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Yeterlilikler
Süre
Kursun Açıklaması
(maksimim 500
karakter)
Katılımcı için gerekli
ön bilgi

MERMER YÜZEY TEMİZLİĞİ
Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümü son sınıf öğrencileri, alan
öğretmenleri
Restorasyon sektöründe çalışan ustalar
Restorasyon alanında uzmanlaşmış ustalar
Mimari restorasyon konusunda tecrübe edinmiş olmak
Mekanik ve kimyasal mermer temizliği konusunda genel bilgi
sahibi olmak
4 saat
AB 57 karışımı ve mekanik yöntemlerle mermer temizliği
yapılması, aşamaları, hangi mekanlarda nasıl uygulanacağı
uygulamaya ve becerilere göre değişecektir.
Workshop uygulamaları restorasyonu halen devam eden
mekanlarda yapılacağından baret, iş eldiveni- önlüğü-çizmesigözlüğü- maske kullanılması tavsiye edilir.
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MALAKARİ
Yapı Meslek Lisesi restorasyon ve tasarım bölümü son sınıf
öğrencileri,alan öğretmenleri
Restorasyon sektöründe çalışan ustalar
Sıva ustası, 12. Sınıf yapı meslek lisesi restorasyon bölümü,
tasarım bölümüöğrencileri
Sıva uygulaması için gerekli olan malzeme ve araçları
kullanabilme, mimari bezeme ve oyma konusunda el yatkınlığı
Malakari malzemeleri ve tekniği konusunda genel bir bilgi sahibi
olma
12 saat ( hazırlanmış zemin üzerine uygulama süresi)
Horasan sıva harcı uygulanmış ( Bkz. Horasan Sıva Harcı ) zemine (
10 gün bekletildikten sonra ) Malakari uygulaması yapılmak üzere:
1.Aşama : Kalınlığı 0,5 cm. olan sıva (zemin için kaymak kireç ve
alçı karışımı oluşturulur.)
2.Aşama: Malakari zemini hazırlandıktan sonra 5 gün bekletilir.
3. Aşama: Motif belirlenir.
4.Aşama: Uygulanacak zemine kopyalanır.
5.Aşama: Oyma- uygulama işlemi. ( Yapılacak iş ve zemine uygun
oyma bıçakları genellikle işin ustası tarafından hazırlanır.)
Workshop uygulamaları restorasyonu halen devam eden
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mekanlarda yapılacağından baret, iş eldiveni- önlüğü-çizmesigözlüğü kullanılması tavsiye edilir.
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HORASAN SIVA HARCI
Yapı Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri, öğretmenleri
Restorasyon sektöründe çalışan ustalar
Sıva ustası, 12. Sınıf yapı meslek lisesi öğrencileri
Sıva uygulaması için gerekli olan malzeme ve araçları kullanabilme
Horasan sıva harcı malzemelerini tanıma, uygulamaları hakkında
genel bir bilgiye sahip olma
4 saat
Sıva amacıyla yüzeylerde kullanılan Horasan harcının onaylı
malzemeleri ve hacim hesabına göre karışımdaki oranları:
İrmik ( Eskişehir, Çorum çevresi,Tuğla kırığı )- 2 ölçek
Tuğla Tozu-1 ölçek
Dere Kumu ( Adapazarı )- 1 ölçek
Kaymak kireç ( taş kirecinin belli havuzlarda en az 21 gün
dinlendirilerek hazır hale getirilmiş hali )- 1 ölçek
Polipren lif – 1 m3 e 900 gr.
Hidrolik kireç- 0,25 ölçek
Genel Uygulama:
Malzemeler karıştırılıp en az 1 gün bekletilip uygulamaya
geçilir.Sıvacı malası ve küreği ile yüzeye uygulanır.Mastar
kullanılarak zemin düzlenir.
Bağdadi Sıva Uygulaması:
Kaba Sıva:
1.Aşama: Çıtaların arasını dolduracak şekilde mala sırtıyla sıva
uygulanır.
2.Aşama: Sıvanın çekmesi ( iklim koşullarına bağlı olarak, yazın 1
gün, kışın 2-3 gün ) beklenir.
3.Aşama: Katman olacak yüzey hazırlanıp mastara getirilir.
İnce Sıva:
Kaba Sıva yapıldıktan sonra, ortalama 1 hafta kadar beklenir,
polipren içermeyen ince sıva aynı teknikle mümkün olduğunca
ince olarak uygulanır.

Workshop uygulamaları restorasyonu halen devam eden
mekanlarda yapılacağından baret, iş eldiveni- önlüğü-çizmesigözlüğü kullanılması tavsiye edilir.

