılma, çökme, 

göçme, rutubet ve neme karşı mukavemetsizlik; kalitesiz tesisat, izolasyonsuz yüzeyler vb.). 

 

Resim 1.22: İlköğretim okulu 

1.3.3.4. Ticaret Yapıları 

 

Toplumlarda sosyoekonomik durumlar güçlendikçe nüfus fazlalaştıkça ticari yapıların 

kullanım alanları ve ilave fonksiyon çeşitlilikleri artmaktadır. 

 

Ticari yapılarda; dükkânlar, fast foodlar, sinema, çocuk oyun alanları, banka şubesi 

veya bankomatlar, lavabo, WC, güvenlik, bakım onarım, hizmetli birimleri, eczane, oto garaj 

vb. bulunur. Ticari yapılara her geçen gün yeni fonksiyonlar ilave edilmektedir. Amaç, 

müşterinin tüm ihtiyaçlarını yapı içinde karşılayarak müşteriyi daha fazla tutmak, dolayısıyla 

daha çok kazanmaktır.  
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Ticari yapılar prestij yapılardır. Estetik ve çarpıcı (dikkat çekici) olmaları gereklilik 

hâline gelmiştir. İç dış mekân kaplama malzemelerinin fonksiyonel ve estetik olmaları 

zorunludur. 

 

Yapı tasarımı ve kullanılacak malzeme türü mimarları ve malzeme üreticilerini 

zorlamaktadır. Bilgiyi ve teknolojiyi sürekli ilerletenler, yenilik ve gelişmeleri takip edenler, 

bir sonraki süreci başlatanlar olacaktır. Diğerleri duraklama ve gerilemenin acıklı hikâyeleri 

ile baş başa kalacaklardır. 

 

Ticari yapılar asansör ve yürüyen merdivenlerin yaygınlaşması ile çok katlı olarak da 

yapılabilmektedir. Tek katlılar ya da az katlılarda çelik konstrüksiyon  (sökülüp-takılabilir)  

sistemler uygulanmaktadır. 

 

Resim 1.23: Ticari yapı 

1.3.3.5. Askerî Yapılar 

 

Askeri yapılar devlet otoritesini simgelediklerinden geleneksel mimariden tasarım ve 

üslup olarak ayrışır. 

 

Günümüzdeki askerî yapılar, modern yapı tarzı ile paralellik arz eder. Özellikle askerî 

lojmanlar, subay orduevleri, astsubay orduevleri, tatil köyleri günümüz mimari tarzı ile 

örtüşmektedir.  

 

Komutanlıklar ve askerî birliklerde astsubay ve subayların, sivil personelin 

kullandıkları yönetim birimleri ile askerlerin kullanım alanları mevcuttur. 

 

Resim 1.24: Selimiye Kışlası, İstanbul 

Askerlerin barındıkları yapılarda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamlar 

mevcuttur (yemekhane, koğuş, banyo, WC, çay ocağı, berber vb.). 
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Kamu ve askerî yapılar yapı denetim uygulanmasından muaftır. 

 

1.3.3.6. Konut 

 

Konut denildiği zaman akla ilk gelen TOKİ konutlarıdır. Siteler şeklinde yüzlerce 

hatta binlerce ailenin barındığı yapı türleridir.  

 

Site içinde; oto garaj, çocuk bahçeleri, rekreasyon alanları, güvenlik, okul, alışveriş 

merkezleri mevcuttur. Toplu konutlar Türkiye’nin birçok ilinde yapılmaktadır. 

 

Resim 1.25: Toplu konut uygulamaları 

Konutlar, genellikle 10 katlı, asansörlü, değişik metrekarelerde yapılmaktadır. 

 

Üretimde değişik teknikler uygulanmakla birlikte en yaygın olanı, tünel kalıp 

sistemleri kullanılarak yapılan tipleridir. Yapılarda ısı izolasyonu ve su yalıtımı uygulamaları 

mevcuttur. 

 

Piyasada özel sektörün ürettiği çok daha nitelikli ve fonksiyonel konut türlerine 

rastlamak mümkündür. 

 

Resim 1.26: Dubleks konut 
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1.3.4. Geleneksel Yapı Elemanlarının Bileşenleri 
 

Geleneksel yapım yöntemlerinde yapı malzemeleri, yapı bileşenlerini oluşturmak 

üzere malzeme satıcılarından tek tek alınarak şantiyeye getirilip şantiyede yapı elemanına 

dönüştürülür. 

 

Geleneksel yapı bileşenlerini; duvar, kapı, pencere, çatı ve temel olarak sıralayabiliriz. 

 

1.3.5. Antik Dönem 
 

MÖ 6.-MS 3. yüzyıllar arası Yunan ve Roma için kullanılır. 

 

MS 3-6. yüzyıl arası Geç Antik Çağ meclis toplantılarının yapıldığı ilk sistemli yapı, 

MÖ 6. yüzyılda Atina’da yapılmıştır. 

 

Antik çağ mimarisinden günümüze gelen kalıntı ve bulgulara göre mimaride süsleme 

sanatının ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Heykel, rölyef, mozaik, fresk, resim vb. sanat 

dallarının uygulandığı bilinmektedir. 

 

Dor, iyon ve gotik tarzı yapı mimarisinde (tiyatro, tapınak, agora ve anıtsal yapılarda) 

yaygın şekilde kullanılmıştır. 

 

Anadolu’nun değişik yerlerindeki tarihî kalıntılar bu görüşü doğrulamaktadır. 

Özellikle Efes, Bergama, Aspendos, Perge gibi antik tiyatro sahnelerinde kullanılmıştır. 

 

Efes gibi antik kentlerdeki sütunlar yapılarda zengin bir görünüm oluşturmaktadır. 

Sütunlar; estetik, statik, zenginlik, güç, dekoratif gibi kavramları karşıladığından ne kadar 

yoğun kullanılırlarsa kullanılsınlar mimarinin vazgeçilmezleri olmuştur. 

 

Antik dönemden daha çok kamusal ve sosyal amaçla yapılmış yapı kalıntıları  

(tiyatrolar, kütüphaneler, yönetim birimleri) günümüze kadar gelebilmiştir. Bu tür yapılar taş 

ve mermer gibi sağlam yapı malzemelerinden oluşmaktadır. 

 

Resim 1.27: Antik Çağ yapıları 
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1.3.6. Klasik Dönem 
 

18. yüzyıldan sonra mimarideki ihtişamlı klasik dönem Lale Devri ile birlikte (1703–

1730) hızlanarak yerini batılılaşma sürecine bırakmıştır. 

 

Batılılaşma ile beraber sivil mimari önem kazanmaya başlamış, batıda olgunlaşan 

Rönesans hareketi bireyi ve özgürlüklerini ön plana çıkarmıştır. 

 

Osmanlı klasik dönem mimarisi 1300-1600 yılları arasını kapsar. Osmanlı klasik 

dönem mimarisini Beylikler Dönemi ve Doğu Roma mimarisi etkilemiş fakat Osmanlı 

mimarisi kendi kimliğini koruyabilmiştir. 

 

Osmanlı’da en önemli yapı türleri camiler, saraylar ve kamusal yapılardır. Dev 

kubbeli camilerin büyüleyici etkisini kimse inkâr edemez.  

 

Osmanlı klasik dönemdeki camilerde yapı-kubbe ilişkisi yapının bütününde belirleyici 

olmuştur. 

 

Kompleks ve strüktür sistemleri; kalıcı, sağlam ve büyük düşünmenin ürünü olarak 

yapılara yansımıştır. 

 

Mekânlarda fonksiyonel ilişkiler bir bütün olarak çözümlenmiştir. 

 

Üst–alt yapı strüktürel ilişkileri, yüzey analizleri bütündür. Pencere boşlukları 

bulundukları konum itibarı ile iç mekânı oldukça fonksiyonel aydınlatabilmektedir. Mekânın 

tamamı kolayca algılanabilmektedir.  

 

Yapıya ilave fonksiyonellikler (hünkâr mahfili, revaklı avlu vb.) kazandırılmıştır. 

Akustik değerler çok profesyonel çözümlenmiştir. 

 

Yapı birimleri arasında orantılı, uyumlu, ritmik, hareketli, görsel ve bütünleştirici 

değerler ön plandadır. 

 

Yapının genelinde belli bir sistem bütünlüğü söz konusudur. 

 

Resim 1.28: Üç Şerefeli Cami, Edirne 
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1.3.7. Günümüz Yapı Elemanları 

 

Yapılar, dış yüklere karşı koyabildikleri oranda ayakta kalabilir. Yapıların dış yüklere 

karşı koyduğu elemanlara yapı elemanları diyoruz. 

Başlıca yapı elemanları; temel, döşeme, duvar, kemer, tonoz, kubbe, kiriş, kolon, 

perde, çerçeve ve çekirdektir. 

 

1.4. Yapı Elemanlarının Bileşenleri 
 

Bir yapı; yapı bileşenleri, yapı elemanları ve yapı gereçlerinden meydana gelir. 

 

Yapı elemanlarının çeşitli yöntem ve tekniklerle değişik şekillerde bir araya 

getirilmesi ile yapılan ve yapı elemanı olarak (briket, kiremit, tuğla, madeni profiller, ahşap, 

prekast beton) adlandırılamayan parçalarıdır. Tuğladan duvar oluşturulması, ahşaptan 

doğrama oluşturulması, profilden çatı oluşturulması yapı bileşenlerini oluşturur. 

 

Duvar, kapı, pencere, çatı ve temeller birer yapı bileşenidir. 

 

İşlenmemiş doğal kum, çakıl, tomruk yapı gerecidir. 

 

 

Resim 1.29: Kafes sistem çatı uygulamaları 
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1.4.1. İşlev 
 

Her yapı elemanın farklı işlevleri vardır. Farklı işlevler bir araya geldiklerinde yapıyı 

oluşturur. 

 Çatı, binayı yağmur, kar vb. dış etkenlerden korur. 

 

 Pencereler, iç mekânların ışık almasını sağlar. 

 

 Kapılar, mekânlara giriş ve çıkışları sağlar. 

 

 Duvarlar, bölücü veya yapıyı taşıyıcı birimlerdir. 

 

 Temel, yapı taşıyıcılarının oturduğu yüzeydir. Temelin sağlamlığı yapı 

sağlamlığının ön şartıdır.  

 

1.4.2. Gereç ve Biçim Özellikleri 
 

Yapı bileşenlerinin yapımında kullanılan işlenmemiş veya yapı bileşeni özelliği 

kazanamayacak kadar az işlenmiş maddelere yapı gereci diyoruz. 

 

Kum, çakıl, tomruk, kireç, kereste, çimento gibi maddeler yapı gerecidir. 

  

Resim 1.30: Tomruk işlemi-tomruklar 

Kum, çakıl, kireç, çimento gibi maddeler su ilave edildiğinde sıva ve beton ürününün 

ham maddelerini oluşturur. Akışkandır. Harç edildiklerinde yapıştırıcı özelliğe kavuşur. 

Amacına uygun her türlü kalıp yüzeylerde dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Duvar 

yüzeylerde tabaka oluşturarak arzu edilen düzgünlükte yüzey oluşmasını sağlar. 

 

Yapıda en çok kullanılan ürün tomruktur (kerestenin işlenmemiş hâli). Tomruk ağacın 

gövdesinden oluşur. Silindirik bir görünümü vardır. Uygun atölyelerde işlenerek prizma 

görüntülü kereste hâline getirilir. Keresteden kapı, pencere, parke, lambri, mobilya, ahşap 

yapılar, çatı konstrüksiyon birimleri elde edilebilmektedir. Ahşaptan her türlü görsel biçim 

elde etmek mümkündür. Hediyelik eşyadan otomobil direksiyonuna kadar hayatımızın her 

parçasında ahşap vardır. Ormanlarımızı koruduğumuz sürece yaşantımızda var olacaktır.  
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1.4.3. Yapı Elemanlarının Teknik Özellikleri 
 

Yapı elemanlarını taşıyıcı (kaba yapı) ve tamamlayıcı (ince yapı) olmak üzere iki ana 

grupta toplayabiliriz. 

 

1.4.3.1. Taşıyıcı Elemanlar (Kaba Yapı) 

 

Duvarlar, kolonlar, kirişler ve lentolar, merdivenler ve çatılardır. 

 

1.4.3.2. Duvar 

 

Yapılarda genellikle bölme elemanı olarak kullanılır. Kâgir yapılarda taşıyıcı olarak 

kullanılır (Biraz sonra duvarlar kısmında teknik özelliklerinden bahsedilecektir.). 

 

1.4.3.3. Kolon 

 

Taşıyıcı yapı elemanıdır. Betonarme ya da çelikten yapılmış, düşey taşıyıcı strüktürel 

ögedir. 

 

Resim 1.31: Değişik tarzda kolonlar 

1.4.3.4. Kirişler, Lentolar  

 

Kiriş: Döşeme ya da tavanı taşıyan ahşap, metal ya da betonarmeden yapılmış yatay 

inşaat ögesidir. 

 

Lento: Kapı, pencere gibi açıklıkların veya iki sütun arasının üstünde kalan kesimin 

yükünü yanlara aktaran yatay ahşap veya kâgir kiriştir. Çelik ve betonarme yapılar söz 

konusu olduğunda genellikle lento yerine kiriş sözcüğü kullanılır. 
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Resim 1.32: Pencere, kapı üstü lento uygulamaları 

1.4.3.5. Merdivenler 

 

Merdiven, farklı kottaki iki düzlemi birleştiren basamaklı yapı ögesidir. Taş, tuğla, 

ahşap, çelik, beton ve gazbeton gibi malzeme ve elemanlardan yapılır.  

   

Resim 1.33: Merdivenler 

 

Rıht: Basamak yüksekliğidir. Bu yükseklik yapı tiplerine göre değişiklikler gösterir. 

 

Bahçe ve dış girişlerde;      14-16 cm, 

 

Okul, tiyatro, hastanelerde; 16-17 cm, 

 

Konut ve apartmanlarda;     17-18 cm, 

 

Çatı arası, bodrum vb.;       20-25 cm’dir. 
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1.4.3.6. Çatılar 

 

Çatılar, yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgâr, kar, dolu gibi etkilerden 

koruyan elemanlardır. 

 

 Çatı çeşitleri 
 

Çatı türü, taşıyıcılık bakımından olabildiği gibi görünüş yönünden de belirlenebilir. 

Çatı; duvar, kolon ve ayaklar üzerine oturabildiği gibi doğrudan doğruya zemine de 

dayanabilir. 

 

 Ahşap Çatılar: Yaygın kullanılan ve ekonomik olan bir çatı türüdür. Bu 

en basit şekilde düz çatı olabilir ve daha çok sanayi yapılarında görülür. 

En yaygın tatbik şekli ise eğimli çatıdır. Eğim, kar toplanmasını azaltmak 

ve su sızdırmazlığı yönünden tercih edilir. Kar yükü yanında bazı 

durumlarda, rüzgâr etkisi de çatı için önemli olur. Çatının esas taşıyıcı 

elemanı ahşap çubuklardan meydana gelen kafes sistemidir. Kafes sistem, 

ahşap çubuklar bir araya getirilerek teşkil edilir. Çubukların bağlantıları 

düşey düzlemde olup kafes sistemler birbirleriyle bağlanır ve beraber 

çalışmaları sağlanır. 

    

Resim 1.34: Ahşap ve metal çatı konstrüksiyon 

Üzerinde; kafes sistemleri bağlayan, aşık denen ahşap elemanlar mevcuttur. Aşıklar 

eğilimli doğrultuda merteklere bağlanır. Bunun üstüne de çatı kaplaması olarak ahşap 

tahtalar çakılır. Üstü ise çatı kiremitleriyle kaplanır. İstenirse bu araya bir izolasyon tabakası 

konur. Bu şekil, ısının tasarrufu bakımından zamanımızda çok tercih edilmektedir. Kiremit 

yerine bazı sanayi yapılarında olduğu gibi, eternit veya çinko oluklu levhalar da döşenebilir. 

Bu hâlde çatıyı ahşap tahtalarla kaplamaya gerek yoktur. Bunun yanında geçirimsizliği 

sağlamak için bitümlü levhalar da serilebilir. Bu şekilde teşkil edilen çatı, ara bir mesnet 

istemeksizin 8 m gibi oldukça büyük açıklıklara kadar kullanılabilir. Eğer böyle bir çatı 

betonarme düz döşeme üzerine konuluyorsa sık sık döşemeye mesnetleme yapılır. Çatı 

eğiminin bina dış yüzlerine yakın, dik ve içlerde daha az eğimli tertiplenmesiyle çatıda 

kullanılabilir bir hacim de teşkil edilebilir. 
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Resim 1.35: Kiremit altı çatı detayları 

 Çelik Çatılar: Daha büyük açıklıkları aşmak veya daha çabuk kurulması 

sebebiyle çelik çatılar tercih edilebilir. Sanayi yapılarında daha yaygın 

kullanılır. Ayrıca bu suretle orta kısımdaki çatı yüksekliğini daha düşük 

tutmak mümkündür. Büyük açıklıklar için ekonomiktir. Kaplamaları 

genellikle oluklu metalik veya eternit levhalarıyla yapılır. 

 

 Betonarme Çatılar: Özellikle betonarme binalarda düz çatı 

istenildiğinde tatbik edilir. Su için az da olsa bir eğim vermek ve 

izolasyon yapmak şarttır. 

 

Günümüzde önemli yapılar için hafif çatı tercih edilmektedir. Bunu kubbeye benzeyen 

betonarme kabuk inşaat ile yapmak mümkün olmaktadır. Böylece 7,5 santimlik bir kalınlıkla 

25-30 metreyi aşmak kabil olmaktadır. Değişik başka bir örnek ise kablo ağlarıyla teşkil 

edilen çatı olup kare veya üçgen ara kısımları şeffaf cam veya pleksiglasla kapatılır. Bu 

suretle kapatılan alanın büyük olması tabii ışıktan faydalanmayı engellemez. 

 

Eğimlerine göre; 

 

Düz çatılar  : 0-5 derece, 

 

Orta eğimli çatılar : 5-40 derece, 

 

Dik Çatılar  : 40 derece ve  üstü olur. 

 

Başlıca çatı şekilleri; sundurma, kırma, kule, beşik, mansard, fenerli ve kombinedir. 
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1.4.3.7. Tamamlayıcı Elemanlar (İnce Yapı) 

 

Kapı ve pencere doğramaları, döşeme duvar tavan merdiven ve çatı kaplamaları, 

merdiven balkon ve teras korkulukları, su nem ve ısı yalıtımları, boya ve badanalardır. 

 

Resim 1.36: İç mekânda ısı yalıtımı uygulaması 

1.4.3.8. Kapı ve Pencere Doğramaları 

 

İnce yapıyı tamamlayıcı elemanlardır. Malzeme olarak PVC ve ahşap olan türleri en 

çok kullanılanlarıdır. 

 

Kapı, mekân içinde sürekli karşımıza çıkan bir üründür. Kullanım kolaylığı, formu, 

rengi, genel olarak görsel etkisi mekânları oldukça etkiler. Kapılar, mekânların karakter 

oluşumlarında belirleyici faktördür.  

 

Pencerelerde birinci derece dışarıdan yapının genel görünümünü direkt etkileyen 

unsurlardan biridir. İç mekânlar da belirleyici rol üstlenir. 

             

Resim 1.37: Dekoratif pencereler  

Ahşap doğal bir ürün olduğundan bazı değerlerinin iyi korunması gerekmektedir. 
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Bunlar; dokusu, neme karşı direnci, haşerelere karşı korunması vb. faktörlerdir. Doğal 

olması, izolasyon gücünün yüksek olması tercih nedenidir. İyi işlenmiş ve koruyucu 

önlemleri alınmış ahşap yıllarca bakım istemez. 

 

PVC türü ürünler standart bir durum sergiler. Homojendir. Sınırsız renk alternatifleri 

vardır. Görsel sadelikleri, suya karşı dayanıklılıkları ön plana çıkmaktadır. 

 

1.4.3.9. Döşeme Duvar Tavan Merdiven ve Çatı Kaplamaları 

 

Döşemelerde, duvarlarda, merdiven ve çatı kaplamalarında gün geçtikçe yapay 

ürünlere yönelim artmaktadır. 

       

Resim 1.38: Farklı yer döşemeleri 

Yapay ürünlere yönelimin artmasında temel neden olarak malzemelerin hafif olmaları, 

homojen olmaları, kolay taşınabilir olmaları, modüler olmaları, darbelere dayanıklı olmaları, 

kolay temizlenebilmeleri, sınırsız doku ve desen verilebilmeleri, işçilik hatalarının kontrol 

altına alınmış olması gibi birçok faktörleri sayabiliriz. 

 

1.4.3.10. Merdiven Balkon ve Teras Korkulukları 
 

İç mekânlardaki korkuluklar sıcaklık duygusu verdiklerinden genellikle ahşap 

(konutlarda) malzemeden üretilmektedir. 

 

İş merkezleri, hastane ve banka gibi kurumların merdivenlerinde metal (paslanmaz 

çelik) tercih edilmektedir. Bakımının kolay olması, yalın gözükmesi temel nedenler 

arasındadır. 

 

Teraslarda; dış etkenlere karşı metal, mermer ve taş korkuluklar tercih edilmektedir. 
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Resim 1.39: Balkon korkuluğu metal  Resim 1.40: Merdiven korkuluğu metal 

1.4.3.11. Boya ve Badanalar 

 

Küçük mekânlarda daha açık renkler temel tercih nedenidir (mekânın etkisel olarak 

dar algılanmaması için). 

 

Fırça, rulo ve püskürtme şeklinde uygulanır. 

   

Resim 1.41: Fırça-pistole (püskürtme)   Resim 1.42: Rulo ile uygulama 

 

Günümüzde çevre dostu olan ve insan sağlığına zarar vermeyen birçok türleri 

üretilmektedir.  

 

1.4.4. Duvarlar (Kâgir) 
 

Duvarlar aşağıdaki şekillerdedir. 

 

1.4.4.1. Hafif Blok veya Gazbeton Duvarlar 

 

Kendi içinde beton briket, alçı blok, gazbeton olmak üzere üçe ayrılır. 
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Resim 1.43: Gazbeton duvarlar  

1.4.4.2. Beton Briket Duvarlar 

 

Kum, çakıl, cüruf, sünger taşı, tuğla ve kiremit kırıklarının çimento ve suyla 

harmanlanıp özel kalıplarda sıkıştırılmasından oluşturulur. 

     

Resim 1.44: Çeşitli form ve özellikte briketler 

1.4.4.3. Alçı Blok Duvarlar   

 

Alçının belirli oranda su ile karıştırılıp kalıplanması ve kurutulması ile elde edilir. 

     

Resim 1.45: Alçı duvar uygulamaları 

1.4.4.4. Gazbeton Duvarlar  

 

Kuvarstit, alüminyum tozu, çimento ve suyun karıştırılıp kalıplanmasıdır. Önce 

doğada kurutulur, sonra yüksek basınçla sertleştirilir. Marka olarak piyasada bulunmaktadır. 

 

1.4.4.5. Tuğla Duvarlar 

 

Çeşitli boyutlardaki tuğlaların bağlayıcı çimento harcıyla örülmesiyle elde edilir. 
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Resim 1.46: Tuğla duvarlar 

1.4.4.6. Taş Duvarlar  

 

Taş ocaklarından çıkarılıp inşaat sahasında çaplanan (sayalanan)  malzemelerle 

örülerek elde edilir. Yüksek dayanım gerektiren özel duvarlarda kullanılır. Balyoz, çekiç, 

murç gibi el araçlarıyla kabaca düzeltilir. 2-3 cm çapak payı bırakılmalıdır. 

       

Resim 1.47: Taş duvar   Resim 1.48: Taş duvar 

1.4.4.7. Kerpiç Duvarlar 

 

Küçük tek katlı ve geçici yapılarda uygulanır. Subasman koduna kadar mutlaka taş 

malzeme kullanılmalıdır. Kerpiç, balçık, kil gibi doğal gereçlerin saman, kıyılmış bitki sap 

ve kökler ile plastik kıvamda su ile karıştırılıp yoğrulması sonucu elde edilir. Ahşap 

kalıplarla kalıplanıp kurumaya bırakılır. Kuzu (10x13x28 cm) ve ana kerpiç (10x28x28 cm) 

olmak üzere iki türde üretilir.  

   

Resim 1.49: Kerpiç ev, duvar 

1.4.4.8. Panel Duvarlar 

 

Yük taşımayan bölme duvarlarında uygulanır. Hafif agregalı betondan yapılmış 

donatısız panellerden oluşur. Kalınlıkları: 10,12,14,16,18 ve 20 cm’dir. Genişlik 60 cm’dir. 
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Yükseklik ve boyları, duvar genişliği ve tavan yüksekliği kadar imal edilir. Bağlayıcı 

malzeme olarak 250-300 dozlu çimento harcı kullanılır.  

       

Resim 1.50: Çeşitli özelliklerde panel duvarlar 

1.4.4.9. Beton ve Betonarme Duvarlar 

 

Genelde yığma yapılarda ve kâgir binalarda, istinat duvarlarında, bahçe duvarlarında, 

bodrum kat duvarlarında 20 cm’den az olmamak üzere uygulanır. 

   

Resim 1.51: Betonarme bahçe duvarı, yapı duvarları 

1.4.4.10. Karma (Kompozit) Duvarlar 

 

İki cins kâgir duvar türünün bir arada uygulanmasıdır. Taş-briket ortak ya da kireç 

kumtaşı ve beton briket gibi iki ayrı malzemenin beraber kullanıldığı duvarlardır.  

 

1.4.5. Ayak-Sütun-Dikmeler 
 

 Ayak: Taş ya da tuğla örgü teknikleri kullanılarak yapılmış ve sütun gibi 

çalışan kalın taşıyıcı yapı ögesidir. 

 

 Sütun: Kare, çokgen ya da daire planlı, taştan ya da mermerden yapılmış düşey 

taşıyıcı ögedir. Genellikle yekpare olur. 
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Resim 1.52: Sütunlar en çok antik yapılarda kullanılmıştır. 

 Dikme: Ahşap yapıda kare ya da kareye yakın kesinti, düşey taşıyıcı ahşap 

birimdir.  

 

1.4.6. Atkı ve Kemerler 
 

 Atkı: Kapı ,pencere gibi açıklıkların üstüne yerleştirilen ahşap taş ya da metal 

kiriştir. Lento da denir. 

 

 Kemer: Bir açıklığı geçmek için kullanılan, düzgün eğrisel biçimli strüktürel 

ögedir. Sivri, basık, atmalı, kaş, beşik, dilimli, penci gibi türleri vardır.  

 

Resim 1.53: Kemerli sütunlu geçiş ögesi, Antalya 

1.4.7. Döşeme ve Tavanlar 
 

 Döşeme: Yapılarda katları birbirinden ayıran düzlemsel yüzey ve bu yüzeyin 

üst yüzüdür. 

 

 Tavan: Yapıda taban döşemelerin alt yüzeyidir (mekânların üst yüzeyi).  
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Resim 1.54: Tavanlar 

1.4.8. Kubbe Tonoz ve Geçiş Elemanları 
 

1.4.8.1. Kubbe 

 

Yarım küre biçiminde mimari örtü ögesidir. 

 

Resim 1.55: Süleymaniye Camii kubbesi 

1.4.8.2. Tonoz  

 

Örtü teknikleri kullanılarak inşa edilmiş kâgir, eğrisel yüzey ya da yüzeylerden oluşan 

mimari örtü ögesidir. 

 

Aynalı, beşik, fırın, çapraz, kaburgalı, gotik vb. gibi türleri vardır. Tonozlar 

günümüzde önemini yitirmiştir.  
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Resim 1.56: Tonoz ve kubbe türleri  

1.4.8.3. Geçiş Elemanları  

 

Tromp, mukarnaslı tromp, pandantif, türk üçgeni, mukarnas, pandantifli kubbe, 

tromplu kubbedir. 

 

 Tromp: Kare planlı bir mekânın üzerine kubbenin oturtulabilmesini sağlayan 

bir geçiş ögesidir.  

 Mukarnas: Yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik ögelerin dışa doğru derece 

derece taşarak, genellikle simetrik bir düzen içinde dizildiği üç boyutlu bir 

mimari bezeme ögesi ve strüktür. 

 Pandantif: Bir geçiş ögesidir. Kare planlı bir duvar sistemi üzerine kubbenin 

oturabilmesini sağlar. Bu amaçla köşelerde oluşturulan üçgen biçiminde iç 

bükey parçalara pandantif denir. 

 Türk üçgeni: Kare planlı bir mekân üzerine kubbenin oturtulabilmesini 

sağlayan bir geçiş ögesidir.  
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Resim 1.57: Geçiş elemanları  

a) Tromp  

b) Tromp  

c) Mukarnaslı tromp  

d) Pandantif 

e) Türk üçgeni  

f) Mukarnas   

g) Pandantifli kubbe  

h) Tromplu kubbe 
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1.4.9. Merdivenler Çıkmalar 
 

1.4.9.1. Merdivenler 
 

Merdivenin, farklı kottaki iki düzlemi birleştiren basamaklı yapı ögesidir. Taş, tuğla, 

ahşap, çelik, beton ve gazbeton gibi malzeme ve elemanlardan yapılır. 

 

Resim 1.58: Merdiven dekoratif uygulama, İsmail KARABULUT 

Rıht, basamak yüksekliğidir. Bu yükseklik yapı tiplerine göre değişiklikler gösterir. 

 

Bahçe ve dış girişlerde:      14-16 cm 

 

Okul, tiyatro, hastanelerde: 16-17 cm 

 

Konut ve apartmanlarda:     17-18 cm 

Çatı arası, bodrum:              20-25 cm 

 

1.4.9.2. Çıkmalar  

 

Çıkma, bir yapının üst katlarından dış mekâna doğru taşan bölümüdür. 

 

Yapılarda evlerin dışa dönüklüğü çıkmalarla sağlanır. Çıkmalar kat boyunca ortadan, 

yandan, her iki yandan, gönye türünde çeşitli tiplerden oluşmaktadır. 

 

Resim 1.59: Düz çıkmalı geleneksel yapı 

Bazı çıkmaların alt kısımlarında (çıkmayı destekleyici) payandalar mevcuttur. Bu 

payandalar değişik formlarda olabilmektedir. 
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Resim 1.60: Resim payanda 

1.4.10. Kapı ve Pencereler 
 

1.4.10.1. Kapı 

 

Bina içindeki veya dışındaki açıklıkları örten yapı elemanıdır. Görevi, iç hacimlerden 

birbirine geçmeyi, dışarıdan iç hacimlere girmeyi ve hacimlerin birbirine karşı kapanmasını 

sağlamaktır. Bu kapanış sağlanırken emniyetin de sağlanması gerekir. Dış kapı olması 

hâlinde ise her çeşit dış etkenlere karşı koruyucu olması, binanın dışa karşı da emniyetini 

sağlaması gerekir. Kapıların büyüklük ve kanat sayıları, bina içinde veya dışında olduğuna 

göre binanın tümü veya iç hacim boyutları ile uygun oranda seçilmiş olmalıdır. Bir iç 

kapının bulunduğu hacimlerin fonksiyon ve önemine göre, değişik malzeme ve boyutlarda 

olması mümkün olduğu gibi, bir dış kapının da bina ana girişini belirlemesi nedeniyle 

etkileyici ve belirgin bir yeri ve görünüşü olmalıdır. Dış kapının, binanın pencereleriyle 

beraber bulunması nedeniyle hep birlikte uygun bir oranda düzenlenmiş olması 

gerekmektedir. İç kapıların planın gerektirdiği sayıda ve doğru düzende yerleşmiş olmaları 

gerekir. Yanlış yerlere gereksiz konan kapılar, iç hacimlerin görünüşünü bozar ve özellikle 

eşya yerleştirilmesini zorlaştırır. Ayrıca kapıların açılış yönlerinin de doğru olması gerekir. 

 

Resim 1.61: Değişik modellerde kapılar 

1.4.10.2. Pencere 

 

Pencere, binalarda en çok görevi olan yapı elemanlarından biridir. Binanın kullanış 

olanaklarını ve içindekilerin sağlığını ve yaşamını büyük ölçüde etkiler. Pencere iç 
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hacimlerle dış dünyanın bağlantısını kurar. Hacimlere gün ışığı, güneş ve temiz hava sağlar. 

Kışın yağmur, kar, rüzgâr ve soğuktan; yazın yüksek ısı ve güneş ışınlarından korur. Sokak 

gürültüsünün önlenmesi de pencerelerin görevleridir. İçeriden dışarının görülmesini 

sağladığı gibi dışarıdan görünmeyi önler. Bütün bu görevlerin yanında pencere, bina dış 

yüzeyinde ve iç hacimlerde düzenleniş biçimi ve boyutları ile estetik açıdan da binaya büyük 

katkıda bulunur. 

 

1.4.10.3. Ahşap Pencereler 

 

Ahşap pencereler ahşabın olumlu özellikleri nedeni ile asırlarca kullanılmıştır. Bugün 

de aynı kullanım değerini korumaya devam etmektedir. Ahşap pencere iyi korunursa hava 

etkileri ile değişmez. Yağmura, güneşe, havadaki çeşitli gazlara, soğuk ve sıcağa 

dayanıklıdır. Hafiftir, gereği kadar serttir, işleme tekniği açısından uygundur, her biçime 

uyar, her isteği yerine getirebilir. Ahşap, başka hiçbir malzemede olmayan özelliklere sahip 

olduğu için pencere yapımı için en uygun malzemedir. Diğer malzemelerle kolaylıkla 

birleştirilebilir. Değişen hava şartlarına uygun ahşap seçimi, iyi bakım, gereği gibi kurutma 

deformasyonları önlemeye yardımcı olur. Ahşap pencere, özellikle konut yapımında 

maliyetinin düşük olması nedeniyle her zaman için geçerlidir. Isı kaybı az olduğundan ısıtma 

masrafının azaltılmasına yardımcı olur. İç hacim rutubeti ne olursa olsun ahşap yüzeylerinde 

su buharı yoğuşması olmaz.  

     

Resim 1.62: Ahşap pencere görünüş ve kesitleri 

1.4.10.4. Bir Pencerenin Yerine Getirmesi Gereken Görevler  

 

 İç hacimleri yeterli ölçüde aydınlatmak,  

 Etkili bir havalandırma sağlamak, 

 İç hacimlerin dışla bağlantısını kurmak, 

 Hacimlerin yerleşme düzenine katkıda bulunmak, 

 Sıcak, soğuk, yağmur, rüzgâr ve gürültüye karşı korumak, 

 Işığa ve güneşe karşı korunum sağlamak, 

 Rahat temizlik yapmayı ve kullanım kolaylığı sağlamak, 

 Az bakım masrafı ile korunum sağlanmaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Farklı doku ve renkteki taş malzemelerden dekoratif karma duvar tasarımı yapınız. 

 

Kullanılan araç gereç 

Kurşunkalem, renkli boya veya kalemler, kâğıt, silgi, bilgisayar çizim programları 

veya çizim masası 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli ürün araştırması yaptınız mı?   

2. Tasarım ortamını oluşturdunuz mu?   

3. Yeterli sayıda taslak oluşturdunuz mu?   

4. Uygun taslağı seçerek teknik çizim yaptınız mı?   

5. Tasarımınızı renklendirdiniz 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. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yapı türüdür? 

A. Kerpiç ev 

B. Dublex ev 

C. Triblex ev  

D. Stüdyo ev 

 

2. Kerpiç evler................................. bölgelerde uygulanmıştır. Bu cümlede boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Taşı bol, soğuğu az 

B. Nemli, ahşabı bol 

C. Tuğlası bol, sıvası az 

D. Soğuk olan, kerestesi bol olmayan 

 

3. ….. Camii günümüzdeki dinî yapılardandır.  Bu cümlede boşbırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Selimiye 

B. Kocatepe 

C. Sultanahmet  

D. Süleymaniye 

 

4. Efes, Bergama, Aspendos.......................dönem yerleşim birimleridir.  Bu cümlede 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Antik 

B. Klasik 

C. Neo-klasik 

D. Barok 

 

5. Duvar, kolon, kiriş, lento, merdiven ve çatılar....................... yapıda elemanlardır.  Bu 

cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Bütünleştirici 

B. Tamamlayıcı 

C. Algılayıcı 

D. Taşıyıcı 

 

6. Rıht kelimesi aşağıdakilerden hangisini karşılar? 

A. Basamak mesafesi 

B. Basamak yüksekliği 

C. Basamak yüzeyi 

D. Basamak biçimi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi çatı şekli değildir? 

A. Sundurma 

B. Kondurma 

C. Kombine 

D. Kırma 

 

8. Kapı-pencere gibi açıklıkların üstüne yerleştirilen ahşap taş ya da metal kirişe ne ad 

verilir? 

A. Dikme 

B. Sütun 

C. Atkı 

D. Kemer 

 

 

 

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 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda yapı elamanlarının yüzey özelliklerini 

yöntem ve teknik kullanarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yapıda dekoratif dış yüzey uygulamaları ile ilgili güncel araştırma yapınız. 

 

2. YAPI ELEMANLARIN YÜZEY 

ÖZELLİKLERİ 
2.1. Yapıya Bağlı Yüzeyler 

 

2.1.1. Duvarlar 
 

Yapılarda genellikle taşıyıcı işlevi de bulunan bölme elemanına duvar denir. Duvarlar 

yapıya bağlı yüzeylerdir. Duvarlar; örgü (tuğla, gazbeton, kerpiç vb.), dökme (beton kalıp), 

değişik kimyasallardan oluşan prefabrik bloklar, ahşap, metal strüktür üzerine kaplama 

yapılarak da gerçekleştirilebilir. 

 

Duvar malzemesi olarak kullanılan sandviç paneller, çeşitli kabuk ve çekirdek 

malzemeden oluşur. Mukavemet, ısı ve ses özelliklerine sahiptir. Panel duvarlar çevrecidir. 

Kesilip taşınabilir. Ek yerlerinden (moloz) oluşturmadan sökülüp yeniden değerlendirilebilir. 

İç ve dış mekânlarda kullanılır. Malzeme hafif olup işçilik maliyetleri ucuzdur. Ek yerleri 

poliüretan malzeme ile birleştirilir. 

 

Duvar yüzeylerinin darbelere dayanıklı olması, ses, ısı, su izolasyonlarının olması, 

dekoratif yüzeylerle kaplanması, kolay temizlenebilmesi, uzun ömürlü olması duvarlarda 

aranan başlıca özelliklerdir. 

 

Resim 2.1: Duvar yüzeye dekoratif uygulama 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Tavanlar 
 

Her mekânın üstünde yer alan kat döşemelerinin alt yüzeyine tavan denir. 

 

Her tavan çok katlı yapılarda bir üst katın taban malzemesinin genellikle 10-15 cm 

altında kalan yüzey anlamına da gelir. 

 

Kaplanmamış tavanlar yapının yatay ve dikeydeki taşıyıcıları ile bağlantılıdır. 

 

Piyasada sistem ve malzeme farklılıkları içeren çok değişik tavan türleri vardır. 

 

Tavanlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. Birincisi; taşıyıcı konstrüksiyon ile 

bütünleşen tavanlar, ikincisi; asma tavanlardır (Taşıyıcı özelliği olan tavana monte edilir.). 

Asma tavanlar direkt taşıyıcı tavana monte edilebilecekleri gibi yükü yan yüzeylere vererek 

(gerdirilerek) de uygulanır. 

 

Metal, ahşap, alçı ve lamine tavanlar hem dekoratif hem de fonksiyonel özelliklere 

sahiptir. Asma tavanlar, tavandan geçirilen havalandırma, ısıtma, aydınlatma gibi alt yapı 

tesisatını kamufle eder. 

   

Resim 2.2: Eğrisel, dairesel, köşeli asma tavan uygulamaları 

Asma tavanlar modülerdir. Kolayca monte edilip tamir edilebilir. Tavan malzemelerde 

amaca göre izolasyon katkı maddeleri bulunmaktadır.  

 

2.1.3. Zeminler 
 

Zemin, taban döşeme yer anlamına gelmektedir. Zeminler çok değişik kaplama 

malzemeleri ile kaplanabilir. Başlıca zemin kaplama malzemeleri; PVC, kauçuk, kompoze 

taş, kontraplak, linoleum, endüstriyel metal, obs, cam, granit, çimento vb.dir. 

   

Resim 2.3: Farklı zemin kaplama uygulamaları 
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Zemin kaplamalarda; temizlik, darbelere dayanıklılık, izolasyon, estetik görüntü, 

zararlı etkenlerden korunma gibi çoklukla aranan özellikler olmalıdır. 

 

Günümüzde uygulanması ve bakımı çok kolay ürünler mevcuttur. 

 

Yapay ürünlerde birçok aranan özellikleri bir arada toplayabilme avantajı vardır.  

 

2.2. Fiziksel Özellikler 
 

2.2.1. İç Yüzeyler 
 

İç yüzeyler taban tavan ve duvarlardan oluşmaktadır. Her üç yüzeyde de ısı ve ses 

izolasyonu, darbelere karşı dayanıklılık, hijyenlik, yüzeye uygun doku, estetiklik, kolay 

temizlenebilirlik, su-nem ve rutubete karşı mukavemet, kolay uygulanabilirlik, hafiflik gibi 

özellikler aranır. 

 

2.2.2. Dış Yüzeyler 
 

Yapıların yağış, nem, güneş ışınları, tuzlu nemin olumsuz etkileri (deniz kıyılarında), 

endüstriyel hava şartlarına maruz kalan dış kısımlarına dış yüzey diyebiliriz.  

 

Dış yüzeylerde boya, değişik doğal-yapay taşlar kaplama malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 

   

Resim 2.4: Dış yüzeylerde uygulanan mozaik panolar 

Dış yüzeyler metal, cam, lamine ahşap vb. malzeme türleri ile kaplanabilmektedir. 

 

İç yüzeylerdeki gibi dış yüzeylerde de çok değişik katkı maddeleri ile güçlendirilmiş 

kaplama malzemeleri mevcuttur. Montaj tekniği ile dış yüzeylerde komple izolasyon 

uygulaması yapılabilmektedir. 
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Dış yüzey değerlendirmelerinde çok çeşitli alternatifler mevcuttur.  

 

Ürün uygulamasında şunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Her mevsimde uygulanabilirlik, 

  Kısa sürede işçilik ve montaj yapılabilmesi, 

 Malzeme ağırlığının aza indirilerek darbelere karşı dayanıklılığının artırılması, 

  Uzun ömürlü olması, 

 Uygun fiyatlardan sunulması 

 

2.2.3. Çevre İlişkileri 
 

Yapının çevre ile tutarlı ilişki içinde olabilmesi için çevreye dost ürünlerle donatılması 

gerekmektedir. 

 

Çevre; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. 

 

Çevreyi canlı  cansız, doğal  yapay varlıklar oluşturur. 

 

Yapı, çevrenin bileşenlerinden biridir. Çevre ile barışık ilişkilerin devamının kontrol 

altına alınması kaçınılmazdır. Kanun tasarımcılarına bu konuda büyük iş düşmektedir. 

        

Resim 2.5: Çevre ile dost yapılar 

Yapılarda kullanılan malzemenin yapının ömrü ile eş olması çevreci yaklaşım 

açısından önemlidir. 

 

Çok yapılar vardır ki ilk yıllarda sıvaları, boyaları ve kaplama malzemeleri 

dökülmekte, su tesisatları su kaçırmakta ve çatıları çökmektedir. 

 

Anlık müdahaleler yapılamadığından görsel kirlilik ve çevreyle uyumsuzluk söz 

konusu olmaktadır. Her tadilattan kalan atık maddeler çevreyi kirletmektedir. Ayrıca ses 

kirliliği, zaman kaybı, ekonomik kayıplar başlı başına bir felaketin parçaları niteliğindedir.  

 

Ülkelerin sosyoekonomik güçleri oranında çevre duyarlılıklarının arttığı bilinmektedir. 

 

Sonuç olarak yapıların tüm alt sistemleri, bileşenleri, elemanları, çevreci ve uzun 

ömürlü malzemelerden üretilmelidir. 
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2.3. İşlevsel Özellikleri 
 

Duvar, tavan ve zeminler mekânı oluşturan temel birimlerdir. 

 

Mekânlar insanların yaşantılarını sürdürdükleri kapalı bir ortamdır. Ortamın ısısı, 

havalandırılması, aydınlatılması, güvenliği, fiziksel sağlamlığı, telekominikasyonu; yeme, 

içme, temizlik gibi faktörleri önemlidir. 

 

Dolayısıyla duvar, tavan ve döşeme malzemeleri altyapı bileşenleriyle birlikte 

düşünülmelidir. 

     

Resim 2.7: Tavan,  zemin ve duvar  

En çok sirkülasyon (canlı-cansız) zeminde, sonra duvar yüzeylerde ve en son 

tavanlarda olmaktadır. Dolayısıyla zemin kaplama malzemelerinin darbelere ve sürtünmelere 

karşı çok dayanıklı olması gerekmektedir. 

 

2.4. Biçimsel Özellikleri 
 

Biçimsel özelliklerden amaç, bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği ve dıştan 

görünüşüdür. 

 

İç dış görünüşte en önemli biçimsel özellikler; form, renk, doku, biçim, leke, yön, ışık 

değerleri vb. faktörlerdir. 

 

Resim 2.7: Selimiye Camii kubbesi 

Duvar, tavan ve zemin gibi yüzeyler fonksiyon gereği genelde düzdür. Tavanlarda, 

zeminlerde ve duvarlarda kod farklılıkları olabilir. Özellikle duvar yüzeyler planda ve 

uygulamada düz olduğu gibi dairesel ya da elips özellikleri de barındırır. Tavan örtü 
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biçimine göre; tavanlarda kubbe (yalancı kubbe, kaburgalı kubbe, dilimli kubbe, tamburlu 

kubbe çift çeperli kubbe), tonoz, (beşik tonoz, manastır tonozu, çapraz tonoz, kaburgalı 

çapraz tonoz, yelpaze tonoz, yelken tonoz) tromp, mukarnas, pandantif, üçgen gibi küresel 

ve karmaşık uygulamalar da olabilmektedir. Bu tür uygulamalar daha çok kamusal, dinî ve 

ticari yapılarda gözümüze çarpar.  

 

2.5. Malzeme ve Teknik Özellikleri 
 

Malzeme dendiğinde aklımıza metal, toprak, ahşap, taş ve pvc türlerinden veya 

karışımlarından oluşmuş ürünler gelmektedir. Bu ürünler değişik kimyasallarla değişik 

özelliklere kavuşturulabilmektedir. 

 

Yapı elemanlarının yüzey uygulamalarında kullanılan malzemelerde aşağıdaki teknik 

özellikteki ürünler kullanılmalıdır (Bu ürünler genelleştirilmiş olup uygulama alanına uygun 

özellikler dikkate alınmalıdır.). 

 

 Yüksek mukavemet, hafif konstrüksiyon, 

 İç-dış etkilere dayanıklı, uzun ömürlü, 

 Isı/ses yalıtımında yüksek mukavemet, 

 Amacına uygun su ve nem izolasyonu, 

 Mevsimlerden bağımsız kolay ve hızlı montaj, 

 İşçilik ve zamandan tasarruf, 

 İhtiyaca göre özel üretim, 

 Zengin renk çeşitleri ve doku alternatifleri (dekoratif özellikler), 

 Çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı kanıtlanmış malzemelerdir. 

 

       

Resim 2.8: Yapı yüzeylerinde kullanılan dekoratif taş kaplama modülleri 

2.6. Mevcut Duruma Yönelik İncelemeler 
 

Mevcut durumda yapılar arzu edilen şekilde üretilememektedir. 

 

2000’li yıllardan sonra yapı denetim kurumları yapıları denetlemektedir. Denetleme 

esasları daha çok yapının taşıyıcılarını kapsamaktadır. İnce yapı işçiliğinin denetlemesi 

maalesef yapılmamaktadır. Denetime rağmen birçok yapıda proje esasları göz ardı 

edilmektedir. Kısa zamanda haksız kazançla köşe olma dürtüsü baskın gelmektedir. 

Özellikle izolasyonsuz malzeme, eksik demir, niteliksiz sıva, kalitesiz tesisat malzemeleri, 

amacına hizmet etmekten uzak kalıp sistemleri en çok rastlanılan sorunlardır. 
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Resim 2.9: İyi izole edilememiş taşıyıcılar 

Toplumsal bilincin ve bilgilendirmenin gelişmemiş olması, sorunla ilgili davaların 

uzaması, ekonomik gücü ve teknik düzeyi uygun olmayan kişilerin yapı sektörüne girmesi 

temel sorunlardır.  

 

2.7. Yüzey Hazırlığına İlişkin Meslekler 
 

Yüzey hazırlığı (surface preparation): Ahşap, metal ya da herhangi başka bir 

maddenin boyanmadan önce tabi tutulması gereken boyanmaya hazırlık evresidir. 

 

Yüzey hazırlığında; ahşap, metal, toprak,  PVC, kompozit ürünler, harç, sıva ve boya 

türlerinde malzemeler kullanılmaktadır.  

 

Resim 2.10: Sıva yüzey oluşturan usta 

Özellikle yapı bileşenlerinin oluşturulmasında onlarca meslek grupları 

çalışabilmektedir. Yapıların alt sistemleri her geçen gün zenginleşmekte konfor ve kullanım 

kolaylığı artmaktadır. 

 

Yüzey hazırlığına ilişkin başlıca meslekleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

Mimar, iç mimar, elektrik mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi, elektrik-

elektronik mühendisi, bilgisayar programcıları, teknikerler, mobilyacı, metalci, sıvacı, 

boyacı, seramikçi, camcı, vitraycı, ressam, dökümcü, elektrikçi-elektronikçi, tesisatçı, 

kalıpçı, taş kaplamacı, giydirme cephe ustası, tekstilci, izolasyon ustası, çatı ustası, tuğla 

ustası, kalıp ustası vb. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yapı elemanlarının yüzey özellikleri ile ilgili güncel analiz yapınız. Yeni ürünlerin 

avantaj ve kolaylıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Kullanılan araç gereç 

Bilgisayar (internet); mimari, iç mimari ve güncel yayınlar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İnternet bağlantılı bilgisayar edininiz. 
 Yeni model bilgisayar size kullanım 

kolaylıkları sunacaktır. 

 Konu ile ilgili çok adres dolaşınız. 
 Bilgileri bir belgede toplayınız. 

Kaynakça almayı unutmayınız. 

 Güncel dergilerden ilgili konuları 

araştırınız. 

 Mimarlar odası kütüphanelerinden 

faydalanabilirsiniz (özellikle büyük 

şehirde oturanlar için). 

 Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 Ulaşılan tüm bilgileri derleyip bilgi 

havuzu oluşturabilirsiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İnternet bağlantılı bilgisayar edindiniz mi?   

2. Konu ile ilgili çok adres dolaştınız mı?   

3. Güncel dergilerden ilgili konuları araştırdınız mı?   

4. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapıya bağlı yüzeydir? 

A. Duvar 

B. Çatı 

C. Merdiven 

D. Baca 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi duvar yüzey özelliklerinden değildir? 

A. Dekoratif yüzeylerle kaplanması 

B. Kolay temizlenebilmesi 

C. Katlanabilmesi 

D. Uzun ömürlü olması 

 

3. Asma tavanlarda aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz? 

A. Alçı  

B. Lamine ahşap 

C. Metal 

D. Kerpiç 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Fiziksel, kimyasal,biyolojik ve sosyal nitelikteki etkenlerin bütününe...........denir.     

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Oluşum 

B. Çevre 

C. Kültür 

D. Hepsi 

 

5. En çok sirkülasyonun olduğu yüzey hangisidir? 

A. Zemin 

B. Tavan 

C. Duvar 

D. Çatı 

 

6. Tavan örtü biçimi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A. Kaburgalı kubbe 

B. Kubbe 

C. Kaburgalı çapraz tonoz 

D. Küpeşte 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Yapı Denetim Uygulama Usulü Esasları Yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girmiştir? 

A. 2000 

B. 2001 

C. 2002 

D. 2003 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donatı elemanlarını yöntem ve teknik 

kullanarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Donatı elemanları hakkında güncel araştırma yapınız. 

 

3. DONATI ELEMANLARI 
 

3.1. İşlevsel Özellikleri 
 

Donatı: Techizat 

 

İşlev: Bir nesnenin veya kimsenin gördüğü iştir. Donatı malzemelerinin gördüğü işler.  

 

Donatı elemanlarını alt yapıya bağlı olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayırabiliriz. 

 

 Altyapıya bağlı donatım elemanları 

 

Elektrik, su, doğalgaz, haberleşme vb.dir. 

 

Bunlar; prizler, düğmeler, sigortalar, sigorta kutuları, vanalar, su saatleri, doğalgaz 

saatleri, kombiler, şofbenler, radyatör petekleri, aydınlama armatürleri, klimalar, yüzeylere 

monte edilen ısıtıcılar, antenler, uydu alıcılar, yangın alarm cihazları, güvenlik kamera ve 

diğer elemanları şeklinde sıralanabilir. Hepsi yaşamımızı kolaylaştırıcı ve konfor artırıcı 

donatı elemanlarıdır. 

 

Görüldüğü gibi yüzeylerde görsel olarak algıladığımız birçok ürün ortaya çıkmaktadır. 

Bu ürünler fonksiyonel ve estetik olarak disiplin altına alındığı oranda, karmaşık etkiyi 

azalacak veya gereksiz algılama alanımıza girmeyecektir. 

 

 Altyapıdan bağımsız donatı elemanları 

 

Monte edilen (mutfak dolabı) ve monte edilmeyen (mobilya) olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz. Bazı donatı elemanlarının işlevsel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.1.1. Mobilya Tablaları 
 

Tabla; değişik boyutlarda, kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan objedir. 

        

Resim 3.1: Değişik özelliklerde mobilya tablaları 

Mobilya tablaları dendiğinde, çeşitli oymacılık teknikleri ile marketöri tekniği veya 

değişik boyalarla boyanmış ahşap yüzeyleri algılarız. 

 

Bu ahşap tablalar üzerinde farklı malzemeler kullanılarak dekoratif görüntüler 

oluşturulabilir (sedef işçiliği gibi). 

 

Dekoratif özellikli tablalar mekânlardaki görselliğe zenginlik katar. 

 

3.1.2. Pano  
 

 Mimarlık ve dekorasyonda çevresi silmeli bir çerçeveyle sınırlanmış bezeli ya 

da düz yüzeylere verilen addır. Panolar duvar üzerinde olabilecekleri gibi kapı 

dolap kapağı ve mobilya üzerinde de yer alabilir. Çeşitli oymacılık teknikleriyle 

veya boyamayla bezenebilir.  

 Avrupa sanatında tualin kullanımından önceki yüzyıllarda üzerine yağlı boya 

resim yapmak için kullanılan ince tahta levhadır. 16. yüzyıla kadar resim 

sanatının ana malzemelerinden olan panolar, bu dönemden sonra yerini 

çerçeveye gerilmiş beze, tuvale terk etmiştir. Pano yapımı için meşe, ıhlamur, 

ceviz gibi nemden ve ısıdan kolay etkilenmeyen ahşap türleri yeğlenirdi. 

 Taşıyıcı nitelikte olmayan, bölücü olarak işlev gören düşey mimari ögedir. Örgü 

ve döküm teknikleri ile gerçekleştirilmesi hâlinde, pano olarak adlandırılmaz. 

 

Resim 3.2: Edirne Selimiye Camii çinili panodan ayrıntı 
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3.1.3. Şömine  
 

İçinde ısınma amacıyla ateş yakılan ocaktır. “Şömine” adı yalnızca batı ülkelerine 

özgü ocaklara verilmekle birlikte ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. 

 

Mekânlara fonksiyonellik ve görsel zenginlik kazandırır. Özellikle geniş salonlarda 

uygulanır. Piyasada yüzlerce farklı form ve fonksiyonda (fonksiyon farklılıkları) olanları 

vardır. 

 

Resim 3.3: İç mekânda şömine 

3.1.4. Havuz  
 

Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, 

beton vb. şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yerlere verilen addır. 

  

Resim 3.4: İç ve dış mekânda havuz 

Günümüzde özellikle villaların bodrum katlarında suyu istenilen sıcaklığa 

ayarlanabilen havuz uygulamaları yapılmaktadır. 

 

Yapı teknolojilerinin ilerlemesi ile bazı yapıların en üst katlarında, gemilerin 

güvertelerinde (teknolojinin müsaade ettiği her ortamda) uygulanabilmektedir. 

 

Havuzlar, gerek görsel olarak gerekse fonksiyonel olarak stres atmak için en güzel 

alternatif kullanım alanlarıdır. 
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3.1.5. Seperatör 
 

Bölücü unsurdur. Mekânlarda kolayca hacim oluşturulmasına yarayan kolay 

taşınabilir, genellikle dekoratif birimlerdir. 

 

Havuz kenarlarında soyunma amaçlı, ebeveyn odası açık banyolarda, hasta muayene 

kabinlerinde vb. kullanılır. 

               

Resim 3.5: Seperatörler 

Flex-c-ment (İç ve dış duvarlara üç boyutlu doğal taş ve tuğla duvar görünümü 

kazandıran çimento bazlı bir karışımdır.), fens teli, cam mozaik, beton çit direk, dekoratif 

beton ve yapı elemanları, bahçe karoları, çim taşı, bordür, doğal taşlar, şelale, havuz, bahçe 

mobilyaları, kamelya, aydınlatma armatürleri vb. sıralayabiliriz. 

   

Resim 3.6: Çevre ve bahçe ögeleri 

3.2. Biçimsel Özellikleri 
 

Biçim; bir cismin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şeklidir.  

 

Her ürünün biçimsel (form) özelliği vardır. Biçimsel özellikleri, endüstri ürünleri 

tasarımcıları oluşturur. Bu tasarımcılara dizaynır da denir. 
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Ürünlerin biçimsel olarak ergonomik olmaları, fonksiyonel olmaları, dekoratif 

olmaları temel faktörlerdir. 

 

Mekânda kullanılan yapıdan bağımsız donatı elemanları, mekânların iç mimari 

bütünlüğüne uygun olmalıdır. 

 

Resim 3.7: Renk ve form uyumlu yatak odası 

3.3. Malzeme ve Teknik Özellikleri 
 

Malzeme olarak; ahşap, metal, toprak (cam, seramik), pvc ve kompozit katkılı 

işlenmiş ürünler kullanılır. Donatı elamanı olarak yukarıda belirttiğimiz gibi birçok malzeme 

vardır. 

 

 İnsan kullanımına uygun (ergonomi), 

 Ülke ve dünyada standartları olan, 

 Dekoratif ve fonksiyonel, 

 Montajı kolay (takılıp sökülebilen), 

 Taşınması, ambalajlanması pratik, 

 Tamiratı kolay, yedek parçası bol, 

 İç ve dış etkilere dayanıklı, 

 Sıcak ve soğuktan etkilenmeyen özellikteki malzemeler tercih edilmelidir. 

 

3.4. Mevcut Duruma Yönelik İncelemeler 
 

Yapının donatı elemanlarında teknolojik gelişmelere bağlı olarak olumlu sonuçlar 

alınmaktadır. 

 

Konut çatılarında her konutun bağımsız anten kullanması, klima donanımlarının 

yapının cephesine montajı çevresel görüntü kirliliğine yol açmaktadır. 

 

Bu görüntü kirliliklerini görsel olarak gizleyebilir veya daha çevreci ürün tasarımları 

yapabiliriz. 

Örneğin; apartmanlarda uydu antenleri merkezî olarak tasarlanmış, daha çevreci 

çözüm sağlanmıştır. 
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Bazı ısıtmalarda radyatör petekleri yerine tabandan ısıtma yapılarak peteklerin görsel 

algılanmasına gerek kalmamaktadır. Tabii ki taban ısıtmalarında bakım-onarım 

teknolojisinin de hem gelişmiş hem de düşük maliyetli olması gerekmektedir.  

   

Resim 3.8: Radyatörler 

İç mekânda kullanılan yapıdan bağımsız donatı elemanları belli standartlara uygun 

olarak üretilmektedir (şömineler, seperatörler, panolar vb.). 

 

Ürünlerin garanti süreleri, montaj, nakliye, bakım onarım gibi hizmet özellikleri 

birçok firma tarafından uygulanmaktadır. 

    

Resim 3.9: İç mekândan şömine görüntüleri 

Teknoloji ilerledikçe donatı elemanları ile ilgili daha akılcı çözümler 

üretilebilmektedir. 

 

3.5. Yüzey Hazırlığında İlişkili Meslekler 
 

Yüzey hazırlığı (surface preparation): Ahşap, metal ya da herhangi başka bir 

maddenin boyanmadan önce tabi tutulması gereken boyanmaya hazırlık evresidir. 

    

Resim 3.10: Boyamadan önce yüzeysel faaliyetler 
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Yüzey hazırlıkları temelde iki aşamalıdır. İlk aşaması yüzeyin büyüklüğüne, 

küçüklüğüne, özelliklerine, uygulama alanına karar veren teknik kadrodur (mimar, iç mimar, 

makine mühendisi, elektrik mühendisi, teknikerler vb.). 

 

İkinci aşamada uygulama aşamasıdır ki yüzey hazırlığı uygulama yetkisi olan kişiler 

(ustalar) bu aşmada devreye girer. 

 

Yüzeyin özelliğine göre değişik mesleklerdeki iş becerisi ve yetkisi olanlar uygulayıcı 

konumdadır. İşveren kanunlara karşı sorumludur. Türkiye’de uygulayıcı sorumlulukları arzu 

edilen noktaya ulaşamamıştır. Hukukun hantallığı, okuma düzeyinin düşüklüğü, 

politikacıların öncelik vermemeleri gibi faktörler etkilidir. Gelecekte uygulamadan 

kaynaklanan sorunların azalacağını umuyoruz. 

 

Yüzey hazırlığını dolaylı ya da direkt etkileyen meslekleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

Mimar, iç mimar, elektrik mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi, elektrik-

elektronik mühendisi, bilgisayar programcıları, teknikerler, mobilyacı, metalci, sıvacı, 

boyacı, seramikçi, camcı, vitraycı, ressam, dökümcü, elektrikçi-elektronikçi, tesisatçı, 

kalıpçı, taş kaplamacı, giydirme cephe ustası, tekstilci, izolasyon ustası, çatı ustası, tuğla 

ustası, kalıp ustası vb. 

    

Resim 3.11: Yüzeylerin tasarlanması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Yapı donatı elemanlarının malzeme ve teknik özellikleri ile ilgili güncel analiz 

yapınız. Yeni ürünlerin avantaj ve kolaylıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Kullanılan araç ve gereç 

Bilgisayar (İnternet), mimari, iç mimari ve güncel yayınlar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İnternet bağlantılı bilgisayar edininiz. 
 Yeni model bilgisayar size kullanım 

kolaylıkları sunacaktır. 

 Konu ile ilgili çok adres dolaşınız. 
 Bilgileri bir belgede toplayınız. 

Kaynakça almayı unutmayınız. 

 Güncel dergilerden ilgili konuları 

araştırınız. 

 Mimarlar odası kütüphanelerinden 

faydalanabilirsiniz (özellikle büyük 

şehirde oturanlar için). 

 Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 Ulaşılan tüm bilgileri derleyip bilgi 

havuzu oluşturabilirsiniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İnternet bağlantılı bilgisayar edindiniz mi?   

2. Konu ile ilgili çok adres dolaştınız mı?   

3. Güncel dergilerden ilgili konuları araştırdınız mı?   

4. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaştınız 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. 

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

 

1. Bir nesnenin veya kimsenin gördüğü işe ................. denir.                                            

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. İş görme 

B. Fonksiyonellik 

C. İşlev 

D. Nesne 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yapının altyapısından bağımsız donatı elemanıdır? 

A. Uydu anten 

B. Mobilya 

C. Klima 

D. Priz 

 

3. Malzemenin iç ve dış darbelere dayanıklılığı hangi özelliğidir? 

A. Dekoratif  

B. Teknik 

C. Dayanımcı 

D. Hafifletici 

 

4. Donatı elemanlarında akılcı çözümlerin üretilmesi.................ile orantılıdır. Bu cümlede 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Teknoloji 

B. Sosyoloji 

C. Tipoloji 

D. Nöroloji 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda dekoratif ürünlerin biçimsel ve 

yapısal özelliklerini yöntem ve teknik kullanarak analiz edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dekoratif ürünlerin biçimsel ve yapısal özellikleri hakkında güncel araştırma 

yapınız. 

 

4. DEKORATİF ÜRÜNLERİN BİÇİMSEL VE 

YAPISAL ÖZELLİKLERİ 
 

4.1. İşlevsel Özellikleri 
 

Dekoratif ürünler kullanıma yönelik, yalnız dekoratif ve tanıtım amaçlıdır. 

 

4.1.1. Kullanıma Yönelik 
 

Kullanıma yönelik dekoratif ürünlerden bazıları; anahtarlık, kalemlik, kemer tokası ve 

derisi, vazo, dekoratif desenli seramik tabaklar, dekoratif aydınlatma armatürleri, dekoratif 

mobilyalar vb.dir. Kullandığımız ve dekoratif unsurları barındıran her türlü objedir. 

    

Resim 4.1: Kullanıma yönelik dekoratif ürünler 

4.1.2. Dekoratif Amaçlı 
 

Kullanıma yönelik olmayan dekoratif ürünlerdir. İç ve dış mekânlara görsel zenginlik 

verir. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Toprak, cam, metal, PVC, ahşap ve kompozit malzemelerden elde edilen yalnızca 

dekoratif amaçla üretilen her türlü ürünü kapsar. 

 

Tablolar, minyatür ürünler, minyatür semerler, at arabaları, deniz fenerleri, nazarlıklar, 

heykelcikler, şişe gemiler, deniz kabukları, rölyefler, vitraylar akla ilk gelenlerdir. 

     

Resim 4.2: Dekoratif amaçlı tablolar 

4.1.3. Tanıtım Amaçlı 
 

Turistik, özendirme ve hediyelik olmak üzere üç gruba ayrılır. 

 

4.1.3.1. Turistik 

 

Turistik ürünler yöreye ya da ülkeye özgüdür. O yörenin ya da ülkenin kültürel 

değerlerini yansıtır. Örneğin Ürgüp peri bacaları, aynı malzemeden minyatür olarak üretilip 

yerli ve yabancı turistlere pazarlanmaktadır. 

 

Resim 4.3: Osmanlı el sanatları, turistik eşya 

Yöreye özgü heykelcikler, tablolar, el dokuması halı-kilim, mermer, deri,  ahşap, 

toprak ve metalden yapılmış ürünleri sayabiliriz.  

 

4.1.3.2. Promosyon 

 

Promosyon, özendirme anlamına gelmektedir. 

 

Ürünün üzerinde ilgili firmanın adres ve reklamı bulunur. 

 

Genellikle ticari kuruluşların ya da kültürel değerlerini tanıtmak isteyen ulusların 

uyguladıkları yöntemdir. 
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Promosyon ürünleri genelde özgün ve firmaya özel tasarımlar içerir. 

       

Resim 4.4: Promosyon ürünler 

En yaygın promosyon ürünleri olarak anahtarlıklar, seramik ya da cam kupalar, 

çakmaklar, kalemler, kalemlikler, çantalar, ajandalar, biblolar, duvar, masa ve kol saatleri 

sayılabilir. 

 

4.1.3.3. Hediyelik 

 

Hediyelik eşya dükkânlarında yüzlerce hatta binlercesine rastlamak mümkündür.  

 

Hediyelik eşya başlı başına bir sektördür. Kendine özel tasarımı, biçimi, renkleri, 

kullanımı ve sunumu ile dikkat çeker. Hediyelik eşyalar hem kullanıma yönelik hem de 

dekoratif özellikli olabilir. 

    

Resim 4.5: Hediyelik eşya 

Akla ilk gelenler; yapma çiçekler,  tablolar, vazolar, porselen yemek takımları, 

dekoratif cam ürünleri, deri işlemeli ürünler, şamdanlar, aynalardır. 

 

4.2. Biçim Özellikleri 
 

Dekoratif ürünler, düz, eğrisel ve dik formlardan oluşmaktadır. 

 

Bütün formların çıkışı noktadır. Nokta hareket hâlinde olursa çizgi izi oluşturur (iki 

boyutlu). 

 

Çizgi yön değiştirerek başlangıç ve bitiş noktasını birleştirirse yüzeyi oluşturur (iki 

boyutlu birim). 

Düzlem yüzeyine dik veya eğri olarak genişlediğinde hacmi oluşturur (üç boyut). 
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Baskın olarak iki tip geometrik biçim vardır. Bunlar dikdörtgensel ve eğrisel 

biçimlerdir. 

 

Resim 4.6: Sırasıyla eğriselliği, düzlüğü, dikeyliği çağrıştıran formlar 

En belirginleri, daire, üçgen ve kare çıkışlı formlardır. Bunlarda; küre (eğrisel), 

silindir, koni, piramit ve küptür (dikdörtgensel). 

 

4.2.1. Düz Formların Yüzeyleri 
 

Genellikle düz yüzeylerin işçilikleri de az zamanda, daha az maliyetle ve daha 

kolaylıkla yapılır. 

 

Durgunluğu, sağlamlığı, devamlılığı anlatır. Göz hiçbir kırılma, dalgalanma, iniş 

çıkışa takılmaz. 

 

Düz formlar sade bir algılanabilirlik sunar, dinlendiricidir, sakinlik verir. 

      

Resim 4.7: Düz cam form üzerinde vitray çalışmaları, İsmail Karabulut 
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Özellikle mekânlarda düz formlarla oluşturulmuş yüzeyleri çarpıcı ve eğrisel formlarla 

kontrast oluşturarak dengeleyebiliriz. 

 

4.2.2. Eğrisel Formların Yüzeyleri 
 

Eğrisel formlar hareket sağlama özelliğine sahiptir. Kıpırdanma, kaynaşma duygusu 

uyandırır. Düz formlara göre üretim ve işçilikleri daha fazla uğraş gerektirir. 

   

Resim 4.8: Eğrisel formlar 

Çarpıcı eğrisel formlar iç dış mekânlara zenginlik katar. Günümüzde eğriselliğin 

çarpıcılık ve cazibesi dış mimariyi de etkilemiştir. Dış mimaride burgulu, eğrisel ya da 

modern heykel sanatını çağrıştıran uygulamalar mevcut olmakla birlikte sayıları gittikçe 

artmaktadır. 

 

Otomobil tasarımcılığında bile prizma ya da kübik etki veren tasarımlar otomobil 

tasarım tarihinin çöplüğüne atılıp akışkan, eğrisel, çarpıcı ve dinamik formlar ön plana 

çıkarılmıştır. 

 

Bütün endüstriyel ürünlerde bu süreç başlamıştır ve olgunlaşma noktasına hızla 

ilerlemektedir. Endüstri ürünleri tasarımcılığının yaygınlaşması doğal olarak bu süreci 

doğurmuştur. 

 

Dekoratif ürün tasarımcılığı yeni sistemin öncüsü olmuştur. Sanatsal tasarım değerleri 

zaman içinde bütün kullanım objelerine yansımıştır.  

 

4.2.3. Dik Formların Yüzeyleri 
 

Yüzeyler formu oluşturmaktadır. Dik formlar, silindirik, prizmatik, eğrisel olabilir. 

 

Genellikle daha yalın formlardır. Statik algılanır. 
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Resim 4.9: Dik formlar 

Göz seviyesinin üstüne çıkıp yükseldikçe canlılık ve varlık duygusu oluşur. Yüksek 

sütunlu bir yapının sütunları dibinde bu hissi yakalayabilirsiniz.  

 

Dik formlar göz seviyesinin altında kalınca bitkinlik, cansızlık, korku ve düşüş 

duyguları oluşur.  

 

4.3. Malzeme Özellikleri 
 

Dekoratif özellikli ürünlerde aşağıdaki malzeme türleri kullanılmaktadır. 

 

4.3.1. Doğal Taş Malzemeler  
 

Doğal taşları üç grupta inceleyeceğiz. Bütün taşların kendine göre kimyasal ve görsel 

özellikleri bulunmaktadır. Hepsini tek tek inceleme yerine piyasada en çok kullanılan iki 

tanesinin özelliklerini vereceğiz (granit ve mermer). Doğal taşları aşağıdaki şekilde 

sınıflandırabiliriz. 

 

Resim 4.10: Doğal taşlar 

4.3.1.1. Tortul Taşlar (Sedimanter Kayalar)  

 

Dolamit, alçı taşı, arduvaz, killi şist, kuvarsit, traverten, konglomenalar, kalkerlerdir 

(tebeşir, kalker cuf, killi kalker vb.). 

 

Traverten daha çok dış yüzey döşemelerinde kullanılır. 
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Resim 4.11: Çeşitli renklerde traverten 

4.3.1.2. Püskürük Taşlar (Magmatik-Volkanik) 

 

Granitler, siyenit, diorit, gabro, volkanikler, porpirler, ardezit, lavlar, bazalt. 

   

Resim 4.12: Çeşitli renklerde granit 

4.3.1.3. Başkalaşmış Taşlar (Metamorfik Kayalar) 

 

Mermerler, gnays, mikaşist, serpamindir. 

 

Piyasada bizim kolayca algıladığımız iki tür taş malzemenin özelliklerinden kısaca 

bahsedelim. 

    

Resim 4.13: Çeşitli renklerde mermer 

 Granit  

 

%60 potasyum feldspat, %30 kuvartz, mika minerallerden oluşur. Sert ve dayanıklıdır. 

Kolayca yarılabildiğinden (kesilebildiğinden)  merdiven basamaklarında, dış cephe 

kaplamalarında bordür taşı ve mıcır imalinde kullanılır. İyi cila tutar. Dekoratif görünümlü 

dokusu vardır.  

 

 Mermer 

 

Ufak ve iri taneli kalsit veya dolamit kristallerden oluşan bir kayaçtır. %95 kalsit az 

miktarda silis, silikat ve demir oksit gibi minerallerden oluşur. Orta sertliktedir. 
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İç-dış mekânlarda, merdivenlerde, banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda, teraslarda 

kullanılır. 

 

Özellikle mermer işlemeciliğinin yoğun olduğu bölgelerde süs eşyası olarak da 

kullanılır. 

 

Mezarlıklardaki mezar taşlarının ezici bir çoğunluğu mermerdir.  

 

4.3.2. Ahşap Malzemeler 
 

Ahşabın, teknik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri vardır. 

 

4.3.2.1. Ahşabın Teknik Özellikleri 

 

Anatomik yapısı, iklim, toprağın durumu, ormanın sıklığı, güneşlenme, ahşabın 

kusurları (gelişme kusurları, budaklar, yarıklar, öz kayması, çift öz) ahşap hastalıkları 

(mantarlar, böcekler, kurtlar, bakteriler) gibi etkenler ahşabın teknik özelliklerini 

etkilemektedir. 

    

Resim 4.14: Ahşap ürünler 

4.3.2.2. Ahşabın Fiziksel Özellikleri 

 

Nem, birim hacim ağırlık, sıcaklık genleşmesi, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, 

dayanıklılık ahşabın fiziksel özellikleridir. 

 

Nem: Ağaçta bol miktarda bulunan sudur. 
 

 Birim hacim ağırlık: Nem ile orantılıdır. 

 Sıcaklık genleşmesi: Ahşabın hacmi sıcaklıkla genişler, soğuklukla azalır. 

 Isı iletkenliği: Kötü bir iletkendir. 

 Elektrik iletkenliği: Nem derecesine göre iletkenlik artar. 

 Dayanıklılık: Yapılarındaki doğal antiseptik maddeler nedeni ile meşe, çam, 

kestane, gürgen dayanıklıdır. Kayın, çınar, kavak, söğüt, ıhlamur, dişbudak az 

dayanıklıdır. 

 Sertlik: Yoğunluk arttıkça sertlik artar. 

 Renk-parlaklık: İç-dış odunda, nem oranlarında değişir. Parlaklık ahşap 

yüzeyin ışığı yansıtmasına bağlıdır. 

 Kokusu: Koku salgı maddelerinin miktar ve cinsine bağlıdır. Mantarlar da 

kokuya neden olur. 
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Resim 4.15: Ahşap koltuk                      Resim 4.16:  İşlenmeye hazır kereste 

4.3.2.3. Ahşabın Kimyasal Özellikleri 

 

 Selüloz: Eğilme ve çekmeye karşı mukavemet verir. 

 Hemiselülöz: Hücre duvarını güçlendirip depo madde görevi yapar. Geçit 

zarlarını ayarlar. Su emicidir. 

 Lignin: Ahşabın basınca karşı mukavemetini sağlar. Düşük oranda su emicidir. 

 Ahşabın doğal direnci 

 Diğer bitki dokularına göre en dayanıklısıdır.  

 Kuru yerde saklanan ahşabın ömrü uzar. 

 Yüksek oranda rutubet ahşabın düşmanıdır. 

 Dış odun salgısı organizmaları kendine çeker. 

 İç odun salgıları zehirli olup organizmaları öldürür. 

 Kestane, meşe, çam, köknar, ladin, sedir türü ahşaplar 

mikroorganizmaları yaşatmazlar. 

 Dayanıklılık ağacın cinsine göre değişkenlik gösterir. 

 Çürümeyi önleyici salgılar dış odundan iç oduna geçişte oluşur. 

 Çürümeyi önleyen salgılar genetiktir. 

 Dayanıklı ahşap karbonhidrat içermez. 

 Doğru olarak ilaçlanmış ahşap, doğal ahşaptan daha üstündür. 

 İç odun dış odundan, yaz odunu ilkbahar odunundan daha dayanıklıdır. 

 İç odunu koyu renkte olan ağaçlar daha dayanıklıdır. 

 

4.3.2.4. Ahşabın Mekanik Özellikleri 

 

Ahşap su barındırmasından dolayı şişen, büzülen bir malzeme olduğundan mekanik 

özellikleri de değişen bir malzemedir. 

 

Kendi hâline bırakılan bir tomruk, kozalaklılarda 2 yılda, yapraklılarda 4 yılda kurur. 
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Resim 4.17: Tomruktan kesit 

Ahşaptan üretilmiş yapay ahşap ürünlerde de ahşabın özellikleri görülür. Üretim 

amaçlarına uygun olarak üretilen bu tür homojen ve izotop malzemeler, doğal ahşaplarda 

görüldüğü gibi lif yönlerine bağlı değişkenlik göstermez.  

 

Resim 4.18: Yapay ahşap medefe kapak çalışması 

4.3.2.4. Ahşabın Kusurları 

 

 Yaş halkaları genişliklerinde oluşan farklılıklar, 

 Yaş halkalarının merkezden kaçık büyümeleri, 

 Dal çıkış yerlerinde oluşan budaklar, 

 Reçine cepleri, 

 Boyuna istikametteki çatlaklıklar, 

 Yaş halkaları arasındaki dairesel çatlaklar, 

 Öz odundaki radyal çatlaklar, 

 Gövdede burulma, 

 Kesme eksenine paralel olmayan lifler, 

 Burulmuş liflerdir. 
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Resim 4.19: Çatlamış tomruk 

4.3.3. Pişmiş Toprak Malzemeler 
 

Toprak malzemeler; geçmişteki birçok medeniyetin kalıntıları olarak günümüze kadar 

gelmiştir. 1950’li yıllara kadar Anadolu’nun birçok kırsalında toprak kap kacak 

kullanılıyordu. Ucuz ve sağlıklı olması en temel nedendir. Hâlen dünyanın birçok yöresinde 

kullanılmaktadır. 

          

Resim 4.20: Pişmiş toprak malzemeler ve uygulayıcısı 

Bu toprak malzeme işlenerek ve gelişmiş teknolojiler kullanılarak bazen dayanıklı yer 

döşemesi, bazen mutfaklarımızda seramik,  bazen elektrik direklerinde yalıtkan, bazen de 

inşaatlarda tuğla olarak kullanılmıştır. 
 

Dekoratif özellikli sırlı ve desenli vazolar, yemek takımları evlerimizin önemli 

köşelerini süslemektedir. 

     

Resim 4.21: Dekoratif toprak ürünler 
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4.3.4. Cam 
 

Çok geniş kullanım alanı ile stratejik bir üründür. Çeşitlilik ve kullanım alanları her 

geçen gün artmaktadır. 

 

Dekoratif ürünlerin vazgeçilmez parçasıdır. 

  

Resim 4.22: Cam ocağında nazar boncuğu üretimi 

Cam, inşaattan gıdaya, otomotivden eczacılığa, denizcilikten mobilyaya kadar birçok 

alanda kullanılmaktadır. 

 

Kullanmış olduğumuz camlar yapay olup yeryüzünde doğal cam kaynakları da 

bulunmaktadır. 

 

Resim 4.23: Cam yüzeyde vitray uygulaması, İsmail KARABULUT 

Cam madenin katı ile sıvı arasındaki özgün hâlidir. Silis (kum) atomları, araya giren 

kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum atomları ile birlikte düzensiz bir biçimde 

birleşir. Bu düzensizlik sonucunda saydam, bozulmaz ve oldukça dayanıklı (çatlama hariç) 

bir madde ortaya çıkar. Paslanmadığı, su geçirmediği ve saydam olduğu için de akla 

gelebilecek her alanda kullanılır. 

 

Cam, temasta bulunduğu gaz, sıvı ve katı hâlindeki maddelerin etkilerine karşı büyük 

direnç gösterebilmektedir. Bu direnç kimyasal dayanıklılık olarak tanımlanır. 
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Resim 4.24: Dekoratif cam üretimi  

Camın kimyasal dayanıklılığı ayarlanabilir özelliktedir. Camdaki alkali oranının 

yüksekliği, camın kimyasal dayanıklılığını zayıflatırken boroksit, alüminyum oksit, çinko 

oksit ve zirkonyum oksit, camın kimyasal dayanıklılığının artmasını sağlamaktadır. 

 

Bu özelliği sayesinde, en sağlam bildiğimiz maddelerde bile saklayamadığımız 

çözücü, parçalayıcı birçok kimyasalları cam kaplarda tutabiliriz. 

 

 Camın başlıca özellikleri 

 

Elektrikselliği, optik olması, yansıtma özelliği, ışık geçirgenliği, fiziksel özellikleri, 

özgül ağırlığı, mekanik özellikleri gibi birçok özelliği vardır. 

 Elektriksel olması: Cam genellikle elektrik akımına yüksek direniş 

gösteren bir madde olarak tanınır. Camın hacim direnci, sıcaklığın 

yükselmesi ile azalır. Camın üretimi sırasında yavaşça soğutulması, 

camın hacim direncini artırmaktadır. 

 Optik oluşu: Cama optik özelliği veren kırılma indisindeki özel ayardır. 

Cam ışığı geçirebildiği gibi iyi bir yansıtıcı da olabilmektedir. 

 Yansıtma özelliği: Cam yüzeyin durumu ile yüzeye düşen ışığın dalga 

boyu ve yönüne bağlıdır. Silikat camları için ortalama yansıtma yüzdesi 

%4’tür. Tamamen saydam bir cam, gelen ışığın %92’sini geçirmektedir. 

Yansıtma kayıpları, cam yüzeyine konulacak özel kaplama malzemeleri 

ile azaltılabilmektedir. 

 Işık geçirgenliği: Değişik renkler camın geçirgenliğini etkilediği gibi 

camın kimyasal bileşimi de özellikle kısa dalga boylarındaki ışınların 

geçmesinde etkili olmaktadır.  

 Fiziksel özellikler: İnsanların faydalanması için özel olarak dizayn 

edilmiştir. Camın şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biri, yüzey 

gerilimidir. Bu özellik camın çok ince yüzey gözeneklerine girmesine ve 

bunları doldurmasına imkân tanır.  

 Özgül ağırlığı: Kimyasal bileşimine bağlı olarak 2,2-7,2 g/cm³ arasında 

değişmekle birlikte, genel kullanımda, pencere ve şişe camlarının 

yoğunluk değerleri, 2,3-2,6 g/cm³ arasındadır. Bu değerler daha yüksek 

olsaydı, cam şimdikinden çok daha ağır olacak ve pratikte kullanımı 

imkânsız hâle gelecekti. Cam ısıtılarak genleşme oranı, dolayısıyla 

sıcaklığa dayanıklılığı ayarlanabilir. Oysa diğer pek çok madde için böyle 

bir durum söz konusu değildir. Çoğu cisim çok sıcak ortamdan çok soğuk 

ortama geçtiğinde bundan olumsuz etkilenmektedir. Oysa cam genellikle 
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100-350 santigrat derece sıcaklıklardan soğuk su içine atıldığında sıcaklık 

şoklarına dayanabilmektedir. 

 Mekanik özellikleri: Bazı özel yöntemlerle (sertleştirilerek) camın 

dayanıklılığı yüksek oranda artırılabilmektedir. Cam çekiç darbelerinden 

etkilenmeyecek kadar dayanıklılık kazanır. 

 

Buna ek olarak iki cam tabakasını, arasına başka bir kimyasal ekleyerek de dayanıklı 

hâle getirmek mümkündür. 

 

4.3.5. Metaller ve Özellikleri 
 

Doğada bilinen elementlerin çoğu metaldir. Metallerin kendilerine özgü ortak 

özellikleri şunlardır: 

 

 Normal koşullarda katı hâlinde bulunur. Yalnız cıva sıvıdır. 

 Bütün metaller parlaktır (metalik parlaklık). 

 Işığı yansıtır. 

 Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer. 

 Metaller, tel, levha ve toz hâline gelebilir. 

 Metaller esnektir, eğilip bükülebilir. 

 Elektrik ve ısıyı iletir. 

 

Resim 4.25: Metal bakırın farklı görüntüleri 

 Soy metaller (altın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır. 

 Metaller birbiriyle bileşik yapmaz. Ancak birbiri içinde eritilerek karıştırılır ve 

alaşımı oluşturur. 

 İki veya daha çok metal birbiriyle molekül oluşturmaz. Moleküllerin öz 

kütleleri erime noktaları yüksektir. Örneğin demir 1500˚C’de erir. Öz kütlesi 

7,8 g/cm³tür. 

 Metaller daima elektron vererek (+) yüklü iyon olmak ister. 

 Metallerin çoğuna (Na, Mg, Fe, Zn gibi) asitler etki eder. Bunun sonucunda, tuz 

oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkarır. 

 Metaller kendi aralarında; soy metaller (altın, gümüş, platin gibi) ve soy 

olmayan metaller (demir, çinko, alüminyum gibi) şeklinde sınıflandırılır.  
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 Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal hem de 

ametal özelliği gösterir. 

 Silisyum, bor, antimon, arsenik gibi elementler yarı metaldir.  
 

4.3.6. Plastik Malzemeler 
 

Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da 

inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen basit yapıdaki moleküllü 

gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi 

ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. 

 

Örneğin, etilen bir monomerdir. Bu monomerden oluşturulan polimer olan polietilen 

ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir. 

 

Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere 

insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç 

altında, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. Plastik ilk 

üretildiğinde toz, reçine veya granül hâlde olabilir. Genelde plastikler petrol rafinerilerinde 

kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan 

araştırmalara göre dünyadaki petrolün sadece %4’lük bir kısmı plastik üretimi için 

kullanılmaktadır. Plastik yaklaşık 1000 yılda yok olur. 

 

4.3.6.1. Yaygın Olarak Kullanılan Plastik Türleri 
 

 Polietilen: Geniş bir kullanım alanı vardır. Çok ucuzdur. 

 Polipropilen: Yaygın kullanılan plastiklerdendir. Otomobil yan sanayiinde, 

bahçe mobilyalarında vb. yerlerde kullanılır. 

 Polistiren: Paketleme, elektronik ve beyaz eşyaların plastik kısımları vb. 

kullanım alanları vardır. 

 Polietilen tereftalat: Pet şişe ismi bu malzemeden gelmektedir. 

 

Resim 4.26: Plastik ürünler 

 Polyamid: Fiber, diş fırçası kılları, misina vb. kullanım alanları vardır. 

 Polivinil klorid: Boru, profil vb. imalatında kullanılır. 

 Polikarbonat: Gözlük vb. imalatında kullanılır.  

 Akrilonitril: Elektronik aletlerin plastik aksamında yaygın olarak kullanılır. 

 Poliviniliden: Yiyecek paketlemede kullanılır. 
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4.4. Yüzey Hazırlığı İşlemleri  
 

 Yüzey hazırlığı (surface preparation): Ahşap, metal ya da herhangi başka bir 

maddenin boyanmadan önce tabi tutulması gereken boyanmaya hazırlık 

evresidir. 

 

Emici yüzeylerde silikon esaslı astar malzemesi kullanılır (yüzeye az miktarda boya 

gitmesi veya istenene etkiyi vermesi için). 

 

4.4.1. Yapıştırılacak Yüzeyler İçin Ön İşlem 
 

En iyi yapışma için iyi bir ön işlem gereklidir. Yapışma kuvveti büyük ölçüde 

yapıştırılacak yüzeyler ile yapıştırıcı arasındaki adhezyon kuvveti tarafından belirlenir. 

Yüzeyler iyi temizlendiği ve ön işlem yapıldığı oranda yapışma kuvvetinin artacağı iyi 

anlaşılmalıdır. 

 

Yağ alma veya mekanik aşındırma ile istenmeyen yüzey tabakalarının temizlenmesi, 

primer ile kaplayarak yeni aktif bir yüzey oluşturulması; aşındırma, korona işlemi, düşük 

plazma işlemi vb. ile yüzey aktivitesinin değiştirilmesi ile adhezyon kuvveti artırılabilir.  

 

4.4.2. Yapıştırılacak Yüzeylerin Yağdan Arındırılması  
 

Mümkün olan en iyi yapışmayı elde etmek için yapıştırılacak yüzeylerden yağ, gres, 

toz ve diğer kalıntıların tamamen temizlenmesi gerekir. Kalıntı bırakmadan buharlaşan 

solventler buna uygundur. En önemli solventler ve temizleme kapasiteleri tabloda 

görülebilir.  

 

Resim 4.27: Temizleme kapasiteleri 

Alkalin veya asit bazlı sulu temizleyiciler her zaman korozyon önleyici içerir. Bunlar 

eğer temizleme sonrası yüzeyde kalırsa yapışma kuvvetini azaltabilir veya yapıştırıcının 

kürleşmesini engelleyebilir. Eğer bu tür temizlik sistemleri kullanılacaksa mutlaka önceden 

testler yapılmalıdır. Her durumda tüm yüzeyler iyice durulanmalı veya silinmelidir. 

 

Eğer yüksek miktarlı imalatlar için özel yağ alma banyoları kullanılıyorsa temizlik 

banyosunun kirlenmemesi için çok kirli yüzeylere ön temizlik yapılması tavsiye edilir. 
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Buharlı yağ alma sistemleri çok sık kullanılır. Bu yöntemde solvent kaynama noktasına 

kadar ısıtılır ve buharlaştırılır. Soğuk parçalar buharlaşmış temizleyici ile temas ettiğinde, 

temizleyici yüzeyler üzerinde yoğuşur. Oluşan sıvı yüzeylerde kalmış kir ve gres 

parçacıklarını temizler. 

 

Yağ alma, çoğunlukla tamamen kapalı makinalarda, yağ alma solventleri ile yapılır. 

Birçok uygulamada yüzeylere hızlı etkili bir temizleyici ile ön-işlem yapılması yeterlidir. Bu 

şekilde yüzeyler yağ, gres, kir ve diğer kalıntılardan temizlenir ve yapıştırma için hazır olur. 

Solventlerile temizlik yapılırken daha iyi netice almak için yüzeylerden kiri ayıran kimyasal 

işlem mekanik olarak desteklenebilir (bir temizlik bezi ile ovalamak, fırçalamak).  

 

4.4.3. Mekanik Ön İşlem  
 

Kirli metal yüzeyler çoğunlukla bir oksit tabakasıyla kaplıdır ve bu tabaka yağ alma 

ile temizlenemez. Böyle durumlarda, zımparalama, taşlama veya tel fırça ile fırçalama gibi 

mekanik ön işlem gereklidir. 

 

Resim 4.28: Zımpara uygulamaları 

Zımparalama geniş yüzeyleri temizlemek için iyi bir yöntemdir. Çok kalın zımpara 

kullanmamak kaydıyla bu yöntemle elde edilen yüzey pürüzlüğü çok iyi yapıştırma sağlar. 

Taşlama ile de aynı şekilde iyi bir yüzey pürüzlüğü elde edilir. Bu yöntemde yüzey 

pürüzlüğünü iyi seçmek önemlidir (alüminyum için 300-600, çelik için 100 vb.). Taşlama, 

zımparalama veya fırçalama sonrası tüm kalıntıların temizlenmesi için parçalara yağ alma 

işlemi uygulanmalıdır. Çok kirli parçalar mekanik işlem öncesi de yağdan arındırılmalıdır ki 

kullanılan zımpara veya taş yüzeydeki kirleri bulaştırmasın. Pratikte mekanik ön işlem 

metotlarının kullanılması çok kolaydır ve genellikle yeterli yapışma kuvveti sağlar. 

 

Eğer plastik veya lastik parçalar yapıştırılacak ise yüzey tabakası, kalıp ayırıcı ve 

vulkanizasyon tabakası gibi yabancı maddeler öncelikle temizlenmelidir. Plastikler için 

alaşımlı döküm veya alüminyum oksit aşındırıcılar iyi sonuç vermektedir. Lastik yüzeyler 

solventlerle veya taşlanarak temizlenebilir. 

 

4.4.4. Aşındırma 
 

Yüzeyleri aşındırmakta nispeten aşındırıcı olan kimyasallar kullanılır. Yüzeye bağlı 

olarak çok asidik veya kuvvetli alkalin ürünler tercih edilir. Aşındırma sonucunda, malzeme 

yüzeyine reaktif gruplar eklenmesi ve yapıştırıcının mekanik olarak kenetlenebileceği 

gözenekler açılması nedeniyle yüzeyde değişim meydana gelir. Bu işlemin neticesi 

malzemeden malzemeye değişebilir. Aşındırıcı çözeltilerin uygulama ve atık yönünden 

giderek pahalı olması nedeniyle bu yöntemin sanayide kullanımı sınırlıdır.  
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4.4.5. Yüzey İyonizasyon Ön İşlemi  
 

Yüzey iyonizasyon ön işlemi, ıslak kimyasal ön işleme benzer biçimde yüzeylerin 

polaritesini ve enerjisini değiştirir. Malzemeye, parçanın şekline, imalat akışına ve parça 

adedine bağlı olarak işlemler uygulanır. 

 

4.4.6. Primerler 
 

Primerler genellikle solvent içinde seyreltilmiş reaktif kimyasallardan oluşur. Primer, 

malzeme yüzeyine fırça ile sürülerek veya sprey hâlinde sıkılarak kullanılır. Taşıyıcı 

solventin uçması beklenir, geride aktif kimyasallar kalır. Primer çeşidine bağlı olarak            

-siyanoakrilatlar için poliolefin primerleri gibi- yüzey anında yapıştırma işlemine hazır hâle 

gelebilir. Yüzey primerleri genellikle yüzey ile yapıştırıcı arasında kimyasal köprü 

oluşturarak yapışabilme özelliğini artırır. Genel olarak bir primerdeki reaktif maddeler çok 

fonksiyonludur. Bir dizi reaktif gurup yüzey ile reaksiyona girerken ilave guruplar yapıştırıcı 

ile uyumu sağlar. 

 

Malzeme Ön İşlem Yöntemi  

  Yağ 

alma 
Mekanik 

aşındırma  
Aşındırma  Primer 

(yapıştırıcıya 

göre)  

Korona Düşük 

basınç  

plazma  

Metaller xxx xxx x x   x  

Cam xxx x x x x x  

Seramikler xxx   x x x x  

Plastikler xxx xxx x x xxx xxx  

Lastik xxx x   x x x  

Ahşap x xxx   x   x  

Resim 4.29: xxx = tercih edilen yöntem x = alternatif veya ilave yöntem 

4.4.7. Islatılabilirlik Testi  
 

Yüzey hazırlıkları su kopma testi ile değerlendirilebilir. Temizlenmiş yüzeylere saf su 

damlaları bırakılır. Yetersiz temizlenmiş yüzeyde damlanın küresel şekli büyük ölçüde konur 

ve yüzeyin tekrar temizlenmesi gerektiğini gösterir. Eğer su yüzeyde akıyorsa ıslatma 

başarılıdır, yüzey yeterli temizlenmiştir. 

 

Bu yöntem alüminyum ve magnezyum üzerindeki anodik kaplamalar için uygun 

değildir. 

 

Su kopma testinin avantajı, “test sıvısı” olan suyun kolay bulunabilmesidir. 

Fakat avantajı bununla sınırlı kalır çünkü suyun sertliği yüzey gerilimini etkiler. Bazı 

durumlarda, damıtılmış su bile su kopma testinde güvenilir sonuç vermez. Bu nedenle kritik 

http://loctite.fast.de/wwdh/tr/book/x410defs.htm
http://loctite.fast.de/wwdh/tr/book/x410defs.htm
http://loctite.fast.de/wwdh/tr/book/x410defs.htm
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uygulamalarda, belirli yüzey gerilimlerine sahip yüzey gerilim sıvıları kullanılmalıdır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta, bu testin yalnızca ıslatılabilirliği gösterdiği, yapıştırılma 

kabiliyetini ölçmediğidir.  

 

Resim 4.30: Yetersiz ve yeterli yüzey hazırlığı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dekoratif ürünlerin biçimsel ve yapısal özellikleri ile ilgili güncel analiz yapınız. Yeni 

bilgilerin avantaj ve kolaylıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Kullanılan araç gereç 

Bilgisayar (internet ), mimari, iç mimari ve güncel yayınlar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İnternet bağlantılı bilgisayar edininiz. 
 Yeni model bilgisayar size kullanım 

kolaylıkları sunacaktır. 

 Konu ile ilgili çok adres dolaşınız. 
 Bilgileri bir belgede toplayınız. 

Kaynakça almayı unutmayınız. 

 Güncel dergilerden ilgili konuları 

araştırınız. 

 Genel kütüphanelerden, mimarlar odası 

kütüphanelerinden faydalanabilirsiniz 

(özellikle büyük şehirde oturanlar için). 

 Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 Ulaşılan tüm bilgileri derleyip bilgi 

havuzu oluşturabilirsiniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

 Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve 

Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İnternet bağlantılı bilgisayar edindiniz mi?   

2. Konu ile ilgili çok adres dolaştınız mı?   

3. Güncel dergilerden ilgili konuları araştırdınız mı?   

4. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaştınız 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. 

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

 

1. Dekoratif eşyalar................... .Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 

A. Kullanıma yöneliktir. 

B. Dekoratif amaçlıdır. 

C. Tanıtım amaçlıdır. 

D. Hepsi 
 

2. Dekoratif ürünler biçimsel olarak...................... .Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlanmalıdır? 

A. Düz formlardan oluşur. 

B. Plastik malzemelerden oluşur. 

C. Sıvı malzemelerden oluşur. 

D. Hepsi 
 

3. Tebeşir hangi taş türüdür? 

A. Mermer 

B. Tortul 

C. Granit 

D. Metamorfik 
 

4. Ahşapta yoğunlu arttıkça ............... artar. Bu cümlede boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A. Sertlik 

B. Yumuşaklık 

C. Esneklik 

D. Kıvam 
 

5. Camın dayanıklılığı ............... arttırılır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

A. Yıkanarak 

B. Silinerek 

C. Temizlenerek 

D. Sertleştirilerek 
 

6. Poliviniliden nerede kullanılır? 

A. Yiyecek paketlemede 

B. Gözlük imalatında 

C. Pet şişe üretiminde 

D. Her amaçla 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 80 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İnternet bağlantılı bilgisayar edindiniz mi?   

2. Konu ile ilgili çok adres dolaştınız mı?   

3. Güncel dergilerden ilgili konuları araştırdınız mı?   

4. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 D 

6 B 

7 B 

8 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 

6 D 

7 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 D 

6 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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