M LLÎ E

T.C.
T M BAKANLI I

MEGEP
(MESLEK E T M VE Ö RET M S STEM N N
GÜÇLEND R LMES PROJES )

AH AP TEKNOLOJ S

LEKELER ÇIKARMA

ANKARA 2008

Milli E itim Bakanl

taraf ndan geli tirilen modüller;

Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 02.06.2006 tarih ve 269 say l Karar ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak
yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö retim programlar nda
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya yönelik geli tirilmi ö retim
materyalleridir (Ders Notlar d r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel ö renmeye
rehberlik etmek amac yla ö renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve
geli tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda
uygulanmaya ba lanm t r.
Modüller teknolojik geli melere paralel olarak, amaçlanan yeterli i
kazand rmak ko ulu ile e itim ö retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas
önerilen de i iklikler Bakanl kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula labilirler.
Bas lm modüller, e itim kurumlar nda ö rencilere ücretsiz olarak da t l r.
Modüller hiçbir
sat lamaz.

ekilde ticari amaçla kullan lamaz ve ücret kar l

nda

Ç NDEK LER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
G R ....................................................................................................................................... 1
Ö RENME FAAL YET – 1 ................................................................................................... 3
1. YAPI TIRICI LEKELER N ÇIKARMAK........................................................................ 3
1.1. Yap t r c Lekeleri ....................................................................................................... 3
1.1.1. Tan m ve Çe itleri ................................................................................................ 3
1.1.2. Çe itleri, Özellikleri ve Lekeleri Ç karma Teknikleri ........................................... 6
1.2. Yap t r c Lekelerini Ç karmada Kullan lan Gereçler ............................................... 10
UYGULAMA FAAL YET .............................................................................................. 11
ÖLÇME VE DE ERLEND RME .................................................................................... 14
Ö RENME FAAL YET – 2 ................................................................................................. 17
2. BANT VE D ER LEKELER ÇIKARMA...................................................................... 17
2.1. Bant Lekeleri............................................................................................................... 17
2.1.1. Bant Lekelerini Ç karma Teknikleri .................................................................... 17
2.2. Di er Lekeler .............................................................................................................. 18
2.2.1. Di er Lekeleri Ç karma Teknikleri ..................................................................... 18
UYGULAMA FAAL YET .............................................................................................. 22
ÖLÇME VE DE ERLEND RME .................................................................................... 25
MODÜL DE ERLEND RME .............................................................................................. 28
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 30
KAYNAKLAR....................................................................................................................... 31

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
MODÜLÜN KODU
ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE
ÖN KO UL
YETERL K

543M00091
Ah ap Teknolojisi
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Lekeleri Ç karma
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dal nda, Lekeleri Ç karma ve bu i lem s ras nda uygulanacak
tekniklerin anlat ld ö renme materyalidir.
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Lekeleri ç karmak
Genel Amaç
Uygun ortam sa land nda, bu modülle; düzgün, ölçüsünde,
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1. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir ekilde yap t r c
lekelerini ç karma i lemi yapabileceksiniz.
2. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir ekilde bant ve
di er lekeleri ç karma i lemi yapabileceksiniz.
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Ö retmen, modül sonunda size ölçme arac uygulayarak
modül uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri
ölçerek de erlendirecektir.
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G R
G R
Sevgili Ö renci,
Ah ap teknolojisi alan i levsel de erleri ile mekânlar n kullan l n , estetik
de eriyle de ya ad m z ve çal t m z mekânlar n s cak, sevimli ve renkli bir ortam hâline
gelmesini sa lar. Bu alan sanat ve tekni i birle tirerek ürünü ortaya ç kar r. Alanda ah ap ve
ah ap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de
kullan lmaktad r.
Ah ap teknolojisinin geli mi oldu u ülkemizde gerek yurt içi, gerekse yurt d ,
giderek artan ihtiyaçlar kar lamada mobilya imalat , ah ap do rama, ah ap iskelet, ah ap
süsleme, ah ap tekne imalat dallar için gerekli olan üst yüzey i lemlerinin en güzel ve
sa l kl ekilde yap labilmesi için ah ap üst yüzey i lemleri dal önemli katk lar
sa lamaktad r.
Lekeleri ç karma, ah ap üst yüzey i lemleri dal n n vazgeçilemez bir parças d r. Her
türlü ah ap malzeme için gerekli olan lekelerin ç kar lmas tekniklerini ö reneceksiniz.
Lekeleri ç karma niçin yap l r, neden gereklidir, avantajlar nelerdir, yap m nda
kullan lan malzemeler nelerdir, ö renecek ve ihtiyaca uygun lekeleri ç karma i lemi
yapabileceksiniz.
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Ö RENME FAAL YET – 1
Ö RENME FAAL YET – 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir
ekilde yap t r c lekelerini ç karma i lemi yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapman z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r:
Ah ap teknolojisinde kullan lan yap t r c çe itlerini inceleyiniz.
Tutkal çe itleri ve lekelerinin ç kar lmas ile ilgili firmalardan katalog temin
ederek inceleyiniz.
Internet ortam nda yap t r c lekelerini ç karma hakk nda bilgi edininiz.

1. YAPI TIRICI LEKELER N ÇIKARMAK
1.1. Yap t r c Lekeleri
1.1.1. Tan m ve Çe itleri
Ah ap malzeme ile yap lan çok de i ik ekillerdeki üretimlerde de i ik amaçlarla
farkl yap larda tutkallar kullan l r. Bu tutkallar çe itli sebeplerle i parçalar n n yüzeylerinde
lekelenmeye yol açabilir. Tutkal lekesi a aç malzeme ile ayn doku, yap ve özellikte
olmad için boya çözeltisini ve verni i a aç malzeme gibi kabul etmez. A aç malzeme ile
üst yüzey malzemesi aras nda kalan tutkal lekesi, boya çözeltisini kendisi emmedi i gibi
a aç malzemenin emmesini de engeller. Bu k s mlar ya hiç ya da yeterince
renklendirilmedi i için renk aç k tonda olu ur. Vernikleme i leminde ise, iç yüzey alan n
kapatarak mekanik ba olu umunu engelledi i gibi, yüzeyde tabaka olu turdu u için de
reaksiyonu ah ap yüzeyde tamamlayan verniklerin kimyasal ba kurmas n engeller.
Ah ap yüzeyler için haz rlanan boya-vernikler selüloz yap esas al narak üretilir, ancak
hiçbir tutkal selülozun özelliklerini ta maz. Tutkallar n yüzeyde b rakt lekelerin baz lar
plastik özelli inde, baz lar ise kristal yap l d r. ayet tutkal n rengi, a aç malzemenin
natürel haldeki rengine benziyor ise bu durumda yüzey dikkatle incelenmedi i zaman leke
görünmez, ancak renklendirildi i ya da verniklendi i zaman aç a ç karak çirkin görüntüler
olu turur. Bu sebeple perdah öncesi ve perdah i lemleri esnas nda yüzeyler dikkatle
incelenmeli ve lekeler tespit edilerek temizlenmelidir.
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Tutkal lekesi temizleme i lemi zor, zaman al c olup, üretimde fazladan zaman,
malzeme ve i çilik kay plar na sebep olur. Bunun yan s ra ço u zaman tutkal lekesi
temizleme i leminde ba ar l olunamaz, tutkal lekesinin olu umunun engellenmesi daha
kolay ve maliyet gerektirmeyen bir yoldur.
Tutkal Lekesi Olu umunun Engellenmesi
Tutkal lekesi olu umunun engellenmesi için leke olu umunun sebeplerinin bilinmesi
gerekir, böylece leke olu umunun önüne geçmek daha kolay olacakt r. Tutkal lekesi olu umu
genellikle;
Malzeme uygunsuzluklar ndan
Presleme ko ullar n n uygunsuzlu undan
Hatal çal ma ve malzeme kullan m ndan kaynaklan r.
Kaplama özellikleri tutkal lekesi olu umunda önemli bir faktördür. Yumu ak ve
gev ek dokulu a açlardan elde edilen ince kaplamalar, diagonal lifli a açlar n kaplamalar ,
kök kaplamalar, budakl ve çatlak kaplamalar kullan ld nda kaplama yüzeyine tutkal ç kma
artar. Bu tür kaplamalar n yap t r lmas nda kullan lan tutkal n ak c l n n fazla
olas l
olmas leke olu umunu h zland r r.
Kaplama yap t rma, montaj vb. i lemlerde kullan lan tutkallar genellikle suni
reçinelerin sulu çözeltileridir ve de i ik derecelerde su kar mlar vard r. Tutkallarda
kar m oranlar na göre % 30–60 oran nda su veya di er organik s v lar bulunur. Bir
metrekare yüzeye 100-200gr. Tutkal sürüldü ünde tutkal n suyu kaplamada %9–18 rutubet
art na sebep olur. Buna hücre çeperindeki %6-12’lik rutubet de ilave edildi inde,
kaplaman n rutubeti %15 -30’a yükselir. Bu rutubet de eri lif doygunlu u noktas d r ve
kaplaman n yüzeye yap mas n engeller. Ak c l fazla ve çözücü oran yüksek tutkallar n
yüzeye ç karak leke olu turma riski artar. Bu ekildeki tutkallara organik veya inorganik
katk maddeleri kat larak ak c l azalt lmal d r. Tutkala kat lan organik katk maddeleri un,
kepek, ni asta gibi tutkal n yap t rma gücüne fazla zarar vermeyen, ona bir miktar esneklik
kazand ran, su miktar n azaltarak koyula t ran ve maliyeti dü ürücü etkisi olan maddelerdir.
norganik katk maddeleri ise, renk pigmenti, talk, kaolin, tebe ir gibi tutkal n yay lmas n
kolayla t ran, koyula t ran ve renk veren maddelerdir. norganik katk maddelerinin tutkal n
yap t rma gücünü azalt c etkisi daha fazlad r. Gerek organik gerekse inorganik katk
gereçlerinin tutkaldaki kar m oranlar yap ma gücüne zarar vermeyecek miktarlarda
olmal d r.
Tabla yüzeylerinin düzgün olmay
tutkal lekesi olu umunda etkilidir. Ayr ca
presleme ko ullar ve tutkal sürme tekni i de leke olu umunda rolü olan etkenlerdir. Tutkal,
yap ma yüzeyinde ince bir film olu turacak ekilde sürülmelidir. Fazla sürülen tutkal n
olu turaca kal n tutkal tabakas d yüzey gerilimi nedeniyle yap ma direncini zay flatt
gibi pres bas nc etkisiyle kaplaman n derinliklerine itilir ve ço u zamanda yüzeye ç kar.
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Ayn ekilde, tutkallama i lemi yap l rken yüzeye dengesiz sürülen (Resim 1.1) ve iyi
bölgelerde de oldukça fazla tutkal lekesi olu umu
da t lmayan tutkal n y lma yapt
görülür (Resim 1. 2).

Resim 1. 1: Fazla sürülmü tutkal

Resim 1. 2: Fazla tutkal sürmenin görüntüsü

Öte yandan pres bas nc n n gerekti inden fazla olmas , presleme süresinin uzun
tutulmas , pres tablalar n n s cakl k ayarlar ndaki hatalar ve pres tablalar n n düzgün olmay
leke olu umuna sebep olan di er önemli etkenlerdir (Resim 1. 3).

Resim 1. 3: Bozuk pres tablas

Tutkal lekesi olu umunda bir di er önemli etkende çal ma kusurlar d r. Dikkatsiz
çal ma sonucu i parçalar na bula t r lan tutkallar lekelenmeye sebep olur. Ayr ca kaplama
ek yerlerindeki aç kl klar ve kaplamada çatlaklar varsa, bu aç kl klar dolduran tutkal
sertle erek çizgi eklinde leke yapar. Kaplama al t rmalarda aç kl k kalmamas na dikkat
edilmesi ve çatlaklar n presleme i leminden önce bantla yap t r larak birle tirilmesi gerekir.
Kaplama levhalar n n ba taraflar nda, eni yönünde kar l kl iki kenar na liflere dik yönde
yap t r lacak bant, kaplaman n y rt lmas n önleyerek leke olu umunu engellemeye yard mc
olur.
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Kutu mobilya, masa, sandalye, sehpa vb. mobilyalar ile dekorasyon elemanlar n n
montajlar nda yap ma yüzeylerine sürülen tutkal n fazlas birle me ara kesitinin d na
ta arak lekelenmeye sebep olur. Bu tutkal art klar n n taze iken temizlenmesi gerekir.
Tutkal lekesi olu umunu önlemek için gösterilen bütün çabalara ra men ah ap
yüzeylerde s kça kar la lan bir kusurdur ve uygun tekniklerle temizlenmesi gerekir. Tutkal
lekesi temizleme i leminde uygun yöntemin belirlenmesi ve hatas z i lem yapabilmek için
tutkal n yap s n n özelliklerinin iyi bilinmesi çok önemlidir.

1.1.2. Çe itleri, Özellikleri ve Lekeleri Ç karma Teknikleri
Polivinil Asetat (PVA) Tutkal
Beyaz tutkal, montaj tutkal , so uk tutkal vb. isimlerle an lan polivinil asetat tutkal ,
PVA reçinesinin suda ve baz organik s v lardaki çözeltisidir. Reçine, çözücü s v s
içerisinde erimez ancak çok küçük parçalar halinde ö ütülerek da t l r. Tutkal, çözücü
s v n n buharla mas sonucu herhangi bir reaksiyona gerek kalmaks z n(fiziksel) sertle ir. Bu
kuruma ekli tutkal n belli artlarda dönü ümlülük özelli i gösterece i anlam na gelir.
Sertle en tutkal plasti imsi yap da olup, k sa süreli su ve nem etkisine dayan kl d r. Ancak
bu etkinin uzun süreli olmas halinde yumu ar ve yap ma direnci azal r. Aseton, eter vb.
baz organik çözücüler (solvent) tutkal çözdükleri gibi yap sal özelliklerinde de bir miktar
bozucu etkide bulunurlar.
Kurumu PVA tutkal lekesinin plastik özelli i gösterece i dü üncesi ile henüz taze
iken temizlenmesi uygun olur. Bayatlam lekeleri temizlemek güçtür ve ço u zaman da
ba ar l sonuçlar al nmaz. Montaj i lerinde kullan lm PVA tutkal art klar n n çok taze iken
slak bez veya üstüpü ile silinerek temizlenmesi de hatal sonuçlar do urabilir (Resim 1. 4).

Resim 1.4: Birle me yerlerinde tutkal leke izleri
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Üstüpü veya bezdeki su ile incelen tutkal uygulanan bas nç nedeniyle a aç
malzemenin derinliklerine itildi i gibi lekenin daha fazla yay lma riski de artar. Bu gibi
durumlarda bir süre beklenerek tutkal n suyunun buharla mas na ve jelle mesine müsaade
edilir. Bu durumdaki tutkal art klar iskarpela vb. bir aletle kesilir ve iplik eklinde
ç kart larak kolayl kla temizlenir (Resim 1. 5).

Resim 1.5: S k ld ktan bir süre sonra temizlenen PVA tutkal

Tabla yüzeylerindeki tutkal lekesi, tutkal n suyu buharla t ktan sonra ve henüz
bayatlamam halde iken asetonla temizlenebilir. Ancak asetonun gere inden fazla
kullan lmas sonucu kaplaman n taban na geçerek yap ma yüzeyine ula mas halinde
kaplaman n kabarmas na sebep olur. Renklendirme ve vernikleme i lemlerinde çok fazla
olumsuzluklar olan PVA tutkal n n kaplama yap t rmada kullan lmas do ru de ildir.
Glüten (s cak) Tutkal
Deri, kan ve kemikten üretilen glüten tutkal günümüzde baz özellikli i lerde ve
küçük atölyelerde kullan lmaktad r. Glüten tutkal organik esasl , fiziksel kurumal bir tutkal
oldu u için dönü ümlülük özelli i gösterir. Is ve nem etkisi ile yumu ar, alkali ve asitlerle
parçalanarak yap lar bozulur. Bu sebeple lekelerinin temizlenmesinde asit ya da alkaliler ile
haz rlanan temizleme çözeltileri kullan l r. Bu çözeltilerin baz lar na ait kar mlar a a daki
gibidir.
1 Lt. s cak su + 30–50 g. Oksalik asit
1 Lt. s cak su + 30–60 g. Arap sabunu
1 Lt. s cak su + 30g. Beyaz sabun + 20 g. Çama r sodas
1 bölüm amonyak + 10 bölüm su
Aseton
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Yapay Reçine (kaurit) Tutkallar
Fenol formaldehit ile amino reçineler olarak bilinen üre ve melamin formaldehit
reçinelerin sudaki çözeltileri a aç i lerinde tutkal olarak kullan l r. Fenol formaldehit tutkal
suya ve rutubete dayan kl olmas gereken yerlerde, üre formaldehit tutkal ise daha çok
kaplama yap t rma i lemlerinde kullan l r.

Resim 1.6: Kaurit tutkal lekesi

Yapay reçine tutkallar dönü ümsüzdür ve lekelerin temizlenme imkân yoktur. Bu
lekeler kristalize ve aç k renkli olup boya çözeltisini emme yetene i yoktur. Ancak tutkal
bitmi ürün halindeki renge uygun kaliteli boyalar kullan larak renklendirilebilir ve lekenin
yüzeydeki etkisi azalt labilir.
Yapay reçine tutkallar na sertle tirici kar m yap l rken üretici firma önerilerine
uyulmal d r. Gere inden fazla kat lan sertle tirici kay n, ceviz, kiraz, karaa aç ve baz aç k
renkli kaplamalarda k rm z renkte lekelenmeye sebep olur.
Kauçuklu Yap t r c lar
Kauçuk esasl latex tipi suni reçinelerin aseton, eter, tuluol gibi organik çözücülerdeki
eriyikleridir. A aç i leri endüstrisinde kullan m kolayl klar ve esnekliklerinin fazla olu u
sebebiyle daha çok suni reçine plakalar n n (formika, laminat vb.) yap t r lmas nda
kullan l r. Mobilya üretiminde küçük ve az say daki i parçalar ile e meçli, kavisli
yüzeylerin kaplamas n n yap t r lmas nda kullan lmaktad r(Resim 1. 7).
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Resim 1. 7: Kauçuklu yap t r c

Vernikleme i leminde kaplama ek yerlerinden giren veya uzun süre kurumayan vernik
katman ndaki tiner, yap ma yüzeyine geçerek kaplaman n kabarmas na yol açabilir. Bu
sebeple kaplama yap t rma i leminde kullan lmas do ru de ildir. ayet herhangi bir ekilde
ah ap yüzeylerde bu tutkal n lekesi olu mu ise tiner vb. çözücüler ile temizlenmemelidir.
Kuruyan tutkal, bilenmi bir sistre ile ince tala kald racak ekilde i lem yap ld nda
kolayl kla temizlenebilir.
Poliüretan Esasl Yap t r c lar
Ticari ismi polimarin olan, poliüretan esasl bir tutkald r. Havadaki atmosfer nemi ile
kuruyabilecek ekilde formüle edilmi tir. Daha çok suni reçine kapl levhalar n (suntalam
vb.) ile haz rlanan mobilyalar n montaj nda kullan l r. Herhangi bir ekilde ah ap k s mlara
bula t nda taze iken silinerek temizlenebildi i gibi kuruduktan sonra kesici ve kaz y c
aletler kullanarak ta temizlenebilir. Taze iken silindi inde ah ap yüzeyinde leke b rakma
ihtimali göz önünde bulundurularak kuruduktan sonra bilenmi bir sistire veya düz kalem ile
temizlenmesi daha do ru olur (Resim 1.9).

Resim 1.3: Poliüretan esasl yap t r c n n silinmesi
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Tutkal lekesi Temizlemede Dikkat Edilecek Hususlar
Leke çok taze iken temizlenmemelidir. Kaplama alt ndaki tutkal tamamen
sertle meden leke temizleme i lemine geçilmesi halinde yap ma
yüzeyindeki tutkal yumu ayabilir. Bu durum kaplamada kabarmaya
sebep olur.
Tutkal çok bayatlam ise lekeyi ç karma i lemi güçle ir, bazen de
imkans z hale gelebilir, bu yüzden lekelerin çok fazla bayatlamas na izin
verilmemelidir.
Yaln z lekeli yerde çal mak, o bölgede a ac n rengini de açar. Bu
yüzden i in tamam n veya bir mobilya grubunun tümünde i lem yapmak
gerekir.
Bir defada ç kar lamayan lekelerde i lemi tekrarlamak gerekir.
Son y kama ve gerekli hallerde nötrle tirme unutulmamal d r.
Polyester vernik kullan lacak i lerde oksalik asitle çal lmamal d r.

1.2. Yap t r c Lekelerini Ç karmada Kullan lan Gereçler
Tutkal lekelerinin temizlenmesi i lemi dönü ümlü tutkallara uygulanabilir ve
öncelikle tutkal n türüne göre uygun temizleme çözeltisi haz rlan r. Çözelti asit ya da alkali
özellikli ise haz rlama i leminde cam, sert plastik, porselen veya emaye kaplar
kullan lmal d r.
Temizleme i lemi yap l rken, çözelti uygun bir sürme arac ile yüzeye bolca sürülür ve
leke yumu ay ncaya kadar beklenir. Daha sonra metal bandaj olmayan sert bir bitkisel f rça
kullan larak lifler yönünde ve bas nç uygulayarak leke gözeneklerden tamamen ç kana kadar
f rçalan r. Lekenin ç kt ndan emin olduktan sonra yüzey bol l k su ile y kan r, s k lm
sünger ile kurulan r ve reçinesiz yumu ak a aç testere tala ile ovulur. Daha sonra gerekli
hallerde nötrle tirme i lemi yap larak kurulamaya b rak l r.
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Lateks tipi yap t r c n n temizlenmesi uygulamas yap n z.
lem Basamaklar

Öneriler

Yap t r c y ve f rçay haz rlay n z.

Yap t r c sürülecek
malzemeye uygun f rça
kullan n z.

Kenar kaplamas na yap t r c y sürünüz.
Tezgâh yap t r c yapmamak
için alt na kullan lmayan bir
parça koyunuz.

parças na yap t r c y sürünüz.

Yap t r c y i parças na
ta rmadan sürmeye çal n z.

Yap t r c n n özelli i gere i önerilen süre kadar
bekleyiniz.
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Bu tür yap t r c larda her iki
yüzeye de sürülür ve belli bir
süre beklenir aksi halde
yap t rma i lemi sa l kl
olmaz.

Kaplamay kenara düzgünce yap t r n z.
Çekiçle veya yuvarlak bir
demir parças ile bask
uygulay n z.

Tablaya bula an yap t r c lekelerini tespit
ediniz.

Dikkatli çal n z.

Önce sistre ile kaz y n z.

Bilenmi tak m kullan n z.

Kaplamaya zarar vermemeye
çal n z.

Sonra z mpara ile z mparalay n z.
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Yap t r c lekesi olmad

ndan emin olunuz.

Kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda kazand
de erlendiriniz.

n z bilgileri, a a daki sorular cevapland rarak

1.

Aa
A)
B)
C)
D)

dakilerden hangisi tutkal lekesi olu umu sebeplerinden biri de ildir?
Malzeme uygunsuzluklar
Presleme ko ullar uygunsuzluklar
Yüzeyin düzgünlü üe
Hatal çal ma ve malzeme kullan m

2.

Masif parçalar n PVA tutkal ile s k lmas ndan sonra ç kan tutkal n en uygun
temizlenme zaman a a dakilerden hangisidir?
A) Kuruduktan sonra silinmeli
B) Tutkal suyu buharla t ktan sonra silinmeli
C) Tutkal ya iken silinmeli
D) Hepsi

3.

Kauçuklu yap t r c lar en çok hangi tip yap t rma i lerinde kullan l rlar?
A) Tabla kenarlar na masif yap t rmada
B) Masif kö e birle tirmelerde
C) Yüzeye kaplama yap t rmada
D) E meçli kenarlara kaplama yap t rmada

4.

A a dakilerden hangisi tutkal lekesini temizlemede dikkat edilecek hususlardan birisi
de ildir?
A) Leke çok taze iken temizlenmemelidir.
B) Tutkal lekelerinin çok fazla bayatlamas na izin verilmemelidir.
C) Yaln z lekeli yerde çal lmal d r.
D) Bir defada ç kar lamayan lekelerde i lemi tekrarlamak gerekir.

5.

A a dakilerden hangisi i parçalar n n yüzey ve kenarlar ndaki tutkal lekelerinin
sak ncalar ndand r?
A) Boyamada hata gösterir.
B) Verniklemede hata gösterir.
C)
in kalitesini dü ürür.
D) Hepsi
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Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir k sm
do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki parantezin içerisine
D, yanl ise Y harfini koyunuz.
1.

( ) Tutkal lekesinin olu umunun engellenmesi daha kolay ve maliyet gerektirmeyen
bir yoldur.

2.

( ) Tutkal lekesi olu umunu ah ap yüzeylerde s kça kar la lan bir kusurdur.

3.

( ) Kaplama özellikleri tutkal lekesi olu umunda önemli bir faktördür.

4.

( ) Gere inden fazla kat lan sertle tirici kaurit tutkal ile s k lan baz kaplamalarda
lekelenmeye sebep olur.

5.

( ) Tutkal lekeleri taze iken temizlenmelidir.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar yla kar la t r n z ve do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevaplad n z konularla ilgili konuyu tekrarlay n z.
Ba ar l ysan z bir sonraki bölüme geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Lateks tipi yap t r c n n temizlenmesini yap n z. Bu uygulamay a a daki kriterlere
göre kontrol ediniz.
Aç klama: A a da listelenen davran lar kendinizde gözleyemediyseniz “Hay r”,
gözlediyseniz “Evet” eklinde kar s ndaki kutucu a (X) le i aretleyiniz.
De erlendirme Ölçütleri
Evet
Hay r
Malzemenize uygun yap t r c seçtiniz mi?
1
Yap t r c y sürmeye uygun f rça seçtiniz mi?
2
Yap t r c sürülecek yüzeylerin temiz ve düzgün
3
oldu unu kontrol ettiniz mi?
Yap t r c y uygun miktarda yap acak yüzeylere
4
sürdünüz mü?
Yap t r c y sürerken kenarlardan ta mamas na
5
dikkat ettiniz mi?
Yap t r c y sürdükten sonra belli bir süre
6
beklediniz mi?
Kaplamay kenara düzgünce yap t rd n z m ?
7
Yap t rma esnas nda kaplama üzerinden sert bir
8
cisimle s vazlama yapt n z m ?
Kaplama fazlal klar n
temizledikten sonra
9
yap t r c lekelerini tespit ettiniz mi?
10 Yap t r c lekelerini sistre ile kaz d n z m ?
11 Sistreledikten sonra z mparalay p kontrol ettiniz
mi?

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kontrol ederek kendinizi de erlendiriniz, “Hay r” cevaplar n z var ise bu
cevaplar n zla ilgili konuyu tekrarlay n z. Tamam “Evet” ise di er ö renme faaliyetine
geçiniz.
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Ö RENME FAAL YET – 2
Ö RENME FAAL YET – 2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir
ekilde bant ve di er lekeleri ç karma i lemi yapabileceksiniz.

ARA TIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapman z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r:
Bant lekeleri ve di er lekelerin neler olabileceklerini inceleyiniz.
Bant lekeleri ve di er lekelerinin ç kar lmas ile ilgili firmalardan katalog temin
ederek inceleyiniz.
Internet ortam nda bant lekeleri ve di er lekeler hakk nda bilgi edininiz.

2. BANT VE D

ER LEKELER ÇIKARMA

2.1. Bant Lekeleri
2.1.1. Bant Lekelerini Ç karma Teknikleri
Kaplama Bant Lekelerinin Temizlenmesi
Kaplama ek yerlerine yap t r lan ka t bantlarda, yap t r c olarak genellikle glüten
tutkal ndan faydalan l r. Band n geldi i yerde kaplaman n rengi de i ir, renk de i mesi
genellikle koyula ma eklinde olur. Bazen renk aç lmas da olur. Lekelenme, bantta
yap t r c olarak kullan lan tutkal n asit etkili olmas ndand r. Çok tanenli a açlarda uzun
süreli temizlenmeden b rak lan bantlar da bölgesel lekeler yapabilir.
Band temizlenen ve z mparalanan yüzey önce kusursuz görülür. Ayn yüzey
boyan nca band n geldi i yerler daha koyu renklidir. Bu sonuçla ço unlukla kaurit tutkal ile
yap t r lan kaplamalarda, bazen de glüten tutkal ile yap t r lan kaplamalarda kar la l r.
Yapay reçine(kaurit) tutkal ndaki formaldehit kaplamada ilerleyerek band n tutkal n
kimyasal yönde etkiler. Onu dönü ümsüz hale getirir. Bu yüzden band n gözeneklere giren
tutkal , eritilip temizlenemez. Bantl yer bant tutkal n n kimyasal özelliklerine göre
çevresinden aç k veya koyu renkte renklenir.
boyand zaman lekeli yerdeki kimyasal
kal nt boyay da etkileyerek renk de i imi yapar(Resim 2. 1).
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Resim 2.1: Bant lekesi

Bazen de band n tutkal , boya s v s n n a aca girmesini engeller. O bölgede rengin
aç k kalmas na sebep olur.
S cak tutkal lekelerini temizlemede kullan lan oksalik asitli su ile bant lekeleri
ç kar labilir. lem, tutkal lekelerinde oldu u gibi yürütülür. Ancak eriyik sürülen yüzey,
kaplaman n boyu yönünde bronz veya pirinç telli bir f rça ile kuvvetle f rçalanmal d r.
Gözeneklere yerle en ve kaplamay lekeleyen band n tutkal ancak böyle ç kar labilir.
spirto, selülozik tiner, arap sabunu eriyi i bant lekelerini ç karmada yararl olur. çine
amonyak konulan arapsabunu eriyi inin etkisi kuvvetlenir. 2: 3 bölüm amonyak, 1: 3 bölüm
aseton kar m da bant lekelerini temizler. 3: 4 bölüm arap sabunu eriyi i, 1: 4 bölüm aseton
kar m s v renk koyula mas yapmadan lekeyi ç kar r.
Kal n kâ ttan haz rlanm , fazla tutkal sürülmü bant, preste kaplamay ezer. Bu
yüzden olabildi i kadar ince bant kullan lmal d r.

2.2. Di er Lekeler
2.2.1. Di er Lekeleri Ç karma Teknikleri
Reçineli Lekeleri ve Temizlenmesi
ne yaprakl (Sar çam, k z lçam, melez vb.) a açlar n bünyesinde bulunan reçine,
boya ve vernik i lemlerini etkiler. Gerek üstyüzey i lemlerinin yap l esnas nda gerekse
koruyucu katman yap lm yüzeylerde oldukça fazla olumsuzlu u görülen reçinenin,
üstyüzey i lemlerinden önce etkisiz hale getirilmesi gerekir.
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Örtücü koruyucu (opak) boyalar ile i lem görecek do rama vb. i lerde çok eskiden
beri uygulanan pürmüz lambas ile reçineli k s mlar n yak lmas i lemi natürel veya a aç
boyas ile i lem görecek yüzeylere uygulanamaz. Günümüzde iç dekorasyonda kullan m
artan ve popüler hale gelen i ne yaprakl a aç odunlar ndaki reçinenin a aç malzemenin
yap s na zarar vermeden temizlenmesi gerekir. Reçine yo unlu u fazla olan a aç malzemede
(ç ral ) reçine temizleme i lemi zor, zaman al c ve ba ar l olmama riski yüksektir.
Aç klanan sebeplerden dolay olabildi ince az reçineli a aç kullan lmal d r. Reçine
temizleme i leminde iki temel olgudan yararlan l r. Bunlardan ilki reçinenin dönü ümlülük
özelli i, ikincisi ise organik yap l olu udur. Bu yüzden reçine temizlemede kullan lan s v lar
iki gruba ayr l r:
Fizik Etkili S v lar: Reçinenin kimyasal yap s na zarar vermez, ancak onu
çözerek temizlenmesini sa lar. Çözücü yüzeyden buharla t nda ise reçine eski
halini al r. Bu yüzden çabuk çal may gerektirir, aksi halde eriyen reçineyi
yüzeyden almak güçle ir. Aseton, etil glikol, alkol, terebentin vb. bu grupta yer
al r.
Kimyasal Etkili S v lar (sabunla t r c ): Baz etkili s v lar n ço u, kimyasal
yap s n da de i tirerek, reçineyi sabunla t r r. Amonyak soda, pota e, arap
sabunu gibi gereçler bu gruba girer.
Bu iki grup s v ayr ayr kullan labildikleri gibi, etkili bir temizleme için birlikte de
kullan labilirler. Aseton ve amonya n birlikte kullan lmas halinde, bu s v lar n tek ba na
kullan ld klar zamanki temizleme gücünden daha fazla bir güç elde edilir.
A aç malzemeye zarar vermeyecek ekilde etkili bir temizleme çözeltisi haz rlan rken,
a a daki reçeteden yararlan labilir.
1 litre s cak suda 50–60 g. soda eritilir.
1 litre s cak suda 50–60 g. arap sabunu eritilir.
1 litre s cak suda 50–80 g. pota e eritilir.
600 g. su + 400 g. asetonda 25 g. kostik soda eritilir.
1 bölüm amonyak 10 bölüm su ile kar t r larak kullan l r.
Aseton katk s z veya etil glikol ile birlikte kullan l r.
lemin yap l nda; çözelti yüzeye bolca sürülür, reçinenin çözünmesi için 5-15
dakika beklenir, daha sonra sert bitkisel f rça ile yüzey ovulur. Reçine tamamen
temizleninceye kadar i leme devam edilir. Daha sonra yüzey s cak su ile y kan r, temizlenir
ve yumu ak testere tala ile kurulan r. Fizik etkili temizleyicilerden sonra y kama i lemi
yap lmaz.
Reçine temizleme i leminde a a da belirtilen önemli hususlar n göz önünde
bulundurulmas gerekir:
Çözme gücü yüksek s v larla bile en fazla 2 mm. Derinlikteki reçine
çözülebilmektedir. Bu sebeple reçine temizleme i leminden önce perdah ve
di er tala kald rarak yap lan i lemler tamamlanm olmal d r.
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A aç malzemede reçine kesesi var ise temizleme güçlü ü nedeni ile bu
k s mlar n yamanmas daha do ru olur.
Fizik etkili s v lar n h zl buharla mas , yan c , parlay c özellikte olmas
nedeniyle büyük yüzeylerde bölümler halinde ve h zl çal lmal ayr ca gerekli
yang n önlemleri al nmal d r.
Kimyasal etkili gereçler kullan ld ktan sonra son y kama ve nötrle me i lemleri
mutlaka yap lmal d r.
Yüzeyde kalmas ihtimali olan alkali art klar n n nötrle tirilmesinde %20
oran nda su ile seyreltilmi 50 cm tuz asidi kullan l r.
Alkali ve asitler ile çal rken gerekli emniyet tedbirleri al nmal d r.
Temizleme i lemi bölgesel yap lmay p, yüzeyin tamam nda çal lmal d r.
Temizleme s v s haz rlan rken daha sonra yap lacak renklendirme i leminde
kullan lacak a aç boyas n n türü de dikkate al nmal d r.
Anilin boya ile renklendirme yap lacaksa kimyasal etkili, kimyasal boya ile
renklendirme yap lacaksa fiziksel etkili temizleyicilerin kullan lmas do ru olur.
Ya , Mum ve Di er Lekelerin Temizlenmesi
Gres, ya ta lar nda kullan lan madeni ya lar vb. ya lekelerinin renklendirme ve
vernikleme i lemlerinde olumsuzluklar oldukça fazlad r. Bu lekelerin odunun derinliklerine
itilmeden ve daha fazla yay lmadan temizlenmesi gerekir. Bunun için genellikle ya
çözücüler kullan l r. Ancak ya çözücüler bir ya emici ile birlikte kullan lmaz ise lekenin
yay lma ihtimali artar. Ya emici olarak talk, kaolin, magnezyum külü ve ponza tozu vb.
kullan l r. Ya çözücü olarak kullan lan aseton, tuluol vb. organik çözücüler ya emiciler ile
kar t r larak macun k vam na getirilir. Lekeli bölgeye sürülen temizleyici kuruyana kadar
beklenir ve daha sonra f rçalanarak temizlenir.
Silikon lekeleri temizlenemedi i için leke olu umunun önlenmesi gerekir. A aç
malzeme yüzeyindeki mum ve pres levhalar nda kullan lan parafin (Resim 2.2–2.3)
ç kar l rken, lekeli bölge s t larak mum eritilir.

Resim 2. 2: Parafin

Resim 2. 3: Pres tablas n n temizlenmesi
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Eriyen mum emme yetene indeki bir kâ t ile temizlenir ve daha sonra lekeli bölge
ya s z benzin veya tuluol ile silinir(Resim2. 4).

Resim 2. 4: Presten bula ma vazelin lekesi

Gömme dolap, duvar kaplamas gibi yap ya ba l i lerde alç , kireç ve çimento lekeleri
olabilir. Lekeler ço unlukla kahverengidir. Leke ç karma i lemine geçilmeden çimento, alç ,
kireç birikintileri bir spatula ile kaz narak al n r. Lekeli yer hafifçe kaz n r. Sonra 20 bölüm
su ile inceltilen sirke asidi ile leke ç kar l r.
Pas lekelerinin temizlenmesi
A aç malzeme yüzeylerinde bazen demir bile ikli vida, çivi, mente e, i kence ve
nemli yüzeyde b rak lan el aletlerinin oksidasyonu sonucu pas lekeleri olu ur. Bu lekelerin
üst yüzey i lemlerinden önce temizlenmesi gerekir. Temizleme s v s olarak %10’luk
seyreltilmi tuz asidi (HCL) veya 1 litre suda eritilen 30 g. Potasyum oksalat (yonca asidi)
kullan labildi i gibi ayn amaçla %2 amonyak katk l %30’luk hidrojen peroksit de
kullan labilir. Mürekkep lekelerini temizleme i leminde de ayn s v lar kullan labilir.
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UYGULAMA FAAL YET
UYGULAMA FAAL YET
Kaplama bant lekesi ç karma uygulamalar n yap n z.
lem Basamaklar

Öneriler

Gerekli malzemeleri haz rlay n z.

Sa l kl çal ma ortam
haz rlay n z.

Band su ile slat n z.

Omurga üzerine ba lanacak ilk
postan n yerini tespit ediniz.

Çekiç ile bast r n z.

Kaplama ek yerlerini yana t r n z.

Tutkal dengeli bir ekilde sürünüz.

Kaurit tutkal n merdane veya
makine ile sürmek verimli sonuç
verir.
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Presten sonra bant lekeleri ortaya ç kacakt r.

Lekelerin olu tu u yerleri
gözlemleyiniz.

Makinede z mparalad ktan sonra da bant
lekeleri görülebilir.
Lekelerin tamamen
temizlenmemesi üst yüzey
i lemlerini olumsuz
etkileyece inden gerekli özeni
gösteriniz.

Arapsabunu ve asetonu kar t r n z.

Kar mda kullan lacak kab n
temiz olmas na dikkat ediniz.

Kar m sert bir f rça ile yüzeye uygulay n z.
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Dikkatli çal arak kaplaman n
çizilmemesini sa lay n z.

Lekelerin ç k p ç kmad

n kontrol ediniz.

Lekelerin ç kt
olunuz.
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ndan emin

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
ÖLÇME VE DE ERLEND RME
Bu faaliyet kapsam nda
cevapland rarak de erlendiriniz.

kazand

nz

bilgileri,

a a daki

sorular

1.

Kaplama ek yerlerine yap t r lan ka t bantlarda, yap t r c olarak genellikle hangi
tutkal ndan faydalan l r?
A) Glüten tutkal
B) Kaurit tutkal
C) PVA tutkal
D) Poliüretan esasl tutkallar.

2.

Reçine temizleme i leminde a a da belirtilen hangi hususlar n göz önünde
bulundurulmas gerekir?
A) Reçine temizleme i leminden önce perdah ve di er tala kald rarak yap lan
i lemler tamamlanm olmal d r.
B) A aç malzemede reçine kesesi var ise bu k s mlar n yamanmas daha do ru olur
C) Temizleme i lemi bölgesel yap lmay p, yüzeyin tamam nda çal lmal d r.
D) Hepsi

3.

Gömme dolap, duvar kaplamas gibi yap ya ba l i lerde olu an leke a a dakilerden
hangisidir?
A) Ya lekesi
B) Kireç lekesi
C) Tutkal lekesi
D) Pas lekesi

4.

Aa
A)
B)
C)
D)

5.

Reçineli yüzeylerin temizlenmesinde a a daki metotlardan hangisi uygulan r?
A) Pürmüz lambas ile yak l r
B) Fizik veya kimyasal etkili s v lar kullan l r
C) Reçine kesesi yaman r
D) Hepsi

dakilerden hangisi a aç malzeme yüzeyinde pas lekesi olu turabilir?
Plastik kulp
Cam
Mente e
Hepsi
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Bu faaliyet kapsam nda hangi bilgileri kazand n z belirleyebilmeniz için bir k sm
do ru, bir k sm yanl cümleler verilmi tir. Cümle do ru ise ba ndaki parantezin içerisine
D, yanl ise Y harfini koyunuz.
1.

( ) Kaplama ek yerlerine yap t r lan ka t bantlarda, yap t r c olarak genellikle
kaurit tutkal ndan faydalan l r.

2.

( ) spirto, selülozik tiner, ara sabunu eriyi i bant lekelerini ç karmada yararl olur.

3.

( ) Reçine yo unlu u fazla olan a aç malzemede (ç ral ) reçine temizleme i lemi zor,
zaman al c ve ba ar l olmama riski yüksektir.

4.

( ) Gres, ya ta lar nda kullan lan madeni ya lar vb. ya lekelerinin renklendirme ve
vernikleme i lemlerinde olumsuzluklar oldukça fazlad r.

5.

( ) Silikonun a aç malzeme üzerinde leke yapma özelli i yoktur.

DE ERLEND RME
Cevaplar n z cevap anahtar yla kar la t r n z ve do ru cevap say n z belirleyerek
kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevaplad n z konularla ilgili konuyu tekrarlay n z.
Ba ar l ysan z bir sonraki bölüme geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kaplama bant lekesini ç kar n z. Bu uygulamay a a daki kriterlere göre kontrol
ediniz.
Aç klama: A a da listelenen davran lar kendinizde gözleyemediyseniz “Hay r”,
gözlediyseniz “Evet” eklinde kar s ndaki kutucu a (X) le i aretleyiniz.
De erlendirme Ölçütleri
Kaplama yap t rmak için gerekli malzemeleri
1
haz rlad n z m ?
Kaplama band n su ile nemlendirip bask
2
uygulayarak kaplamalar eklediniz mi?
parças na kurallara uygun tutkal sürdünüz
3
mü?
parças n kaplama ile prese düzgünce
4
yerle tirdiniz mi?
Pres bas nc n ayarlay p s kma i lemini yapt n z
5
m?
Presten ç kan tablalar n bantlar n s cakken
6
söktünüz mü?
Z mparalama i leminden sonra kaplama bant
7
lekelerini tespit ettiniz mi?
Bant lekelerini temizlemek için arapsabunu ve
8
amonyak kar m haz rlad n z m ?
Kar m lekeler üzerinde f rça ile sürdünüz
9
mü?
Belli bir süre kurumas n beklediniz mi?
10
Kuruyan yüzeyi z mparalay p kontrol ettiniz
11
mi?

Evet

Hay r

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kontrol ederek kendinizi de erlendiriniz, “Hay r” yan tlar n z var ise bu
yan tlar n zla ilgili konuyu tekrarlay n z. Tamam “Evet” ise di er ö renme faaliyetine
geçiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
MODÜL DE ERLEND RME
Modül ile kazand

n z yeterli i a a daki kriterlere göre de erlendiriniz

Aç klama: Listelenen davran lar kendinizde gözleyemediyseniz “Hay r”, gözlediyseniz
“Evet” kar s ndaki kutucu u (X) ile i aretleyiniz.
De erlendirme Ölçütleri

Evet

1-Faaliyet Ön Haz rl
A.Çal ma ortam n faaliyete haz r duruma getirdiniz mi?
B.Kullan lacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?
C.Kullanacak malzemelerin sa laml
2-

n kontrol ettiniz mi?

Güvenli i

A.Çal ma ortam nda yeterli güvenlik tedbiri ald n z m ?
B. Olabilecek yaralanmalara tedbir ald n z m ?
C.Çal rken uygun araç, gereç kulland n z m ?
D.Kullan lan araç, gereçleri i lem sonunda kald rd n z m ?
E.

önlü ü giydiniz mi?

3.Lateks Tipi
Yap lmas

Yap t r c n n

Temizleme

leminin

A. Malzemenize uygun yap t r c seçtiniz mi?
B. Yap t r c y sürmeye uygun f rça seçtiniz mi?
C. Yap t r c sürülecek yüzeylerin temiz ve düzgün oldu unu
kontrol ettiniz mi?
D. Yap t r c y uygun miktarda yap acak yüzeylere sürdünüz
mü?
E. Yap t r c n n kenarlardan ta mamas na dikkat ettiniz mi?
F. Kaplama fazlal klar n
lekelerini tespit ettiniz mi?

temizledikten sonra yap t r c
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Hay r

G. Yap t r c lekelerini sistre ile kaz d n z m ?
H. Sistreledikten sonra z mparalay p kontrol ettiniz mi?
4.Kaplama bant lekesi ç karma i leminin yap lmas
A Kaplama yap t rmak için malzemeleri haz rlad n z m ?
B. Presten ç kan tablalar n bantlar n söktünüz mü?
C. Z mparalama i leminden sonra kaplama bant lekelerini
tespit ettiniz mi?
D. Bant lekelerini temizlemek için arapsabunu ve amonyak
kar m haz rlad n z m ?
E Kar m lekeler üzerinde f rça ile sürdünüz mü?
F. Kuruyan yüzeyi z mparalay p kontrol ettiniz mi?

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kontrol ederek kendinizi de erlendiriniz, “Hay r” cevaplar n z var ise
hay r cevaplar n zla ilgili ö renme faaliyetlerini tekrarlay n z. Tamam “Evet” ise bir sonraki
modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET - 1 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMEL TEST
C
B
D
C
D

1
2
3
4
5

Ö RENME FAAL YET - 1 CEVAP ANAHTARI
DO RU YANLI TEST
D
D
D
D
Y

1
2
3
4
5

Ö RENME FAAL YET - 2 CEVAP ANAHTARI
ÇOKTAN SEÇMEL TEST
A
D
B
C
D

1
2
3
4
5

Ö RENME FAAL YET - 2 CEVAP ANAHTARI
DO RU YANLI TEST
Y
D
D
D
Y

1
2
3
4
5

DE ERLEND RME
Cevaplar n z kontrol ederek kendinizi de erlendiriniz, “Hay r” yan tlar n z var ise
hay r yan tlar n zla ilgili ö renme faaliyetlerini tekrarlay n z. Tamam “Evet” ise bir sonraki
modüle geçiniz.
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SÖNMEZ Abdullah Prof. Dr, A aç i lerinde Üstyüzey
ofset, Ankara, 2005.
ANIVAR Naz m, A açi leri Üstyüzey
stanbul, 1978.
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